
20ਟ�ੱ ਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਗਰਮ ਰੁੱ ਤ 2017 (Trust Talks Summer 2017) 

 

20100 ਪ�ਡ ਿਜੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਰਾਹ� ਕਰੋ ! 

16ਜਦ� ਤ� ਅਸ� ਟ�ੱ ਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਿਵਚ  ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਨੰੂ ਪ�ਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦ� ਤ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ 

ਇਸ ਢੰਗ ਰਾਹ� ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ 100 ਪ�ਡ ਦੇ ਹਾਈ ਸਟ�ੀਟ ਵਾਊਚਰ ਿਜੱਤ  ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ! 

16ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ� ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਇਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 

ਵਲ� ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ – ਹਰ ਹਫਤੇ ਜ� ਹਰ ਮਹੀਨ�  – ਆਟੋਮੈਿਟਕਲੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਬੱਲ� ਦੇ 

ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਿਫਕਰ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਸੈ�ਟ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ�  

ਭੱੁਲਣਗੇ ਨਹ�, ਤੁਸ� ਰੀਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

0ਸਟੱਰਚਲੀ ਤ� ਸ�ੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸ�ੀਮਤੀ ਲੇਅਟ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਹਲੇ ਜੇਤੂ ਸਨ: “ਿਜੱਤਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ 

ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ! ਅਸ� ਟ�ੱ ਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਿਵਚ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਿਫਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਿਚਆ ਨਹ� ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਸਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ !”  

 
0ਮਾਰਚ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਜੇਤੂ ਸ�ੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸ�ੀਮਤੀ ਬ�ੈਡਲੀ-ਪਾਵਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਿਬੱਲ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕ ਡੈਿਬਟ ਰਾਹ� 

ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ: “ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨਾ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਿਫਕਰ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੰੁਦੇ 

ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।“  

 
0ਫਰਵਰੀ ਿਵਚ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲੀ ਡੌਿਨੰਗਟਨ ਤ� ਿਮਸ ਸਿਪੰਡਲੀ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਰਾਹ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ‘ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ 

ਖ�ੇਲ ਹੈ’: “ਅਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹ�, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ।“  

 
ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਹਰ ਇਕ ਵਾਸਤੇ ਅਨਕੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸ� ਵੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਰਾਹ� ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 

ਸਾਡੇ 54.7% ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਿਵਚ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕ� ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੇ? ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤ� 

ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜ� 01952 217100 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਜ਼ਕਰ ਟ�ੱ ਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਦੇ ਅਗਲੇ 

ਐਡੀਸ਼ਨ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� 100 ਪ�ਡ ਦੇ ਜੇਤੂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀ.ਬੀ.ਿਕਊ.ਜ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਫਰਨੀਚਰ ਕਵਰ ਹਨ ! 

1ਟ�ੱ ਸਟ ਵਲ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼�ਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਕਸੇ ਹੜ�, ਅੱਗ ਜ� ਚੋਰੀ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ 

ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਤ� ਸੁਰਖਰੂ ਰਿਹ ਕੇ ਗਰਮ ਰੱੁਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋ।  

1ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਬੀਮਾ ਿਵਚ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸ ਨਹ� ਦੇਣਾ ਪ�ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1,400 ਤ� ਵੱਧ 

ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਨ�  ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟ�ੱ ਸਟ ਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੱੁਝ 

ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ� ਹਨ:  

• 23 ਪੈਨੀਆਂ ਪ�ਤੀ ਹਫਤਾ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡ�ਟਲ ਡੈਮਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਦ ਰੀਿਕਨ ਹਾਊਿਸੰਗ ਟ�ੱ ਸਟ ਿਵਖੇ ਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਪਰਕ। 



• ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਿਕ�ਿਕ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਰਾਹ� ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਜ� ਹਰ ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬਟ ਰਾਹ� ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ 

ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨਹ� ਆਵੇਗਾ। 

ਕੁਓਟ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕ ਵਾਸਤੇ ਟੌਮ ਗ�ੈਗੋਰੀਅਨ ਨੰੂ 01952 217046 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਟ�ੱ ਸਟ ਦੁਕਾਨ ਜ� 

www.wrekinhousingtrust.org.uk. ਤੇ ਜਾਉ। 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੈਨੀਿਫਟ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਿਵਚ ਹੋ? 

1ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੈਨੀਿਫਟਸ ਿਵਚ ਜ਼ਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਲਝਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੀ ਕੱੁਝ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।  

1ਿਦ ਸ਼ਰੌਪਸ਼ਾਇਰ ਹਾਊਿਸੰਗ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਿਹਰ ਟੀਮ� ਬੱਜਟ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਿਰਣ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਸਸਤੇ 

ਗੈਸ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਰੀਫਾਰਮ ਿਵਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਜ� ਿਵਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ 

ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

1ਇਹ ਟੀਮ� ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੀ ਕੱੁਝ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੀਿਫਟ ਹੈਲਥ ਚੈ�ਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸ� 

ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ‘ਬੇਹਤਰੀ’ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਜਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੱੁਝ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ !  

1ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� 01952 217234 ਤੇ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਉ ਜ� ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 

www.shalliance.co.uk  ਦੇਖੋ। 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

22ਹਰ ਇਕ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹਤਰ ਮਕੌੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� 

16ਸਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਬੱਗ ਲਾਟਰੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਡ ਵਲ� ਸ�ਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਬੈਟਰ 

ਅਪਰਿਚਊਨਟੀਜ (ਬੀ.ਬੀ.ਓ.) ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹ�। ਬੀ.ਬੀ.ਓ. ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜੜ� ਉਖੇੜਣ, ਸਮਾਿਜਕ ਇਕਜੱੁਟਤਾ ਨੰੂ 

ਬੜ�ਾਵਾ ਦੇਣ, ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ�ਾਜੈਕਟ� ਿਵਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

16ਬੀ.ਬੀ.ਓ. ਸ਼ਰੌਪਸ਼ਾਇਰ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਨੰੂ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੈਨੀਿਫਟ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵਚ ਲਾਉਣ 

ਵਾਸਤੇ, 3.3 ਿਮਲੀਅਨ ਪ�ਡ ਿਮਲੇ ਹਨ।  

16ਕੱਅਲੀ ਮੈਕਡੌਨਲਡ ਿਦ ਸ਼ਰੌਪਸ਼ਾਇਰ ਹਾਊਿਸੰਗ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਟੈਨੰਸੀ ਸੁਸਟੇਨਮ�ਟ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਲਫੋਰਡ ਐਡਂ ਰੀਿਕਨ ਅਤੇ 

ਸ਼ਰੌਪਸ਼ਾਇਰ ਿਵਚ 19 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਟ�ੱ ਸਟ ਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� - ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣਾ, ਵਰਕ 

ਪਲੇਸਮ�ਟ ਭਾਲਣਾ ਜ� ਕੋਈ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਜ� ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਣ – ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਲਚਕਦਾਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਗਾਈਡ�ਸ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ।   



ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਕੱਅਲੀ ਨਾਲ ਈਮੇਲ BBO@shalliance.org.uk ਜ� 

ਟੈਕਸਟ 07816510257 ਰਾਹ� ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸੁਨ� ਹਾ ਬੀ.ਬੀ.ਓ. ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ 

ਪਤਾ ਿਲਖੋ। 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੌਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹ�ਡੀਹੈਲਪ ਟੀਮ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ! 

18ਡੈਕੋਰੇਿਟੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤ� ਫਲੈਟ ਪੈਕ ਫਰਨੀਚਰ ਜੋੜ�ਨ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਗਾਰਡਿਨੰਗ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਰਿਬੱਸ਼ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ; ਸਾਡੀ ਹ�ਡੀਹੈਲਪ ਟੀਮ 

ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

18ਟ�ੱ ਸਟ ਦੀ ਇਹ ਸਰਿਵਸ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਤਜਰੁਬੇਕਾਰ ਟ�ੇਡਜਪੀਪਲ 

ਰਾਹ� ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਕੁਆਲਟੀ ਸਰਿਵਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ�ਡਰਡ ਰੀਪੇਅਰਜ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਹ� – ਇਹ 

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕੀਮਤ� ਰਾਹ� ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਮ ਇੰਪਰੂਵਮ�ਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ�ਦੀ ਹੈ। 

18ਅਸ� ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਮੌਜੂਦ ਸਾਮਾਨ (ਮਟੀਰੀਅਲਜ) ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹ�, ਜ� ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕੀਮਤ� ਤੇ ਸਾਮਾਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਫਲੋਿਰੰਗ 

ਅਤੇ ਪ�ਟਸ) ਅਸ� ਆਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹ�। 

18ਚਾਹੇ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਿਜਵ� ਓਵਨ ਿਫੱਟ ਕਰਨਾ, ਜ� ਗਾਰਡਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਨ� ਮਬੱਧ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਰਿਵਸ 

