
ਟ�ੱ ਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਸਰਦ ਰੁੱ ਤ 2017 

 
ਸ਼�ੌਪਸ਼ਾਇਰ ਪ�ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਵ� ਮਕਾਨ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲ�ਾ 

ਰੋਬਰਟਸ ਪ�ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਿਵਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ੳਨ� � ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਅਨਕੂਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਨਵ� ਬੰਗਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਿਕ�ਸਿਮਸ ਦਾ ਉਹ ਬੇਹਤਰੀਨ 

ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। 

 
ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਰਥਾ ਨੰੂ ਿਜਰਾਫ, ਡ�ਾਇੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਭੈਣਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਿਨਊਰੋ ਮਸਕਲਰ ਿਡਸਆਰਡਰ, ਜੋ ਉਸਦੇ 

ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਨੰੂ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਉਸਨੰੂ ਬੁਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਹਨ, ਅਤੇ ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ� 

ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤ� ਵਧਦੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 

 
ਸ�ਟ ਮਾਰਿਟਨਜ, ਓਸਵੈਸਟਰੀ ਿਵਖੇ ਚਾਰ ਿਬ�ੱ ਡਰੂਮ� ਵਾਲੇ ਨਵ� ਬੰਗਲੇ ਨੰੂ ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਾਸਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਵ�ੀਲਚੇਅਰ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਮ� ਹੈਲਨ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ�ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਿਰਹਾ ਹੈ: 

“ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਅਤੇ ਪ�ਵਾਰ ਨੰੂ ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼�ਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਵ�ੱ ਟ ਰੂਮ ਇਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਰਿਹਮਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ 

ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਜੋ ਕੱੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸ� ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੰੂ ਉਨ� � ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਨਕੂਲ ਢਾਲ� ਸਕਦੇ ਹ�। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਸੇਹਤ 

ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ”। 

 
ਮਾਰਥਾ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਵ� ਘਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ: “ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼� ਨਾਲ� ਬੇਹਤਰ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਮ� ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹ�”। 

 
ਇਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਿਕਆ ਹੈ ਿਕ ਿਟੱਲੀ, ਇਕ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਕਤੂਰਾ ਿਜਸਨੰੂ ਉਸਦੇ ਪਿਹਲੇ ਜਨਮਿਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਾਰਥਾ ਦੇ 

ਸਹਾਇਕ ਕੱੁਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੀ ਪ�ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਿਹਣ ਯੋਗ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ਿਕ�ਸਮਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱ ਲਣ ਦਾ ਸਮ� 

ਇਸ ਿਤਉਹਾਰੀ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਅਸ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵ�ਗੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ਖੱੁਲ�ਗੇ। 

 
ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸ� ਮੁਰੰਮਤ� ਵਾਸਤੇ 01952 217217 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
ਮੌਸਮ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੰੂ ਮੁਰੰਮਤ� ਅਤੇ ਿਨਰਬਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਤਰਜ਼ੀਹ� ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪਵ,ੇ ਜੇ ਐਸਾ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਰਪੇਅਰਜ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਸਨ� ਹਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 

ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬੱਟ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ – ਸਾਡੇ ਜੇਤੂ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ! 

ਟ�ੱ ਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਗਰਮ ਰੱੁਤ ਅੰਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ, ਸਾਮਾਨ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਗੈਰਾਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ 

ਡੈਿਬੱਟ ਰਾਹ� ਕਰਕੇ 100 ਪ�ਡ ਦੇ ਹਾਈ ਸਟ�ੀਟ ਵਾਊਚਰ ਿਜੱਤ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। 

 
ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬੱਟ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਨੰੂ – ਹਫਤੇ ਜ� ਮਹੀਨ�  ਬਾਅਦ – ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰ 

ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ� ਇਹ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹ�। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ 

ਦੀ ਤਰੀਕ ਹਫਤਾ-ਅੰਤ ਤੇ ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਲੈ ਲਵ�ਗੇ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 

ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਤੁਸ� ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਦੁਸਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾ ਿਵਚ ਦੇਰੀ 

ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 

1



“ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਨੰੂ ਸੰਵਾਰਨ ਿਸ਼ੰਗਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ� � ਵਾਊਚਰ� ਦੀ ਸਹੀ ਸਮ� ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ” – ਿਮਿਸਜ ਡੇਵੀਜ ਡਾਊਲੀ 

 
ਮੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਹ� ਆ ਿਰਹਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬੱਟ ਰਾਹ� ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਇਨਾਮ ਦੀ ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਮ� ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਸਕਦੀ ਹ�” ਿਮਿਜਜ ਕੁਇਵੋਰ ਲਾਈਟਮੂਰ 

 
ਜੇ ਤੁਸ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਿਕਰਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬੱਟ ਰਾਹ� ਅਦਾ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਤ� ਇਸ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹ� ਭੁਗਤਾਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 56% ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕ� ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੇ? ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਸ਼ੌਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜ� 01952 

217100 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸ� 100 ਪ�ਡ ਦੇ ਵਾਊਚਰ ਿਜੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ! 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਪੋਰਟਲ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਵੋ 

ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਿਬੱਟ ਹਰ ਇਕ ਵਾਸਤੇ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਦਾ ਸਮ� ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵੇ। 

 
ਿਸ਼ਫਨਲ ਤ� ਿਮਸਟਰ ਮਾਰਿਟਨ ਸੈਲਫ-ਇੰਪਲਾਏਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ: “ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਅ-ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ� ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹ� ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਟ�ੋਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ�ਾਪਤ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ”। 

 
ਹਾਲ ਹੀ ਿਵਚ ਮਕਾਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ ਿਮਸਟਰ ਮਾਰਿਟਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕਤਾ ਨੰੂ 

ਮੈਨ� ਜ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸੁਿਵਧਾ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਜਮ�ਾ ਹੰੁਦਾ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੰੂ ਦੋਹਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 
“ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਰਾਗਰ ਹੈ ਿਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹ� ਮ�, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਕ�ਸਮਸ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਹਫਤੇ ਪਿਹਲ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�। ਇਸਦਾ 

ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�”। 

 
ਿਦਲਚੱਸਪੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਪ�ਾਈਜ਼ ਡ�ਾਅ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਸਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ 01952 217100 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 

ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਵੋ ਜੀ! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱ ਤ ਦੌਰਾਨ ਿਨ�ਘੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ 

ਹੁਣ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮ� ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦ� ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਿਨ�ਘ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ 

ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਸਰਦ ਰੱੁਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ 

ਮੱਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੱੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਆਪਣੀ ਹੀਿਟੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਉਚੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਿਮਆਨ�  ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਚੱਲਦੇ ਰਿਹਣ ਿਦਉ: ਤ� ਿਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇਕਸਾਰ ਬਿਣਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਨ�ਘਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮ� ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਸਤਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈਪ� ਦੇ ਜਮਾਉ ਤ� 

ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ। 

• ਜਦ� ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਬਾਹਰ ਜ� ਜਦ� ਿਬਸਤਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਹੀਿਟੰਗ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਪਮਾਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੋ। 

• ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਵੋ ਿਕ ਸਭ ਰੇਡੀਏਟਰ ਵੈਲਵ ਪੂਰੇ ਖੱੁਲੇ ਹਨ ਤ� ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਿਵਚ ਤਾਪਮਾਨ ਇਕ ਸਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਥ� ਤੇ 

ਸਲ�ਾਬਾ ਅਤੇ ਠੰਡ ਨਾ ਜਮ�ਾ ਹੋ ਸਕੇ। 
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ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਉਪਕਰਨਾ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਿਵਚ 

ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇਵੋ। 

 
ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਇਲਰ ਸਰਿਵਸ ਰਾਹ� ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਿਸਆਵ�, ਅਣਚਾਹੇ ਿਵਘਨ ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ�ਟ�ਲ ਹੀਿਟੰਗ ਦਾ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਲਾਹਾ 

ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਿਬੱਲ� ਨੰੂ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਵੀ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸ� ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਬੋਇਲਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਅ 

ਮੇਨਟਨ� ਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲਊ ਿਵਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤ� ਨਹ� ਹੈ। 

