
 7102 ٹالکسٹرسٹ  ونٹر

  زندگی کا بدل جانا ہے جیسےشرا پشا ئر خاندان کے لیے نیا گھر

امید کر سکتے  صرف بہترین تحفہ ہے جس کی وہ وہکرسمس کااس سال  کا رابرٹ خاندان کا نیا بنگلہ 

 !تھے

شریانی اعصابی آتھ سالہ مارتھا کو زرافے، ڈرائنگ اور اپنی چاروں بہنوں کے ساتھ کھیلنا پسند ہے۔ 

خرابی) نیورو مسکولر ڈس آرڈ ر( جو کہ اس کے جسم کو بہت سے طریقوں سے متاثر کرتی ہے کا 

مطلب ہے کہ اس کو مدد بہت ضرورات ہیں، اور اس کی یہ عالمات ہر گزرے دن کے ساتھ بڑھ رہی 

 ہیں۔

یے ماہرین کے تجویز سینٹ مارٹنز، اوویسٹری میں چار کمروں کا نیا بنگلہ کو مارتھا کی مدد کے ل

مارتھا کردہ سامان کے ساتھ آراستہ کیا گیا ہے، اور  پورے گھر میں ویلچئیر کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔

حیران کن ہے۔" اس نے مجھے اور خاندان کو کی ماں ، ہیلن، نے بتایا کہ بنگلہ پورے خاندان کے لیے 

جیسے کوئی نعمت ہے،اور میں جانتی ہوں کہ جو کچھ بھہی  ذہنی سکون مہیا کیا ہے۔ باتھ رومبے انتہا 

مستقبل میں ہو گا ہم گھر میں ہونے والی ان تبدیلیوں کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ جب سے ہم منتقل ہوئے 

 ہیں مارتھا کی صحت میں بہتری آئی ہے جس کی بنیادی وجہ اس کی نقل و حرکت میں آسانی ہے۔"

اپنی بہن کے ساتھ اس ند ہے: "میرے پاس اب سب سے بہترین کمرہ ہے ۔ مارتھا کو بھی اپنا نیا گھر پس

 کو شئیر کرنا ، اور ایک سے ذیادہ باتھ روم کا ہونا بہترین ہے! مجھے یہاں رہنا پسن ہے۔"

اس گھر میں منتقل  ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ٹلی، جو کہ ایل لیبریڈر کتا ہےاور جس کو پہلی 

 ا حصہ بن سکا ہے!کی مدد کے لیے تربیت دی جائے گی، بھی خاندان کسالگرہ کے بعد مارتھا 

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

 افتتاح کا کرسمس

جنوری کو  2بجے کو تہواری دورانیے کلیے بند ہوں گے اور دوبارہ  5کو شام  دسمبر 22 جمعہ  ہم

 کھلیں گے۔

 پر کال کر کے رپورٹ کر سکتے ہیں۔ 21952 212212آپ اس دوران بھی مرمت کے لیے 

انتہائی موسم کی صورت میں ہم ہو سکتا ہے مرمت کو روک سکتے ہیں اور اپنے ذیادہ ضرورت مند 

 ری دیں گے؛ اگر ایسا ہوا تو مرمت الئن پر پیغام چھوڑ دیا جائے گا۔کرائے داروں کو برت

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ہماری جیتو کرائے داری میں شامل ہوں! -براہ راست ڈیبٹ اپ ڈیٹ 

ڈائریکٹ ڈیبٹ کے  کے ایڈیشن سے ابھی تک بہت سے کرائے داراگرچہ ٹرسٹ ٹالکس کے موسم گرما 

جیت چکے  £ 122ہائی سٹریٹ کے  ذریعے صف اپنا کرایہ، انشورنس یا گیراج کے کاغزات دے کر

 ۔ہیں

اس تاریخ پر جس کا آپ  -ہفتہ وار یا ماہانہ -ڈائریکٹ ڈیبت کی ادائیگیاں خودکار طریقے سے ہوتی ہیں