ਉਨ� � ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੱੁਲੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨਹ� ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮੱਤਰ� ਨੰੂ ਵੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਦੇਵੋ ! ਜੋ 

ਟ�ੱ ਸਟ ਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨਹ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਰੀਪੇਅਰਜ ਅਤੇ ਗੈਸ ਮੇਨਟਨ� ਸ ਸਰਿਵਸ ਵੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ� � ਨੰੂ 

ਿਸਰਫ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਕਰਨ ਪਵੇਗਾ।  

5ਇਹ ਹਨ ਕੱੁਝ ਕੰਮ ਜੋ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ:  

19ਗਾਰਡਨ ਮੇਨਟਨ� ਸ: ਹੈ�ਜ ਿਟ�ਿਮੰਗ, ਗ�ਾਸ ਕੱਿਟੰਗ, ਟ�ੀ ਪਰੂਿਨੰਗ, ਪੈਟੀਓਜ, ਪੇਿਵੰਗ, ਵੀਿਡੰਗ, ਲ�ਡਸਕੇਿਪੰਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੱੁਝ ਹੋਰ। 

19ਹੋਮ ਇੰਪਰੂਵਮ�ਟਸ: ਸ਼ੈਲਫ ਿਫੱਟ ਕਰਨ� , ਕਾਰਟਨਾ ਦੇ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਗ�ੱ ਬ ਰੇਲਜ, ਡੈਕੋਰੇਿਟੰਗ, ਨਵ� ਫਲੋਰ ਪਾਉਣੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੇ 

ਕੁਕਰ ਿਫੱਟ ਕਰਨ� /ਖੋਲਣੇ।  

0“ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ� ਿਕ ਈਅਨ ਅਤੇ ਸੈਮ ਵਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਤ� ਅਸ� ਿਕਤਨ�  ਖੁਸ਼ ਹ�। ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 

ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ”। ਿਮਜ ਬੋਲ�ਡ  

1831 ਅਗੱਸਤ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟ�ੱ ਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਨੰੂ ਅਸ� 20% ਿਡਸਕਾ�ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹ� ! 

18ਟ�ੱ ਸਿਟਡ ਹ�ਡੀਹੈਲਪ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਵ� ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

18www.trustedhandyhelp.org.uk ਦੇਖੋ ਜ� 01952 217200 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਰੀਪੇਅਰਜ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ 

ਨੰਬਰ 01952 217217 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟ�ੇਡਜਪਰਸਨ ਪਹੰੁਚ ਜਾਵੇਗਾ। 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

http://www.trustedhandyhelp.org.uk/


7ਫਲੈਟ� ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀ ਟੈਕਸਟ ਸਰਿਵਸ 

 
0ਜੇ ਤੁਸ� ਸਾਡੀ ਫਲੈਟ� ਜ� ਅਪਾਰਟਮ�ਟ� ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਾਕ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਵਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ 

ਜ�ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ� ਸਬੰਧੀ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਜਾਨਣੇ ਚਾਹ�ਗੇ। 

0ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਿਵਚ ਜਨਤਕ ਸਫਾਈ ਜ� ਗ�ਾ�ਡਜ ਮੇਨਟਨ� ਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਨ ਜ� 

ਗ�ਾ�ਡਜ ਿਲਖਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੈਿਸਜ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਿਲਖ ਕੇ 07816 510 282* ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਾ 

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ! 

 
8*ਯਾਦ ਰਹੇ ਿਕ ਇਹ ਨੰਬਰ ਿਸਰਫ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਪੱੁਛਿਗਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤ� 

01952 217100 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ। 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
21ਆਪਣੀ ਸੁਿਵਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ! 
 
0ਮੱਤ ਭੁਲੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ 24/7; ਿਦਨ�  ਜ� ਰਾਤ� ਿਕਸੇ ਸਮ� ਵੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ! 

0ਸਾਡੀ ਲਚਕਦਾਰ ਸੇਮ-ਡੇਅ ਰੀਪੇਅਰ ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਸਮ� ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਉਿਚੱਤ ਹੋਵੇ। ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮ� ਛੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਉਿਚੱਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ 

ਜਦ� ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਰ ਬਦਲਣੀ ਿਬਲਕੁਸ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗੀ।  

6ਲੋੜ�ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ�, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਸਮੇਤ, ਪ�ਚੱਲਤ ਰੀਪੇਅਰ ਲਾਈਨ: 01952 217217 ਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ। 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11ਸਾਡੇ ਿਮਆਰੀ (ਮੌਜੂਲਰ) ਮਕਾਨ – ਛੇਤੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ !  
 
