
 2017ٹرسٹ ٹاکس موسم گرما 

 

 !جیتننے کے ایک موقع کے لئے ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے ادائیگی کریں £100

جب سے ہم نے ٹرسٹ ٹاکس کے کے آخری ایڈیشن میں براہ راست ڈیبٹ کو فروغ دینے کا اجراء کیا ہے بہت سے 

ہائی اسٹریٹ واؤچر جیتے  100£ایسے کرایہ دار موجود ہیں جنہوں نے محض اس طرح سے کرایہ ادا کرنے پر 

 ہیں! 

براہ راست ڈیبٹ آپ کے کرایہ جیسے باقاعدہ مصارف کی ادائیگی کا ایک سادہ اور آسان طریقہ ہے۔ ادائیگیوں کو 

ایک تاریخ پر جسے آپ منتخب کرتے ہیں، لہذا آپ کو اپنے  -ہفتہ وار یا ماہانہ  -خود کار طریقے سے کیا جاتا ہے 

ت نہیں ہے۔ ایک بار تشکیل دینے کے بعد، آپ بلوں سے پیچھے دہنے کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرور

 ۔ گے ںیبہول یھنہپرسکون ہو سکتے، اپنے علم میں محفوظ کر سکتے ہیں کہ آپ ان اہم ادائیگیوں کو 

"ہم تھے:   والے تنےیج    اسٹیریلی سے مسٹر اور مسز الئٹ ہمارے سال کے پہلے براہ راست ڈیبٹ مہم کے

جیت جانے پر واقعی حیران تھے! ہم نے ٹرسٹ ٹاکس میں مقالہ دیکھا تھا اور اس کے بارے میں مزید کچھ نہ 

 سوچا تھا اس لئے ہم بے حد خوش ہیں! " 

 

ہمیشہ براہ راست ڈیبٹ کے ذریعہ اپنا کرایہ اور بل ادا  نے ںوالو تنےیج میں  مارچپاؤل، -مسٹر اور مسز بریڈلی

"یہ بہت زبردست ہے؛ ہمیں ادائیگی کرنے کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیے ہیں۔ 

 یہ خود بخود کر دی جاتی ہے۔ " 

 

نے کہا کہ وہ براہ راست ڈیبٹ کی طرف سے  یوال تنےیج  ڈونٹنگٹن سے مس اسپینڈلی، فروری کے ڈرا کی

"ہم نے اپنا کرایہ ہمیشہ اپنے براہ راست ڈیبٹ کے ذریعہ ادا کیا ادائیگی کو ایک 'آسان کام' محسوس کرتی ہے۔ 

 ہے، یہ بہت آسان ہے۔" 

 

% میں شامل ہو 54.7براہ راست ڈیبٹ واقعی ہر ایک کے لئے موزوں ہے، تو کیوں نہ ہمارے کرایہ داروں کے 

میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو جائیں جو براہ راست ڈیبٹ کے ذریعے اپنا کرایہ ادا کرتے ہیں؟ اگر آپ تبدیلی کرنے 

ہماری اگلی ٹرسٹ ٹاکس اور  یبھپر کال کریں اور آپ کو 217100 01952اپنی مقامی شاپ سے بات کریں یا 

 !  جا سکتا ہے ایشامل ک ںیم ںوالو تنےیجکے £100

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 ! ا ہےگیاور باغیچہ کے فرنیچر کا بیمہ کیا  BBQیقینی بنائیں کہ آپ کے 

ذہنی سکون فراہم کرتی ہے تاکہ آپ موسم گرما میں کسی سیالب، آگ یا  انشورنسسٹ کی جانب سے اشیاء کی ٹر

، لطف اندوز ہو بے فکر ہو کرچوری کی صورت میں اپنے سامان کو بدل سکنے کی فکر اور جھنجھٹ سے 

 سکیں۔ 

اضافی ادائیگی نہیں کرنا پڑتی  برعکس، ہماری گھر کی اشیاء کی بیمہ کاری کے لئے کوئیزیادہ تر پالیسیوں کے 

سے زیادہ کرایہ داروں نے ہمارے ساتھ گھر کی اشیاء کی انشورنس کا انتخاب کیا ہے، جو  1,400۔ ہمارے 