 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੰਧ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਗੈਸ ਸੁਪਲਾਈ ਨੰੂ ਮੀਟਰ ਤ� ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਲ�ਦੀ ਅੱਗ 

ਨੰੂ ਬੁਝਾ ਦੇਵ,ੋ ਸਭ ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇਵ;ੋ ਿਬਜਲੀ ਸਿਵੱਚ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਗੈਸ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਨੰਬਰ 0800 111 999 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ। 

 
ਜੇ ਤੁਸ� ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਟ�ਕ ਨੰੂ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ਇਸ ਿਤਉਹਾਰੀ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ�ਵਾਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖ ੋ
 

ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨੰੂ ਿਕ�ਸਮਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਾਰਨਾ ਿਸ਼ੰਗਾਰਨਾ ਇਸ ਰੱੁਤ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਤੇ ਅਨੰਦਮਈ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 

ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ�ਵਾਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਕ�ਸਮਸ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਦੇ ਕੱੁਝ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ 

ਇਥੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

• ਆਪਣੀ ਿਕ�ਸਮਸ ਟ�ੀ ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਉ ਿਕ ਉਹ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਸੇਫਟੀ ਸਟ�ਡਰਡ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� 

ਉਨ� � ਨੰੂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਪਾਵਰ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸੇਫਟੀ ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 

• ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਨੰੂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ‘ਟੈਸਟ’ ਬਟਨ ਨੰੂ ਦਬਾਅ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਿਕ�ਸਮਸ ਲਾਈਟ� ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਜਦ� ਵਰਤ� ਿਵਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇਨ� � ਦੇ ਕੋਲ� ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਜਾਣ ਸਮ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ 

ਕਰਕੇ ਪਲੱਗ ਕੱਢ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਐਨਰਜੀ ਿਬੱਲ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ। 

• ਆਪਣੇ ਿਕ�ਸਮਸ ਟ�ੀ, ਿਕਸੇ ਫਰਨੀਚਰ ਜ� ਕਾਰਟਨਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਲ�ਦੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾਈਟਰ� ਅਤੇ 

ਮਾਿਚਸ� ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਬਲ�ਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਿਲਆਂ ਨਾ ਛੱਡੋ। 

 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੰੂਏ ਂਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵ,ੋ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜਾਵੋ ਅਤੇ 

ਬਾਹਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਸਰਿਵਸ ਨੰੂ 999 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਤ� ਸਾਨੰੂ 01952 217100 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ। 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰਾਖੀ 

 
ਮਈ 2018 ਿਵਚ ਡੇਟਾ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈਜੀਸਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ�ਾਈਵੇਸੀ, ਥੋੜ�ਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਇਸਦੇ ਮੁੱ ਖ ਸੰਦਰਭ 

ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਿਧਕਾਰ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ। 
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ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟ�ੱ ਸਟ ਆਪਣੀ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਪ�ਾਈਵੇਸੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਿਵਚ ਤਰਮੀਮ� ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ 

ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਵਰਨਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹ�। 

 
ਨਵ� ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤਰਮੀਮ ਸ਼ੁਦਾ ਪ�ਾਈਵੇਸੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਨਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ਮੇਅਸੀ ਅਤੇ ਸਟੈਨਲੀ ਿਕ�ਸਮਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮ� ਿਸਰ ਆਪਣੇ ਨਵ� ਮਕਾਨ ਿਵਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ! 

 
ਲੋਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ�ਵਾਰ ਟ��ਚ, ਟੈਲਫੋਰਡ ਿਵਖੇ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਇਕ ਨਵ� ਮੌਜੂਲਰ ਮਕਾਨ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 

 
ਆਪਣੇ ਨਵ� ਮਕਾਨ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਲੋਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮ� ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਿਵਚ ਇਕ ਬੰਗਲੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 

ਜਦ� ਇਸ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮ� ਉਸਦੀ ਮ� ਦਾ ਦੇਹ�ਤ ਹੋ ਿਗਆ ਤ� ਲੋਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮ� ਦੇ ਮਕਾਨ ਿਵਚ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਸੀ: “ਜਦ� ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸੁੰ ਦਰ 

ਮਕਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੌੜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਸਟੈਨਲੀ ਅਤੇ ਮੇਅਸੀ ਨੰੂ ਇਥੇ ਆਉਣ ਤ ੇਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵ�ੱ ਡਾ 

ਬਾਥ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ; ਬੰਗਲੇ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ ਿਵ�ੱ ਟ ਰੂਮ ਹੀ ਸੀ। ਗਾਰਡਨ ਿਵਚਲੀ ਖੱੁਲੀ ਜਗ�ਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ”। 

 
ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਲਰ ਮਕਾਨ ਿਬਲਕੁਲ ਰਵਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਰ� ਪਰਿਕੰਗ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਬੈਕ ਗਾਰਡਨਾ ਸਮੇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ। ਹੇਠ� ਇਕ ਿਲਿਵੰਗ 

ਰੂਮ, ਮਾਡਰਨ ਿਕਚਨ ਅਤੇ ਡਾਈਿਨੰਗ ਏਰੀਏ ਸਮੇਤ ਇਕ ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰ ਮਾਸਟਰ ਿਬ�ੱ ਡਰੂਮ, ਸੈਕੰਡ ਿਬ�ੱ ਡਰੂਮ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਬਾਥਰੂਮ 

ਹਨ। 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ਿਸ਼�ਊਸ਼ਬਰੀ ਟਾਊਨ ਐਫ.ਸੀ. ਵਾਸਤੇ ਸੇਫ ਸਟ�ਿਡੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

 
ਇੰਗਲ�ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਗ�ਾ�ਡ ਿਵਖੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੇਫ ਸਟ�ਿਡੰਗ ਸੀਿਟੰਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਫੁਟਬਾਲ 

ਕਲੱਬ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਿਸ਼�ਊਸ਼ਬਰੀ ਟਾਊਨ ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ ਇਸ ਮੁਿਹੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸ� ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। 

 
ਅਸ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਸ਼�ਊਸ਼ਬਰੀ ਟਾਊਨ ਐਫ.ਸੀ. ਨੰੂ ਸਪ�ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਅਤੇ ਿਪੱਚ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਲੋਪ ਲੇਯਰ ਸਾਊਥ ਸਟ�ਡ ਵਾਲੇ ਿਸਰੇ ਗੋਲ� ਦੇ 

ਿਪੱਛੇ ਤੁਸ� ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਤਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸ� ਇਸ ਨਵ� ਸਕੀਮ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� 

ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੰੂ ਇਕਜੱੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹ�; ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇਖਦੇ ਸਮ� ਕਿਮਊਨਟੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ�ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। 

 
ਕਲੱਬ ਿਵਖੇ ਕਮੱਰਸ਼ੀਅਲ ਸਲੇਜ ਐਗਜ਼ੈਕਿਟਵ, ਐਡਂੀ ਟ��ਟਨ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ: “ਸਾਬਕਾ ਟਾਊਨ ਪਲੇਅਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਿਵਚ ਮ� 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਿਸ਼�ਊਸ਼ਬਰੀ ਿਵਖੇ ਸੇਫ ਸਟ�ਿਡੰਗ ਏਰੀਆ ਕਲੱਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਿਹੰਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤ� ਹੀ ਇਸਨੰੂ 

ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸ� ਆਭਾਰੀ ਹ� ਅਤੇ ਅਸ� ਟ�ੱ ਸਟ ਦਾ, ਖੱੁਲੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਰੇਿਜ਼ੰਗ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ�  

ਨਾਲ� ਵੀ ਫੰਡ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤ,ੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�”। 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
  

4



ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਪੈਨਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 

ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤ� ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ। 

 
ਟ�ੱ ਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਅੰਕ ਿਵਚ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦਾ ਪੈਨਲ ਆਪਣ ੇਸੰਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਅਧੁਿਨਕ ਬਨਾਉਣ ਿਵਚ 

ਬਹੁਤ ਰੱੁਝਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ� ਉਨ� � ਨ�  ਸਾਥੀ ਵਸਨੀਕ� ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤ� ਪਰ�ੇ ਹੱਟ ਕੇ 

ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਨਵ� ਮ�ਬਰ� ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਨਹ� ਿਮਲਣਗੇ।  ਇਸਦੀ ਜਗ�ਾ, 

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਬਨਣਾ ਚਾਹੋ ਤ�  ਡੇਿਵਡ ਲੂਇਸ ਨਾਲ 01952 217181 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� 

getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
ਟ�ੱ ਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਗਰਮ ਰੱੁਤ ਅੰਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਤੰਨ ਵਸਨੀਕ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਬਣ ਚੱੁਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹੋਰ ਆਪਣੀ 

ਰੱੁਚੀ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਿਵਧੀ ਰਾਹ� ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

 
ਇਹ ਟ�ੱ ਸਟ, ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਸਨੀਕ� ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ; ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ 

ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਿਜਨ� � 

ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ� ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇਗੀ। 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ਕੈਪ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਇਕ ਿਦਨ 

ਕੀ ਤੁਸ� ਕਦੇ ਟ�ੱ ਸਟ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਇਥੇ, ਜੋਅਨ ਨ� ਇਲ, ਚੇਅਰ ਆਫ ਿਦ ਕਸਟਮਰ ਅਸ਼ੋਅਰ�ਸ ਪੈਨਲ (ਕੈਪ) ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁਚ ਿਕਵ� ਫਰਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ: 

 
“ਟ�ੱ ਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨੰੂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਨ� ਸ਼ਨਲ ਸਟ�ਡਰਡਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟ�ੱ ਸਟ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 

ਿਵਚ ਕੈਪ ਗਰੱੁਪ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹ�। ਹਰ ਹਾਊਿਸੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨ� ਸ਼ਨਲ ਸਟ�ਡਰਡਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਲੋਕਲ 

ਸਟ�ਡਰਡਜ ਟ�ੱ ਸਟ ਦੇ ਸਟ�ਡਰਡਜ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਕੈਪ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਿਕ ਟ�ੱ ਸਟ ਨੰੂ ਜੋ ਕੱੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਅਸ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਅਤੇ, ਸਭ ਨਾਲ� ਜ਼ਰੂਰੀ, ਵਸਨੀਕ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾ ਸਕੀਏ। 

 
“ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹ� ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ”। 

 
ਜੇ ਤੁਸ� ਕੈਪ ਗਰੱੁਪ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� ਡੇਿਵਡ ਲੂਇਸ ਨਾਲ 01952 217181 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜ� 

getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ਨਵ� ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਜੀ ਆਇਆਂ 

ਟ�ੱ ਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਦੇ ਸਾਡੇ ਿਪੱਛਲੇ ਅੰਕ ਿਵਚ ਨਵ� ਰੀਅਲ ਸ਼ੌਪਰ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਪ�ਾਪਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ; ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸ� ਨਵ� ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੰੂ’ ਆਖਦੇ ਹ�। 
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ਟ�ੱ ਸਟ ਵਲ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਸਬੰਧੀ ਪਰਤਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਸ਼ੌਪਰਜ ਸਕੀਮ ਇਨਾਮਾ ਦੀ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮ�ਬਰ ਬਣ ਚੱੁਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਟ�ੱ ਸਟ ਦੀ ਿਕਸੇ ਦੁਸਰੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਾਨੰੂ 

ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ! ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk ਤੇ ਈਮੇਲ ਜ� ਡੋਨਾ ਗਾਏ ਨੰੂ 01952 217495 ਤੇ 

ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ। 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ਸਾਡਾ ਕਿਮਊਨਟੀ ਫੰਡ ਅਸਲ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆ�ਦਾ ਹ ੈ

ਅਸ� ਸਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਤ ਹ�, ਅਤੇ ਕਿਮਊਨਟੀ ਫੰਡ ਰਾਹ� ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 

 
ਕਿਮਊਨਟੀ ਗਰੱੁਪਜ ਿਜਵ� ਿਕ ਚੱਰਚ, ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ� ਜ� ਸਕੂਲ ਇਸ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਇਹ ਕਿਮਊਨਟੀ ਵਾਸਤੇ 

ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ, ਟ�ੱ ਸਟ ਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਤੇ ਆਰਿਥਕ ਵਰ�ੇ ਦੌਰਾਨ 