0ਟ��ਚ, ਟੈਲਫੋਰਡ ਿਵਚ ਗੋਰਡਨ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਚਾਰ ਦੋ-ਬੈ�ਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਿਮਆਰੀ ਮਕਾਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

0ਇਹ 70ਸੁ.ਮੀ. ਦੇ ਮਕਾਨ, ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਲਾਰੀ ਿਵਚ ਲੱਦ ਕੇ ਟ��ਚ ਿਲਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਖੜ�ੇ 

ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਇਸ ਤਰ� ਦੇ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਸ� ਇਨ� � ਨੰੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ 

ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। 

0ਟ�ੱ ਸਟ ਿਵਖੇ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਿਵਡ ਹਾਲ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ: “ਅਸ� ਇਨ� � ਨਵ� ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਕਾਨਾ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹ�। ਅਸ� 

ਇਨ� � ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤ� ਿਵਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਨ� � ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਨ, ਿਜਨ� � 

ਿਵਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ� � ਨੰੂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਿਫੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਿਵਚ 70% 

ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ”।  



0ਇਨ� � ਮਕਾਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਵ�ਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਰਿਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਮੂਹਰਲੀ ਅਤੇ ਿਪਛਲੀ ਗਾਰਡਨ, ਹੇਠ� 

ਇਕ ਿਲਿਵੰਗ ਰੂਮ, ਮਾਡਰਨ ਿਕਚਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਅਤੇ ਉਪਰ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਬੈ�ਡਰੂਮ, ਦੂਜਾ 

ਬੈ�ਡਰੂਮ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਵੇਗਾ।  

0ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਖ�ੀਦ ਪਹੰੁਚ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ 

ਜ� ਡੌਿਨੰਗਟਨ ਸ਼ਾਪ ਿਵਖੇ ਜਾਉ। 

…………………………………………………………… 
 
10ਇਤਹਾਿਸਕ ਹੇਅਿਬ�ੱ ਜ ਹਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਪ�ਦਰਸ਼ਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ 
 
0ਿਜਵ� ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਹੇਅਿਬ�ੱ ਜ ਹਾਲ ਨੰੂ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲੋਕ� ਵਾਸਤੇ ਦਸ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ� ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ 

ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਰਾਹ� ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨਵ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ 

ਜਾਵੇਗਾ।  
 
0ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਿਵਡ ਹਾਲ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ: “ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੱੁਝ ਿਹੱਸਾ ਢਾਿਹਆ ਜਾਣਾ ਪਰ 

ਹਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੇ ਅਸਲ ਮੱੁਖੜੇ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਅਸ� ਪੁਰਾਣੀ ਿਦੱਖ ਦੇ ਕੱੁਝ ਿਹੱਸੇ 

ਬਚਾਅ ਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਨਵ� ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇਸਨੰੂ ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�”।  

 
0ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਪ�ਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ, ਕੋਲ ਹੇਅਿਬ�ੱ ਜ ਹਾਲ, ਹੈਡਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਿਪਆਰੀ ਯਾਦ ਜ� ਫੋਰੋਗ�ਾਫ ਹੈ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਿਕ�ਪਾ ਕਰੋ ਜੀ! ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸ� ਵਸਨੀਕ� ਅਤੇ ਿਮਲਣ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਇਕ 

ਯਾਦਗਾਰੀ ਥ� ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�। ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰ� ਅਤੇ ਯਾਦ� ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜੀ: 

trust.talks@wrekinhousingtrust.org.uk  
…………………………………………………………………………… 
 
19ਨਵ� ਿਸ਼�ਊਸਬਰੀਸ਼ਾਇਰਿਲਿਵੰਗ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਹੈ !  
 