  ٹرسٹ کے کرایہ داروں کے لئے خصوصی طور پر ہے۔ درج ذیل میں کچھ وجوہات ہیں کہ کیوں:

 شامل کیا جا سکتا ہے۔ہفتہ وار سے    23pصرفادثاتی نقصان کو ح •



 کسی بھی استفسار کے سلسلے میں مدد کرنے کے لئے ریکن ہاؤسنگ ٹرسٹ میں ایک نامزد رابطہ۔• 

 ایک بینک اکاؤنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پریمیئم ادا کرنے کے بہت سے مختلف طریقے ہیں۔• 

پندرہ روزہ یا ماہانہ براہ راست ڈیبٹ کے ساتھ بنا کسی اضافی چارجز کے الگت کو سال بھر کسی بھی ہفتہ وار، • 

 پر پھیالئیں۔

پر کال  217046 01952( کو Tom Gregoryایک کوٹ/استفسار اور درخواست پیک کے لئے ٹام گریگوری )

 الحظہ کریں۔ م www.wrekinhousingtrust.org.ukکریں، یا اپنی مقامی ٹرسٹ شاپ پر جائیں یا 

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

..…………… 

 فالح و بہبود کے فوائد میں تبدیلی پر الجھن میں ہیں؟ اپ  ایک 

الجھن میں مبتال ہونا آسان ہے کہ آخر آپ کے پاس کیا  سے وجہ کیفوائد میں جاری تبدیلیوں فالح و بہبود کے 

 استحقاق موجود ہیں۔ 

ہمارے کرایہ  مسیٹ شروپ شائر ہاؤسنگ االئنس کے ساتھ شراکت داری میں کام کرتے ہوئے، ہماری ماہرین کی 

داروں کی مد دکرنے کے لئے یہاں موجود ہیں، چاہے یہ بجٹ کاری، قرض سے متعلق مشورہ، سستی گیس اور 

  بجلی ہو، فالحی اصالحات میں تبدیلیوں سے نمٹنا یا محض عمومی مشورے ہوں۔

ہیں ایک فوائد ہیلتھ چیک انجام دے سکتی  حقوقدینے کے لئے کہ آپ کے کیا ٹیم آپ کو اس بارے میں مشورہ 

ہے، آپ کو ایک 'بہتر' حساب کتاب سمجھا سکتی ہے اگر آپ اپنی مالزمت کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ 

 رہے ہیں، تو آپ کو اپنے بجٹ کی منصوبہ بندی میں مدد اور بہت کچھ مزید کر سکتی ہے! 

پر کال کریں یا مزید معلومات کے لئے  217234 01952اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو 

www.shalliance.co.uk  مالحظہ کریں۔ 

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

..……………… 

 

 سب کے لئے بہتر مواقع پیدا کرنے کے مل جل کر کام کرنا 

( تعمیر کرنے کے پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں، جس کی مشترکہ BBOہم بہتر مواقع )کہ  ےہ یخوش ںیہم 

مقامی منصوبوں میں  BBOطور پر مالی اعانت بگ الٹری فنڈ اور یورپی سوشل فنڈ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ 

سرمایہ کاری کرتا ہے جو غربت کی بنیادی وجوہات سے نمٹنے، سماجی شمولیت کو فروغ دینے اور مقامی 

 رقی کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہے۔ مالزمتیں اور ت

BBO  شراپ شائر پروجیکٹ نے فالح و بہبود کے فوائد میں تبدیلیوں سے متاثرہ کرایہ داروں کے کام پر واپس آنے

 ملین پونڈ حاصل کیے ہیں۔  3.3£ میں مدد کے لئے 

۔ وہ ٹیلفورڈ اور ریکن اور کیلی میک ڈونلڈ، شراپ شائر ہاؤسنگ االئنس کے لئے کرایہ دار سسٹینمنٹ آفیسر ہے

سال سے زیادہ ہے، ذاتی طور پر، لچکدار  19شراپ شائر بھر میں ٹرسٹ کے کرایہ داروں کو جن کی عمر 

مشورے اور رہنمائی پیش کرے گی، جو اپنے روزگار کے مواقع کو بہتر بنانے، کام کی اہلیتوں کو بہتر بنانے یا 