ایک دفعہ طے پا جانے کے بعد ہم آپکی سہولت اور آپ کی تنخواہ کے مطابق  انتخاب کریں؛  حتٰی کہ 

صرف ہمیں مطلع کر دیں! اگر آپکی ماہانہ ادائیگی آپ کے کرائے کی تاریخ بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔

ایک دفعہ آپ سیٹ  ہفتے کے اختتام پر واقع ہو جاتی ہے ، تو ہم اسے آنے والے سوموار کو لے لیں گے۔

، تو آپ ذہنی طور پر ُپر سکون ہو سکتے ہیں کہ کہیں آپ اپنی اہم ادائیگیاں بھول نہ جائیں یا اپنا ہو گئے 

 کرایہ ادا کرنے میں پیچھے نہ رہ جائیں۔

اپنے بنگلے کو سنوار سکوں اور آراستہ کر     ان واؤچرز کا جیتنا میرے لیے بہترین وقت تھا کہ میں"

 سکوں۔" مسز ڈیوس ، ڈیولے

میں  یہ پرائز جیت چکی ہوں۔مجھے یقین نہیں آتا کہ میں صرف ڈائریکٹ ڈیبٹ سے ادائیگی کر کے "

 مسز کیوور، الئٹ موور اپنی اور اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے ُپر امید ہوں!"

اگر آپ نے ابھی تک ڈائریکٹ ڈیبٹ سے ادائیگی نہیں کی ، تو کیوں نہ آپ ہمارےکرائے داروں کے 

شامل ہو جائیں جو اس محفوظ اور آسان طریقے سے ادائیگی کا انتخاب کرتے ہیں؟ اپنی میں   ٪55

اور  پر کال کریں 21952ا   212122مقامی دکان سے بات چیت کریں یا اس پر منتقل ہونے کے لیے 

 کے واؤچرز جیتنے کا موقع حا صل کر سکتے ہیں!   £ 122آپ بھی 

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

 ہمارے کسٹمر پورٹل کے لیے رجسٹر ہوں 

خاص طور پر اگر آپ کنٹریکٹ پر ہیں  ٹ پورٹل ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتا،ہم جانتے ہیں کہ ڈائریک

 جس کا مطلب ہے کہ آپ کے کام کے گھنٹے مسلسل تبدیل ہوتے ہیں۔

جو کہ شفنل سے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور ہمارے پورٹل کو استعمال کے لیے انتہائی آسان مسٹر مارٹن 

سمجھتے ہیں:"میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ میں پے پوائنٹ پر جا کر ادائیگی کر پاتا۔ پورٹل 

 "مجھے میری ادائیگیاں کرنے میں کنٹرول اور اعتماد مہیا کرتا ہے۔

کی وجہ سے ، مسٹر مارٹن کے لیے پورٹل کے ذریعے ادائیگی کا مطلب ہے کہ  نئے گھر میں منتقلی

انہیں اپنی آمدن کا بجٹ بنانا اور اسے مینج کرنا ہو گا۔ صحیح وقت پر ان کے کرائے کے اکاؤنٹ میں 

 اضافی یقین دہانی بھی حاصل ہوتی ہے۔ادائیگی پہنچنے کے قابل ہونے سے انہیں 

2



پورٹل کو استعمال کر کے میں بہت سے آنے والے ہفتوں کے لیے ادائیگی کر " یہ بہت آسان ہے ہے 

سکتا ہوں، خاص طور پر آنے والی کرسمس پر۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اس وقت بھی ادائیگی کر 

 سکوں گا جب بالکل کام نہ ہو رہا ہو۔"

کرنے کے لیے کیا آپ دلچسبی رکھتے ہیں؟ ہمارے پرائز ڈرا پورٹل میں جیتنے کا موقع حاصل 

 پر کال کر کے ابھی رجسٹر ہوں! 21952 212122

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

 گرم رہیں اور اس موسم سرما رقم بچائیں  

جاتا ہے اور آپ اپنے گھر میں یہ ایک دفعہ پھر سال کا وہ حصہ ہے جب باہر کا موسم انتہائی ٹھنڈا ہو 

گرمائش محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ جما دینے واال موسم آپ کے ہیٹنگ سسٹم کو صحیح سے کام کرنے 

 سے روک سکتا ہے لیکن اس موسم میں آپ اپنی مدد کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں:

  کہ آپ اسے شام اپنے ہیٹنگ سسٹم کو تمام دن درمیانے درجہ حرارت پر چلنے دیں، بجائے اس کے

۔ یہ کو ہائی کریں؛ تا کہ آپ کے گھر کا موسم معتدل رہے اور آپ کو گرم ہونے میں کم وقت لگے

 سستہ ہے اور پائپوں کو جمنے سے بچاتا ہے۔

 جب آپ تمام دن باہر ہوں، یا بستر میں، تو اسے بند کرنے کے بجائے کم درجہ حرارت پر کر دیں۔ 

  پورے گھر میں آپ تاکہ ریڈیٹر کے تمام سوراخ کھلے ہوئے ہیں اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ

 تک معتدل گرمائش پہنچے ، گییلے اور سرد داغوں کی روک تھام کے ساتھ۔

سرد موسم میں یہ ذیادہ اہم ہے کہ آپ اپنے گیسس اپالئنسس تک ہمیں رسائی دیں تا کہ ان کی سروس 

 کی جاسکے۔

ہ بوائلر سروس بہت سے مسائل سے بچاتی ہے  ، غیر ضروری خلل سے بچاتی ہے، سینٹرل ساالن

ہیٹنگ کی کارکردگی کی یقین دہانی کرتی ہے اور بل کم سے کم رکنے میں مدد دیتی ہے۔یہ آپ اور آپ 

ضرورت بھی ہے۔ہم اس بات کی کے خاندان کی  حفاظت کی بھی یقین دہانی کرتی ہے ، اور قانونی 

دہانی کے لیے کام کرتے ہیں کہ بوائلر ٹھیک سے کام کر رہا ہے، پری وینٹو مینٹینینس مکمل ہے، یقین 

 اور دیکھتے ہیں کہ وینٹیلیشن مناسب ہے اور فیول رکا ہوا نہیں ہے۔

اگر آپ کو گیس کی ُبو آئے، یا آپ کو شک ہو کہ گیس لیک ہو رہی ہے تو آپ میٹر سے گیس سپالئی بند 

 111 999بجھا دو، تما م کھڑکیا ں کھول دو، الیکٹرک سویچ استعمال نہ کرو، اور کرنی ہے،  آگ 

 پر گیس ایمرجنسی کو فون کرو۔ 2022

اگر آپ آئل استعمال کرتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آئل ٹینک کو چیک کریں اور آئل کو 

 ڈیلیور ہونے کے لیے مناسب وقت دیں۔

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 اپنے خاندان کو اس تہواری دورانیے میں محفوظ رکھیں 

۔ لیکن یہ کرسمس کے لیے اپنے گھر کو سجانا سیزن کا سب سے مزے دار اور ُپر لطف حصہ ہے

پ کو اور اپنے خاندان کو محفوظ ضروری ہے کہ جب آپ اپنے گھر کو تیار کر رہے ہوں تو اپنے آ

 رکھیں۔ یہ کچھ طریقے ہیں جس سے آپ یقین دہانی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کرسمس محفوظ ہیں۔

  کرسمس ٹری الئٹس  کے لوگو چیک کر کے اس بات کی یقین دیانی کر لیں کہ وہ بریٹیش سیفٹی

ہانی کر لیں کہ آپ سیفٹی کے مطابق ہیں۔ اگر آپ باہر سے سجا رہے ہیں ، تو اس بات کی یقین د

 ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں جو کہ بجلی کو فوراً بند کر دے گا۔

 اپنے سموک االرم کو مسلسل ٹیسٹ کریں۔ آپ ایسا " ٹیسٹ" بٹن کو دبا کر کر سکتے ہیں۔ 

  ہمیشہ کرسمس الئٹس یا دوسرے ایلکٹک اپالئنسس جب استعمال نہ ہوں یا جب کوئی پاس نا ہو، اور

 ۔میں جانے سے پہلے ان کو بند کر کے پلگ نکال لیںبستر 

  فر نیچر یا پردوں کو، اور موم  اپنی موم بتیوں کو اپنے کرسمس ٹری کے پاس مت رکھیں، کسی بھی

بتیوں، الءیٹرز اور ماچسوں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ جلی ہوئی موم بتیوں کو کبھی اکیال 

 نہ چھوڑیں۔

تو آگ اور ُدھویں کو پھیلنے سے بچانے کے لیے تمام دروازے بند  لگ جائےاگر آپ کے گھر میں آگ 

 پر فائر سروس  پر کال کریں۔ 999کر لیں، باہر آ جائیں ،  باہر ہی رہیں اور فورۤا 

 212122اگر آپ کو اپنے گھر کی فائر سیفٹی سے متعلق کو ئی خدشات ہوں ،  تو براہ مہربانی  

 پر کال کریں۔  21952

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

 اپنے ڈیٹا کی حفاظت کریں 

میں ڈیٹا پروٹیکشن سے متعلق قانون تبدیل ہو رہا ہے۔ بنیادی کام پرائیویسی، ڈیٹا  کو کم کرنا   2210مئی 

 سےانفرادی حقوق وہی رہیں گےآپ کے بہت اور شفافیت سے متعلق ہو گا۔

اگلے کچھ ہفتوں میں، ٹرسٹ ہماری پالیسی اور پرائیویسی اسٹیٹمینٹ میں تبدیلیوں کے لیے کام کریگا، 

جنہیں ہماری ویب سائٹ پر دیکھا جا سکتا ہے، اور اس بات کا تعین کریگا کہ ہم آپ کی ذاتی معلومات 

 کو کیسے پروسیس کریں گے۔

 نئے سال تبدیل ُشدہ پرائیویسی اسٹیٹمینٹ کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا۔تمام کرائے داروں سے 

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

 میسی اور سٹینلے کرسمس کے لیے بالکل وقت پر اپنے نئے گھر میں سیٹل ہوئے ہیں!
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خاندان اس ستمبر  ٹرینچ، ٹیلفورڈ میں ہمارے نئے ماڈل گھروں میں سے ایک میں ابھی  لورنا اور اس کا

 منتقل ہوئے ہیں۔

اپنے نئے گھر میں منتقل ہونے سے پہلے ، لورنا اپنی کے ساتھ بطور دیکھ بھال کرنے والے کے ایک 

کے لیے اپنی  بنگلے میں رہتی تھی۔ جب وہ سال کے شروع میں افسوس کے ساتھ گزر گئیں تو لورنا

ہم بہت خوش تھے جب ہمیں ہمارے خوبصورت گھر کی " ماں کے گھر میں رہنا ممکن نہیں رہا۔

ہماری  پیشکش ہوئی۔ میرےجڑواں ، سٹینلے اور میسی، کوان کا پہال بڑا باتھ مال جب ہم منتقل ہوئے؛

 پاس بنگلے میں صرف ایک ہی باتھ روم تھا۔۔ انہینباغ میں کھلی جگہ پسند ہے!"

، اور ان کو پارکنگ اور آگے پیچھے ہمارے ماڈل گھروں کو روایتی گھروں کی طرح ہی بنایا گیا ہے

باغوں کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے۔ نچلی منزل پر ایک بیٹھنے کا کمرہ، جدید باورچی خانہ اور کھانے 

وم، دوسرا کے کمرے کے ساتھ ساتھ ایک ڈبلیو ثی بھی ہے اور اوپر والی منزل پر ایک ماسٹر بیڈر