12ਿਵੱਦੀਵੱੁਡ, ਿਸ਼�ਊਸਬਰੀ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਨਵ� ਸ਼ਾਇਰਿਲਿਵੰਗ ਸਕੀਮ, ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਈ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾ, 

ਓਵਸਟਰੀ ਿਵਚ ਐਸ਼ਵੱੁਡ ਅਤੇ ਿਬੱਕਟਨ ਿਵਚ ਕੋਿਪਸ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

12ਥੈ�ਲਮਾ ਟ�ੈਵਲਰ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਵੱਦੀਵੱੁਡ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ: “ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰੁਦਰ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਵਾਲਾ 

ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਰਿਹ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮ� ਉਸ ਤ� ਿਬਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹ�। ਅਸ� ਆਪਸ ਿਵਚ 

ਿਮਲਕੇ ਲੰਚ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹ� ਅਤੇ ਮ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਟਾਊਨ ਨੰੂ ਵੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹ�। ਇਥੇ ਤੁਸ� ਿਜੰਨ� ਵੀ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਵੋ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਮਾਗਮਾ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਮਲ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 

ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤ� ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸੁਪੋਰਟ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ”।  

 
12ਸ਼ਾਇਰਿਲਿਵੰਗ 55 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਖੇਚਲ ਰਿਹਤ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨ� ਜ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਪਾਸ� 24/7 ਸਿਕਊਰਟੀ, ਜਦ� ਚਾਹ� ਕੰਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ 



ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� www.shireliving.co.uk ਤ� ਜ� 0800 023 2244 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

…………………………………………………………………………………………….. 
 
3ਅਸ� ਿਸਰਫ ਇਨਸਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਨਹ� ਬਣਾ�ਦੇ ! 
 
9ਨਵ� ਮਕਾਨਾ ਦੀ ਉਸਰੀ ਸਮ� ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨ�  ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ�  ਸਾਡੇ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ  

ਅਿਹਮ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਿਵਚ ਮੱਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ 

ਬਰਕਰਾਰੀ ਿਵਚ ਸਹਾਇਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

 
9ਨਵ� ਰੱੁਖ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਵ� ਬੱਰਡ ਐਡਂ ਬੈ�ਟ ਬੋਕਿਸਜ, ਹੈ�ਜਹੌਗ ਹੋਮਜ ਜ� ਬੱਗ ਹੋਟਲਜ ਿਵਚ 

ਸਹਾਰਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘੁਰਨ�  ਿਸਰਫ ਜਾਨਵਰ� ਨੰੂ ਰਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ ਜਗ�ਾ ਹੀ ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ 

ਸਗ� ਇਹ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

9ਅਸ� ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤ� ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਕੇ.ਆਰ.ਐਮ. ਅਤੇ ਡੇਅਨਜਕੋਰਟ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਡਾਊਲੀ ਿਵਖੇ ਿਤੰਨ ਮਕਾਨਾ ਿਵਚ 

ਪੰਜ ਿਗਰਿਗਟ (ਸਿਵਫਟ) ਆਲ�ਣੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਟ�ੱ ਸਟ ਦੀ ਅਸੈ�ਟ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਟੀਮ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਐਡਂੀ ਿਮਡਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

ਡਾਊਲੀ ਿਵਚ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨ�  ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਜਾਨਵਰ� ਨੰੂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਜ�ਦੇ 

ਵੇਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ: “ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਥ� ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਕਾਨਾ ਉਤੇ ਢਲਵੀਆਂ ਛੱਤ� ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦਾ ਆਲ�ਿਣਆਂ ਤੱਕ ਦਾ 

ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਸ� ਿਗਰਿਗਟ� ਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤ� ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਹ ਨਵ�  ਆਲ�ਣੇ ਿਫੱਟ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ”।  

…………………………………………………………………….. 
 
13ਸਾਬਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਈਟ ਿਵਖੇ ਪ�ਵਾਿਰਕ ਯਾਦ�  
 
9ਇਸ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਅਸ� ਲੀਕ ਿਵਖੇ, ਸਟਾਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਮੂਰਲ�ਡਜ ਏਰੀਏ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ, ਮਕਾਨਾ ਦਾ 

ਪਿਹਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

9ਇਹ ਮਕਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਲੱਮਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਈਟ ਕਈ ਸਾਲ� ਤ� ਉਜਾੜ ਪਈ ਸੀ 

ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ 

ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਟ�ੱ ਸਟ ਨ�  ਇਸਨੰੂ ਰੀਿਡਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾ 

ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

9ਇਸ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮ� ਸ�ੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸ�ੀਮਤੀ, ਸਟੋਨ ਲੀਕ ਿਵਚ, ਨਵ� ਮਕਾਨਾ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ, ਖਾਸ 

ਕਰਕੇ ਸ�ੀਮਾਨ ਸਟੋਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ/ਨਾਨੀ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਜੋ 

ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਇਸ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ:  