 نا چاہتے ہیں۔تربیت یا مالزمت کے سلسلے میں منتقلی کر



پر ای میل کر کے  BBO@shalliance.org.ukاگر آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو، آپ 

کے ساتھ شروع کریں، اس کے بعد اپنا نام اور پتہ  BBOپر پیغام بھیج کر، جس میں اپنا پیغام  07816510257یا 

 لکھیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔

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

  ہماری ٹرسٹڈ ہینڈی ہیلپ ٹیم مدد کر سکتی ہے!ہے؟ کوي کام کروانا 

فلیٹ پیک فرنیچر بنانے سے لے کر سجاوٹ کرنے، اور باغبانی کرنے سے کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے تک؛ 
 ہے۔  یسب کام کرتم آپ کے ہماری ہینڈی ہیلپ ٹی

اور ہمارے اپنے، پیشہ ورانہ، دوستانہ اور تجربہ کار ماہرین کا  یھت یشروع کس پچھلے سال ٹ سروٹرس
استعمال کرتے ہوئے ایک قابل اعتماد، معیار کی سروس فراہم کی جاتی ہے۔ یہ آپ کے معیاری مرمتی پیکج کو 

 یہ ایک مسابقتی قیمت پر اضافی گھریلو بہتریاں فراہم کرتا ہے۔  -تبدیل نہیں کرتا ہے 

ودہ میٹیریل استعمال کر سکتے ہیں، یا ہم خود مسابقتی قیمت پر میٹیریل )جیسے فرش بنانے ہم یا تو آپ کا موج
 کے لوازمات اور پینٹس( فراہم کر سکتے ہیں۔ 

، یا زیادہ باقاعدہ مدد ہو جیسے اپنے باغ کی دیکھ چولہا لگوانا ہونیواال کام ہو جیسے چاہے یہ ایک بار کیے جا
کے لئے بھی موجود ہے جو کرایہ دار نہیں ہیں، چنانچہ اپنے دوستوں اور خاندان  بھال کرنا۔ یہ سروس ان لوگوں

والوں کو بھی مطلع کریں! عام مرمت اور ایک گیس کی دیکھ بھال سروس غیر ٹرسٹ کرایہ داروں کے لئے بھی 
 فراہم کی جا سکتی ہے، اس کے لئے انہیں صرف رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ 

 : سے کچھ یہ ہیں میں کاموں دستیاب 

باغ کی بحالی: باڑ کی تراش خراش، گھاس کاٹنا، درختوں کی کانٹ چھانٹ، آنگن، پختہ فرش بنانا، جڑی بوٹیاں 
 رہیوغ رہیوغمناظر کے باغ لگانا  کاٹنا، قدرتی

گھر میں بہتری: الماریوں، پردوں کے پولز اور دستوں کو فٹ کرنا، سجاوٹ، نیا فرش بچھانا، گیس اور برقی ککر 
 کی تنصیب/منقطع کرنا۔ 

( کی کاریگری کے معیار کے ساتھ کتنے Ian and Samکہ ہم عیسی اور سیم ) ہوں یچاہت"میں صرف یہ کہنا 
 صاحبہ  بولنڈ محترمہ  ورانہ، خوشگوار اور دوستانہ تھے۔ "متاثر ہیں۔ پورے عمل کے دوران وہ پیشہ 

کی رعایت کی پیشکش کر % 20جانیوالے آرڈرز پر  ۓداگست سے پہلے  31  ہمکرایہ داروں کوکے سب  ٹرسٹ   

 !رہے ہیں

ٹرسٹ کی ہینڈی ہیلپ کے بارے میں مزید جاننے کے لئے اور وہ آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، 

www.trustedhandyhelp.org.uk  پر کال کریں۔ دیگر تمام مرمت کے امور  217200 01952مالحظہ کریں یا

نمبر پر کال کریں اور ایک ٹریڈز پرسن اسی دن کام  217217 01952کے لئے، براہ مہربانی معمول کے مطابق 

 کے لئے آپ کے پاس ہوگا۔ 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 فلیٹس میں رہائشی باشندوں کے لئے نئی ٹیکسٹ سروس 

 

کہ  یہوگ یجان کربہت خوش ہی ںیہماگر آپ ہمارے فلیٹس یا اپارٹمنٹ عمارتوں میں سے کسی میں رہتے ہیں، تو 

 آپ اجتماعی خدمات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جو ہم فراہم کر رہے ہیں۔ 



بتا سکتے ہیں جو آپ اپنے عالقہ میں  فوری متن/پیغام بھیرے میں ایک کے با تبصرے  آپ ہمیں کسی بھی

یا  CLEAN* پر بس لفظ 282 510 07816اجتماعی صفائی یا عالقہ کی دیکھ بھال کے بارے میں رکھتے ہیں۔ 

GROUNDS  !جس کے بعد آپ کا تبصرہ ہو، بھیج دیں۔ ہم آپ کی بات سننے کے منتظر رہیں گے 

 

تا ہے۔ اگر آپ کوئی ہ اس نمبر کو صرف اسی مقصد کے لئے استعمال کیا جا سک*برائے مہربانی نوٹ فرمائیں ک

 پر کال کریں۔  217100 01952پوچھنا چاہتے ہیں، تو براہ مہربانی  عام سوال

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

 

 

 مناسب ہو، آپ ہمیں فون کریں یھجب بجب بھی آپ کے لئے سہولت ہو، کال کر سکتے ہیں! 
 

 پر مرمت کی رپورٹ کر سکتے ہیں؛ دن ہو یا رات!  24/7مت بھولیں کہ آپ 

ہماری اسی دن کی مرمت سروس کی لچکداری کا مطلب ہے کہ ہمارے ماہرین شام کے اوقات کے دوران ایک 

مرمت میں حصہ لے سکتے ہیں بصورت اگر اس وقت محفوظ اور مناسب ہو۔ مثال کے طور پر؛ شام کے گھنٹوں 

ان چھت کی مرمت کرنا ایک ماہر کے لئے موزوں نہیں ہو گا، لیکن اس وقت ان کے لئے ایک نل کو کے دور

 دوبارہ واشر لگانا ٹھیک ہو گا۔ 

آپ اپنی معمول کی بحالی کی الئن پر کال کر کے، چاہے شام کسی بھی وقت، اپنی رپورٹ درج کرا سکتے ہیں۔ 

01952 217217 . 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 ! جلد آ رہے ہیں -پہلے ماڈیولر گھر   ہمارے

 

 ٹرینچ، ٹیلفورڈ میں ہماری گورڈن روڈ سائٹ پر چار دو بیڈروم ماڈیولر گھر نصب کیے جا رہے ہیں۔ 

مربع کلو میٹر گھر، جنہیں ایک فیکٹری میں بنایا گیا ہے، کو الری کی مدد سے ٹرینچ میں منتقل کیا گیا تھا  70

اور محض چند دنوں میں نصب کر دیا گیا تھا۔ ہم مستقبل میں مزید تعمیر کرنے سے پہلے، ان گھروں کی تعمیر 
 یں۔ کی رفتار، معیار اور کرایہ دار کے اطمینان کی جانچ کر رہے ہ

ٹرسٹ میں امالک کے سربراہ ڈیوڈ ہال نے کہا کہ: "ہم ان جدید طور پر ڈیزائن کردہ مکانوں کے بارے میں نہایت 
پرجوش ہیں۔ ہم نے ان اعٰلی معیار کی عمارات میں سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ان کے بہت سے 

اری مؤثر اور عام طور پر روایتی گھر سے تعمیر اور فوائد ہیں، بشمول توانائی کیلئے موثر، بلحاظ سرمایہ ک
 % زیادہ تیزی۔" 70نصب کرنے میں 

گھروں کو ایک روایتی گھر کی طرح بنایا جائے گا، مختص پارکنگ اور ایک سامنے اور پیچھے باغ کے ساتھ 

اور  WCک مکمل، نچلی منزل پر ایک لیونگ روم، جدید باورچی خانہ اور کھانے کی جگہ کے ساتھ ساتھ ای

 اوپری منزل پر ایک ماسٹر بیڈروم، دوسرا بیڈ روم اور فیملی باتھ روم کے ساتھ۔ 

اس سائٹ پر روایتی سستے گھر بھی دستیاب ہو سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے ہماری ویب سائٹ پر جائیں 
 یا ڈونٹنگٹن شاپ سے رابطہ کریں۔ 

…………………………………………………………… 

 

 میموری ڈسپلے کے ساتھ مدد کریں تاریخی ہیبرج ہال کے 



 

جیسا کہ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو، ہیبرج ہال کی بوڑھے لوگوں کے لئے دس اپارٹمنٹ میں ہماری دلچسپ 

دوبارہ پیش رفت اب جاری ہے۔ یہ پروجیکٹ مستقبل کے لئے نئے رہائش گاہ کے ساتھ عمارت کی ورثہ کا 

 امتزاج بننے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 
 

انہدام کرنا، لیکن ہال  میں پرانے ہال کی عمارت کا جزوی امالک کے سربراہ ڈیوڈ ہال نے کہا: "ہمارے منصوبوں

کے نہایت مقبول سامنے کے حصے کو برقرار رکھنا شامل ہے۔ جہاں ممکن ہوا ہم کچھ خاص خصوصیات کو 

عمارت میں شامل کرنا ے لئے انہیں نئی برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور دلچسپی اور تاریخ کا احساس پیدا کرنے ک

 چاہتے ہیں۔"

 

اگر آپ، یا آپ کے خاندان کا کوئی بھی فرد، ہیبرج ہال کی کوئی بھی دلچسپ یادگار یا پرانی تصاویر رکھتا ہے، تو 

براہ مہربانی ہمیں بتائیں! ایک بار ہال مکمل ہونے کے بعد، ہم رہائشیوں اور مہمانوں کے لطف اندوز ہو سکنے 

یر اور کہانیوں کو کے لئے کچھ یادگار خاصیت بنانا چاہتے ہیں۔ اپنی تصاو

trust.talks@wrekinhousingtrust.org.uk  پر ای میل کریں 

…………………………………………………………………………… 

 

 !اسکیم اب کھلی ہے نیو شریوببری شیئرلیونگ
 

ودی ووڈ، شروسبیوری میں ہماری نئی شیئرلیونگ اسکیم کا مئی میں باضابطہ افتتاح کیا گیا اور دو مزید 

 ری میں ایش ووڈ اور بکٹوں میں کاپیس، شریسبوری کا جلد آغاز کیا جائے گا۔اسکیمیں، اوسویسٹ

"یہاں سب بہت خوبصورت ہے۔ عملہ بے حد خوبصورت تھلما تریولر، جو ودی ووڈ، میں منتقل ہوئی ہیں، کہا: 

اور دوپہر ہے۔ اپنی بیٹی کے قریب رہنا بہت اچھا ہے لیکن میں اس سے مکمل طور پر آزاد ہوں۔ ہم مالقات کرنے 

کے کھانے کے لئے باہر جانا پسند کرتے ہیں اور میں اپنے دیگر کام کے سلسلے میں شہر میں جانے کے لئے 

ایک بس باآسانی لے سکتی ہوں۔ آپ یہاں پر جتنا چاہتے ہیں نجی ہو سکتے ہیں لیکن ایونٹس پر اپنے پڑوسیوں 

ا ہے کہ اگر کچھ ہونا تھا تو میری مدد کرنے کے لئے کے ساتھ بھی گھل مل سکتے ہیں۔ یہ جاننا یقین دہانی کرات

وہاں کوئی موجود ہو گا اور دیکھ بھال حاصل کرنا بہت اچھا ہے اور معاونت بھی دستیاب ہے اگر میں اسے 

 مستقبل میں استعمال کرنا چاہتی ہوں۔"

 

ہے۔ اگر آپ ایک باآسانی ریٹائرمنٹ پیش کرتا  بال تگودو سال سے زائد عمر کے لوگوں کے لئے  55شیئرلیونگ 

سیکیورٹی، ہمراہی  24/7انتطام کیے جانیوالے اپارٹمنٹ کا تصور پسند کرتے ہیں، آن سائٹ عملہ کی مدد سے 

جب آپ چاہیں اور آپ کے گھر کے عالوہ سہولیات کے سلسلے میں ایک میزبان تو آپ 

www.shireliving.co.uk  ومات حاصل کر سکتے ہیں۔پر کال کر کے مزید معل 2244 023 0800پر یا 