ਅਸ� ਟੈਲਫੋਰਡ, ਸ਼�ੌਪਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਿਵਚਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 29 ਗੁਰੱਪ� ਨੰੂ 25,000 ਪ�ਡ ਦੀ ਡੋਨ� ਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱੁਕੇ ਹ�। 

 
ਟੀਅਗੁਸ ਿਬ�ੱ ਜ ਪ�ਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਟ��ਚ ਿਵਖੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਗਾਰਡਿਨੰਗ ਕਲੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਾਪੇ 

ਨ�  ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

 
ਟ�ੱ ਸਟ ਦੀ ਲ�ਡਸਕੇਿਪੰਗ ਟੀਮ ਅਤੇ ਅਪ��ਿਟਸ� ਨ�  ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਿਵ�ਤ ਬਨਾਉਣ ਿਵਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟ�ੱ ਸਟ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਸੁਪਲਾਇਰ ਟ�ੈਿਵਸ 

ਪਰਿਕੰਨਜ ਨ�  ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦਾ ਕੱੁਝ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। 

 
ਗਾਰਡਿਨੰਗ ਕਲੱਬ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱ ਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿਣਤ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ ਿਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਕੁਆਈਟ 

ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਸ�ਸਰੀ ਲਰਿਨੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੀਿਡੰਗ ਕਲਾਸ� ਅਤੇ ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ ਲੈਸਨਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ 

ਹੈ। 

 
ਜੇ ਤੁਸ� ਜ� ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕਿਮਊਨਟੀ ਫੰਡ ਤ� ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤ� 

getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk ਤੇ ਈਮੇਲ ਜ� ਡੋਨਾ ਗਾਏ ਨਾਲ 01952 217495 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ਟੈਲਫੋਰਡ ਰੀਵਾਈਵ 

 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੰੂ ਿਨਰਾਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਟੈਲਫੋਰਡ ਟਾਊਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਆਪਣਾ ਰੀਵਾਈਵ ਸਟੋਰ ਸਾਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੈ। 

 
ਟ��ਚ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਕ ਿਡਪੋ ਿਵਚ�, ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤ� ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸਟੋਰ ਉਥ� ਹਟਾਉਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਬਦਿਕਸਮਤੀ 

ਨਾਲ ਟੈਲਫੋਰਡ ਟਾਊਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਚ ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਰ�ਟ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਇਸ ਸਟੋਰ ਨੰੂ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ 

ਨਹ� ਸੀ। 

 
ਸਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਟੈਲਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਨ� � ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੀਵਾਈਵ ਸਟੋਰ ਨਹ� ਿਰਹਾ। ਪਰ ਸਭ ਿਕਰਾਏਦਾਰ 

ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਆ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.reviive.co.uk ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੇ ਿਸ਼�ਊਸ਼ਬਰੀ ਅਤੇ ਓਸਵੈਸਟਰੀ 

ਸਟੋਰ� ਿਵਚ ਦੇਖ ਅਤੇ ਖ�ੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ (30% ਿਡਸਕਾ�ਟ ਨਹ� ਭੁੱ ਲਣਾ)। 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ਕਿਮਊਨਟੀ ਬੈਨੀਿਫਟ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.) ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ 

ਅਸ� ਿਦ ਰੀਿਕੰਨ ਹਾਊਿਸੰਗ ਟ�ੱ ਸਟ ਨੰੂ ਇਕ ਕੰਪਣੀ ਤ� ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਕਿਮਊਨਟੀ ਬੈਨੀਿਫਟ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.) ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। 

 
ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਨੰੂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਟ�ੱ ਸਟ ਦੇ ਮੈਨਿਜੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੇਅਨ ਗੈਿਥੰਗਜ ਵਲ� 

ਇਕ ਿਚੱਠੀ ਿਮਲ ਚੱੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਿਚੱਠੀ ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕੰਨੀਆਂ ਹਾਊਿਸੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਸ਼ਾਲ 

ਕਿਮਊਨਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸ� ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹ�, ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਟ�ੱ ਸਟ ਇਕ ਚੈਿਰਟੀ ਹੀ 

ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਚੈਿਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 

 
ਿਜੰਨ�  ਵੀ ਲੋਕ� ਨ�  ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਵ� ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ�ਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਸ� ਉਨ� � ਸਭਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ�। ਹੇਠ� ਸਾਨੰੂ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਕੱੁਝ ਆਮ ਸਵਾਲ ਉਨ� � ਦੇ  ਜਵਾਬ� ਸਮੇਤ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ: 

 
ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਵੇਗਾ। 

 
ਕੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ? 