“ਮ� ਉਦ� ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ� ਵੀ ਮ� ਆਪਣੀ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਰਾਹ� ਅੰਦਰ 

ਆ�ਦਾ ਹ� ਤ� ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਿਨ�ਘਾ ਿਜਹਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ”।  

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



14ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਲ� ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ�  
 
9ਟ�ੱ ਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਿਵਚ ਿਪਛਲੀ ਅੱਪਡੇਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵ� ਿਵਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਸਰਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ 

ਬਰਕਰਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹ� ਰੱੁਝੇ ਰਹੇ, ਸਗ� ਉਹ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ 

ਨਵ� ਿਵਧਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  

9ਇਹ ਿਵਧੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਲ� ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਨਵ� ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਹ� ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਜਗ�ਾ, ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� ਡੇਿਵਡ ਲੂਈਸ ਨਾਲ 

901952 217181 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜ� ਈਮੇਲ ਕਰੋ12 getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk 

9ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਾਰੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰੋਗੇ; ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 

ਸਰਿਵਸ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ, ਟ�ੱ ਸਟ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਸਰਵਿਸਸ ਨੰੂ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ 

ਕਰੋਗੇ। 

9ਸਹੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਟ�ੱ ਸਟ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕਾਰਜਨੀਤਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚ�ਸ ਿਮਲੇਗਾ। ਸਟੀਵ 

ਜੋਨਜ, ਚੇਅਰ ਆਫ ਿਦ ਰੀਿਕੰਨ ਹਾਊਿਸੰਗ ਟ�ੱ ਸਟ, ਹਾਲ ਹੀ ਿਵਚ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਬਹੁਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ।  

………………………………………………………………………………………………….. 

17ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਮੌਕ ੇ

15ਿਸ਼�ਊਸਬਰੀ ਕਾਲਿਜਜ ਗਰੱੁਪ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਵ� ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਅਸ� ਿਸ਼�ਊਸਬਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਮਊਨਟੀ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੀਿਕੰਨ ਹਾਊਿਸੰਗ ਗਰੱੁਪ ਦੇ ਗਾਹਕ� ਵਾਸਤੇ ਵਲੰਟਰੀ ਮੌਕੇ, ਵਰਕ 

ਅਕਸਪੀਰ�ਸ, ਇੰਟਰਿਵਊ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ�ਦੇ ਹ�। 

15ਿਦ ਰੀਿਕੰਨ ਹਾਊਿਸੰਗ ਗਰੱੁਪ ਦੀ ਿਵਿਭੰਨਤਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਟ�ੱ ਸਟ, ਰੀਵਾਈਵ, ਿਦ ਫਰਨੀਚਰ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰੌਪਸ਼ਾਇਰ ਹਾਊਿਸੰਗ 

ਅਲਾਇੰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਦਕਾ ਮੇਨਟਨ� ਸ ਅਤੇ ਕ�ਾਫਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾ ਤ� ਦਫਤਰ ਅਧਾਰਤ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੌਚਕ ਮੌਕੇ 

ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ। 

19ਿਦ ਰੀਿਕੰਨ ਹਾਊਿਸੰਗ ਟ�ੱ ਸਟ ਿਵਖੇ ਆਪ�ੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਿਵਡ ਵੈ�ਲਜ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ: “ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ� 

ਨੰੂ ਕੰਮ ਦੁਵਾਉਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਵਲੰਟਰੀ ਮੌਿਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਰਕ 

ਐਕਸਪੀਅਰ�ਸ, 12 ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਅਤੇ ਅਪਰ�ਟੀਸਿਸ਼ਪ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ�ਦੇ ਹ�”।  

 
... ਅਤੇ ਜੌਬ ਅਲੱਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਵੋ ! ਜਦ� ਕੋਈ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਸਾਡਾ ਨਵ� ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਗਰੱੁਪ ਜੌਬਜ ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਤ� 

ਅਪਰ�ਟੀਸਿਸ਼ਪਸ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੇਿਟ�ੰ ਗ ਤ� ਵਲੰਟਰੀ ਭੂਿਮਕਾ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਹਨ ਿਜਨ� � ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� ਰਿਜਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

15ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਜੌਬ� ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਨਾਲ� ਪਿਹਲ� ਜਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਵੋ: 

https://www.wrekinhousinggroup.org.uk/jobs  

………………………………………………………………………………. 

mailto:getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk