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

 

 گھر تعمیر نہیں کر رہے ہیں! یہانسانوں کے لئے صرف  ہم 
 

ہمارے نئے گھروں کی تعمیر کرتے وقت جنگلی حیات اور جانوروں کے لئے باکسز بھی ہمارے ترقیاتی پروگرام کا 

ایک اہم حصہ ہیں۔ یہ قدرتی ماحول کا تحفظت کرنے میں مدد دیتا ہے، جس کے بدلے میں مقامی پودوں اور 

 جانوروں کے تحفظ میں مدد ملتی ہے۔ 

 



بھی جانوروں کو ان کے نئے پرندوں اور بیٹ باکسز، ہیج ہاگ ہومز یا بگ ہوٹلز  اضافی درخت اور جھاڑیاں لگانا

جانوروں کو زندہ رہنے کے لئے نہ صرف محفوظ جگہ دیتے  ی مدد کرتا ہے۔ یہ چھوٹے سے گھرمیں جانوروں ک

 ہیں؛ بلکہ یہ کرایہ داروں اور مقامی کمیونٹی کے لئے بھی دلچسپی کا باعث ہیں۔ 

میں تین گھروں میں پانچ سوفٹ باکسز کو نصب کرنے کے لئے اپنے طویل عرصے سے ساتھ دینے  یڈول نے ہم 

اور ڈینسکورٹ کے ساتھ شراکت داری میں کام کیا ہے۔ ٹرسٹ کی اثاثہ مینجمنٹ کی ٹیم  KRMوالے ٹھیکیداروں 

مام کیا کیونکہ وہ پرندوں کو میں رہا ہے اور اس نے اپنے کام کرنے کا اہت یڈول نڈی مڈل اپنی تمام تر زندگیسے ای

گھروں پر کھڑی چھت کی جگہ تبدیل کر دی گئی تھی جب "عالقے میں سے آتے اور جاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ 

پرندوں نے ہجرت کی اور ان کی موجودہ رسائی کو سیل کر دیا گیا تھا۔ ہم نے افریقہ سے واپسی پر فوری واپسی 

 ! " نصب کیے تھے کیلئے نئے گھونسال بکس بھی کامیابی سے

..…………………………………………………………………… 

 

  پر خاندانی یادیں سابقہ فیکٹری سائٹ

 

اس سال کے آغاز میں ہم نے لیک میں گھروں کا پہال مرحلہ مکمل کیا؛ اسٹافورڈشائر مورلینڈز کے عالقے میں 

 ہماری پہلی پیش رفت مکمل کی۔ 

گھروں کو پرانی سلما ٹیکسٹائل فیکٹری کی جگہ پر تعمیر کیا گیا۔ اس سائٹ کو بہت سے سالوں سے خالی چھوڑ دیا 

گیا تھا جس کی وجہ سے عالقے میں رہنے والے رہائشیوں کے لئے عمارت کے غیر محفوظ ہونے جیسے خدشات 

ے اور اس سائٹ کو مستقبل کی نسلوں کے تھے، لہذا یہ بہت زبردست بات ہے کہ ٹرسٹ نے اب دوبارہ تعمیر کی ہ

 لئے محفوظ بنا دیا ہے۔ 

مسٹر اور مسز اسٹون اس سال کے آغاز میں لیک کے نئے گھروں میں سے ایک میں منتقل ہو گئے۔ یہ خاص طور 

پر مسٹر اسٹون کے لئے ایک خاص تبدیلی تھی، کیونکہ اس کی دادی نے اس فیکٹری میں کام کیا تھا جو یہاں پر 

 وں پہلے موجود تھی۔ سال

میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب وہ فیکٹری میں کام کرتی تھی، لیکن میں جب بھی اپنے سامنے کے دروازے "

 " سے باہر جاتی ہوں، تو ان کی یاد آنا بہت اچھا ہے۔

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

 تازہ ترین خبریں کرایہ داروں کے پینل سے 

 

ٹرسٹ ٹاکس میں آخری اپ ڈیٹ کے بعد کرایہ دار کے پینل بہت مصروف رہا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے نئے ماحولیاتی 

پائیداری اور کاربن کی کمی کی حکمت عملی کی منظوری دینے کے سلسلے میں مصروف رہے ہیں، بلکہ وہ کرایہ 

 دار کے پینل کے نئے آئین پر بھی مصروف عمل رہے ہیں۔ 

یہ عمل چناؤ سے انتخاب کی جانب آگے بڑھ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو نئے اراکین کے لئے اپنا ووٹ ڈالنے 

کے لئے بیلٹ کاغذات نہیں ملیں گے۔ اس کے بجائے، اگر آپ کرایہ دار کے پینل کے رکن بننا چاہتے ہیں تو آپ 

پر رابطہ کر  getinvolved@wrekinhousingtrust.org.ukپر یا ای میل  217181 01952سے ڈیوڈ لیوس 

  سکتے ہیں۔

کرایہ داروں کے پینل کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام کرایہ داروں کی نمائندگی کرتے ہیں؛ آپ کو حکمت 

روع سے ہمیں خدمات کو بہتر بنانے میں مدد دینے کے لئے عملی اور خدمت کی ترسیل پر اپنی بات کہنا ہو گی، ش

 ٹرسٹ کے ساتھ کام کرنا ہو گا۔ 

mailto:getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk


درست مہارتوں اور تجربے کے حامل صارفین کو حکمت عملی کی سطح پر ٹرسٹ کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع 

یں شرکت کی ہے اور یہ ملتا ہے۔ ریکن ہاؤسنگ ٹرسٹ کے چیئرمین جناب اسٹیو جونز نے حال ہی میں پینل میٹنگ م

 انہیں بہت معلوماتی لگی ہے۔

………………………………………………………………………………………………

..… 

 دلچسپ مواقعکالج کے طلباء کے لئے 

شریسبیوری کالجز گروپ کے ساتھ ہماری نئی شراکت داری کا مطلب یہ ہے کہ ہم شریسبیوری کالج میں طلباء، 

اور کمیونٹی کے اراکین، اس کے ساتھ ساتھ ریکن ہاؤسنگ گروپ کے صارفین کے لئے رضاکارانہ مواقع، کام 

 یں۔ کے تجربہ، انٹرویو ورکشاپس اور مزید کچھ پیش کرنے کے لئے مصروف عمل ہ

ریکن ہاؤسنگ گروپ کے تنوع کی وجہ سے، جو ٹرسٹ، چوائسز، ری وائیوو، دی فرنیچر اسکیم اور شراپ شائر 

ہاؤسنگ االئنس سے مل کر بنا ہے، دلچسپی کے بہت سے مواقع موجود ہوں گے؛ دیکھ بھال اور مہارت کی 

 پوزیشنز سے لے کر انتظامی دفتر پر مبنی کردار تک۔ 

میں آپریشنل سروسز کے سربراہ ڈیوڈ ویلز نے کہا کہ: "یہ شراکت داری نوجوانوں کو کام ریکن ہاؤسنگ ٹرسٹ 

مہینے کے کام  12میں مدد دینے کے لئے ایک بڑا موقع ہے جیسا کہ ہم کام کے تجربے کی پیشکش کرتے ہیں، 

 کی جگہوں اور رضاکارانہ مواقع پکے ساتھ ساتھ اپرینٹسشپس۔" 

 

ہمارے نئی ڈیزائن کردہ گروپ مالزمتوں کی پورٹل آپ کو  ہات کے لئے بھی رجسٹر کریں!... اور مالزمت کے انتبا

ای میل کی اطالعات کے لئے سائن اپ کرنے کی اجازت دیتی ہے، جب مالزمتیں دستیاب ہو جائیں گی۔ بہت سارے 

منٹ سے لے کر کردار/مالزمتیں موجود ہیں جن سے متعلق جاننے کے لئے آپ سائن اپ کر سکتے ہیں، جو مینج

 اور رضاکارانہ کردار ہیں۔  اپرنٹس شپ

https://www.wrekinhousinggroup.org.uk/jobs  پر رجسٹر کریں اور ہماری مالزمت کی خالی جگہوں

 کے بارے میں جاننے کے لئے رجسٹر کریں! 

.……………………………………………………………………………… 


