
Jerry Coughlan Health & Wellness Centre 

 2020دسمبر  -کمیونٹی اپ ڈیٹ 

 تعمیر جاری ہے!

کے بارے میں  Jerry Coughlan Health and Wellness Centreہم آپ کو 

تازہ ترین معلومات فراہم کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں، جس کا 

 کافی دیر سے انتظار تھا۔

 نیا جدید ترین سینٹر

Jerry Coughlan Health and Wellness Centre  ایک نیا، چار منزلہ

 Northبیرونی مریضوں کا طبی اور کمیونٹی صحت کا مرکز ہے جو 

Pickering  میں تعمیر کیا جا رہا ہے، اور اسے ہمارے ترقی کرتے عالقے

میں ایک چھت تلے صحت کی نگہداشت کی خدمات کا ایک مکمل سلسلہ فراہم 

 یے ڈیزائن کیا گیا ہے۔کرنے کے ل

خدمات میں دن میں سرجری کا عمل، فوری نگہداشت کا کلینک، اور دیگر 

Lakeridge Health  خدمات شامل ہوں گی۔ عمارت میں موجود دیگر کرایہ

دار تشخیصی ٹیسٹنگ، لیبارٹری کی خدمات، ایک فارمیسی اور دیگر مشاورتی 

مریضوں اور خاندان  -ریں گے فزیشنز کے کلینک کا ایک مکمل سلسلہ فراہم ک

کے ماحول میں سب کچھ جدید ترین اور مکمل قابل رسائی ہوں گے۔ نیا سینٹر 

Pickering  1690میں Dersan Street  کے وسط  2020پر واقع ہو گا اور

 سے آخر تک کھلے گا۔
 

 
 

میں کیا گیا تھا، جب  2020نئے سینٹر کے منصوبوں کا اعالن اگست 

Lakeridge Health  اورNorthWest Healthcare Properties REIT 

(NorthWest نے دیگر حکومتی اور کمیونٹی پارٹنرز کے ساتھ باضابطہ )

 افتتاح میں شرکت کی تھی جو سینٹر کی مستقبل کی سائٹ پر کیا گیا تھا۔

 

 

 

 اپنی کمیونٹی کی مدد

North Pickering  ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی کمیونٹی ہے جس

کمیونٹی پر مبنی صحت کی نگہداشت کی ضروریات بڑھ رہی  میں

ہیں۔ نیا سینٹر نگہداشت کے ایک مربوط ماڈل کا حامل ہو گا جو 

پورے ڈرہم کے عالقے سے ہسپتالوں، اور کمیونٹی کی صحت اور 

معالجین کی خدمات کے مابین پرسکون منتقلی میں مدد کرے گا، جو 

 ہ بڑھائے گا۔مریضوں اور نگہداشت کی ٹیم کا تجرب

 
 تعمیر جاری ہے

اس ہفتے کھدائی اور سائٹ کے کاموں کے لئے سائٹ پر بھاری 

سازوسامان کے ساتھ تعمیر کا آغاز ہو گیا ہے۔ تمام تعمیراتی 

سرگرمیاں معمول کے کاروباری اوقات کے دوران انجام دی جائیں 

 گی اور قریبی کے لیے کم سے کم خلل ہو گا۔

 NorthWestجاری تعمیراتی کام کے ساتھ، ہمارا ترقیاتی پارٹنر 

صحت کی نگہداشت کی معاونتی خدمات اور بہبود فراہم کنندگان کے 

ساتھ لیز کے معاہدوں کو حتمی شکل دینے میں بھی مصروف عمل 

 ہے، جو عمارت کا حصہ ہوں گے۔

 الئیو ویڈیو فیڈ -جلد آ رہی ہے 

سائٹ پر بجلی دسمبر کے اوائل میں دستیاب ہو گی، جو الئیو ویڈیو  

فیڈ کو فعال کرے گی تا کہ آپ تعمیر کی پیش رفت کے دوران اسے 

 دیکھ سکیں۔
 

 
 

اس پروجیکٹ کی پیش رفت کے ساتھ ہم تازہ ترین معلومات 

باقاعدگی سے فراہم کریں گے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم 

Lakeridge Health  کی ویب سائٹ مالحظہ کریں یا

infoJCHWC@lh.ca پر ای میل کریں۔ 

 ےہم سے رابطہ رکھی

infoJCHWC@lh.caWW.LH.CA   W 
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