ਨਹ�; ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਿਸਰ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹ� ਪਵੇਗਾ। ਅਸ� ਿਫਰ ਵੀ ਇਕ ਚੈਿਰਟੀ ਹੀ ਰਹ�ਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ 

ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਿਮਊਨਟੀ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਮੁੜ-ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? 

ਤਬਦੀਲੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਟ�ੱ ਸਟ ਨੰੂ ਹੋਮਜ ਐਡਂ ਕਿਮਊਨਟੀ ਏਜੰਸੀ (ਐਚ.ਸੀ.ਏ.) ਵਲ� ਰੈਗੂਲੇਟ ਿਕਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੈਿਰਟੇਬਲ 

ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਚ.ਐਮ. ਰੇਵੀਿਨਊ ਐਡਂ ਕਸਟਮਜ ਵਲ� ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਿਕਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 

 
ਕੀ ਇਹ ਟ�ੱ ਸਟ ਿਫਰ ਵੀ ਚੈਿਰਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? 

ਹ�, ਇਹ ਟ�ੱ ਸਟ ਿਫਰ ਵੀ ਚੈਿਰਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਚੈਿਰਟੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

 
ਕੀ ਮੇਰੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ? 

ਨਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨਹ� ਬਦਲੇਗੀ। 

 
ਕੀ ਮੇਰੀ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਿਲਿਵੰਗ ਸਕੀਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗੀ? 

ਨਹ�, ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਿਲਿਵੰਗ ਸਕੀਮ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 
ਟ�ੱ ਸਟ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ / ਤੁਹਾਡ ਿਕਰਾਇਆ ਿਕੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ 

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸੁ� ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਐਨੂਅਲ ਿਰਪੋਰਟ 

ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਫੋਰ ਮਨੀ ਇਥੇ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਟ�ੱ ਸਟ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਨਹ� ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 

ਆਰਿਥਕ ਸ�ੋਤ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ 

ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਆਵੇਗੀ। 

 
ਟ�ੱ ਸਟ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਿਕੱਥ� ਿਮਲਦੇ ਹਨ? 

ਟ�ੱ ਸਟ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਮਦਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪ�ਾਪਰਟੀਆਂ ਤ� ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਿਕਰਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ�ੱ ਸਟ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵ� ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਸ�ਟ�ਲ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗੌਰਿਮੰਟ ਤ� ਗ��ਟ ਵੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬ�ਕ� ਅਤੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਿਸੰਡੀਕੇਟ ਕੋਲ� ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲ�ਦਾ 

ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਆਵੇਗੀ। 
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ਕੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੌਬ� ਖੁੱ ਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹ?ੈ 

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹ� ਖੁਸੇਗੀ ਅਤੇ ਏਰੀਆਂ ਟੀਮ� ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਆਵੇਗੀ। 

 
ਤਬਦੀਲੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਕਵ� ਸਣੁੀ ਜਾਵੇਗੀ? 

ਿਦ ਰੀਿਕੰਨ ਹਾਊਿਸੰਗ ਟ�ੱ ਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਸਹੀ ਹੁਨਰ� ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਉਤ,ੇ ਛੋਟੇ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਬੋਰਡ ਮ�ਬਰ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਅਸ� ਇਸ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਿਕ ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਿਵਚ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਕਵ� ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ 

ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਟੈਨੰਟ ਯੂਨਾਈਟ ਗਰੱੁਪ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਨੰਟ ਕੋ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਗੁਰੱਪ� ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 
ਨਵ� ਸਾਲ ਿਵਚ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਵ� ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮ� ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ�ਗੇ। 
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