 کمرہ اور فیملی باتھ روم ہے۔

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

 شریوزبری ٹاؤن ایف سی کے لیے محفوظ بنیادوں 

کلب بننے کے  ہمیں فخر ہے کہ ہم شریوزبری ٹاؤن ایف سی کمپین کو اگلینڈ اور ویلز کو پہال فٹ بال

لیے سپورٹ کرتے ہیں تا کہسیزن کے اختتام سے پہلے ان کی زمین پر محفوظ بنیادوں پر سیٹنگ 

 ۔سیکشن کو متعارف کروایا جا سکے

ہم پہلے ہی شریوزبری ٹاؤن ایف سی کو سپانسر کرتے ہیں اور آپ سیلپ لئیر ساؤتھ سٹینڈ کے اختتام پر 

ہم  نےاس نئی سکیم کو اداد یڈ ورٹائزنگ بورڈ دیکھ سکتے ہیں۔کا ا گول کے پیچھے ہمارے پچ کی سائیڈ

ھ النے کے ویژن کو سپورٹ دینے کا انتخاب کیا کیونکہ یہ ہمارے کمیونٹی اور کاروبار کو ایک سات

 کرتی ہے؛ تا کہ گیم دیکھتے ہوئےمقامی کمیونٹی کومحفوظ رہنے کے قابل کیا جا سکے۔

یگزیکٹو، نے بتایا:" بطور سابقہ ٹاؤن پلئیر اور کیپٹن، میں محسوس اینڈی ٹریٹن ، کلب کا کمرشل سیلز ا

کرتا ہوں کہ شریوزبری ٹاؤن محفوظ عالقہ کلب کے لیے بہت ُعمدہ ہو گا۔ہماری کمپین کو اس کے النچ 

سے جو سپورٹ ملی ہے ہم اس پر بہت شکر گزار ہیں اور ہم ٹرسٹ کے اس کی خطیر مدد مہیا کرنے 

 "-زنگ  کے ٹارگٹ کو پورا کرنے میں مدد کے لیے شکر گزار ہیںاور ہماری  فنڈ ری

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

 کرائے دار کی پینل اپ ڈیٹ 

 ہماری کامیابی الیکشن سے سلیکشن تک تبدیل ہو جاتی ہے۔

ٹرسٹ باتچیت کے آخری ایڈیشن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کرائی داری پینل اپنے آئین کو کی تجدید 

میں بہت مصروف ہے۔ اس کے کرنے سے ، تبدیلی ہو گی کہ ساتھی رہائشی بھی اس میں شامل ہو 
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ووٹ سکیں گے؛ تو الیکشن سے سلیکشن کی جانب چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نئے ممبر کو 

ڈالنے کے لئے بیلٹ پیپر کی ضرورت نہیں ہو گی۔ اس کے بجائے، اگر آپ کرایہ داری پینل کے ممبر 

پر یا ای میل  21952 212101بننا چاہتے ہیں تو ڈیوڈ لیوس سے 

getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk کریں۔ پر رابطہ 

جب سے ہماری گرمیوں کے ایڈیشن کی ٹرسٹ ٹالکس ہوئی ہیں تین رہائشی کامیابی سے پینل کے ممبر 

 بن گئے ہیں، اور مزید تین اپنی خواہش کے اظہار کے بعد اس عمل میں ہیں۔

کہ ٹرسٹ اور آپ ساتھی رہائشی؛ اب ہم تقریباً کرایہ دواروں کو یہ پینل کے لئے بڑی خوشکبری ہے، 

نشاندھی کے قریب ہیں' پینل کا مطلب ہے زیادہ رائے اور اظہار، طریقہ کار اور خدمات سے  مکمل

 متعلق کہنا، جو ظاہر ہے ہمیں تمام رہائشیوں کے لئے خدمات کو بہتر بنانے میں مدد دیں گی۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

cap ممبر کی زندگی میں ایک دن 

کیا آپ ٹرسٹ میں گہری دلچسپی لینا چاہتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ کیا امید ہو گی؟ یہاں جان نیول، 

CAP پڑے۔ کا سربراہ، آپ کو بتائے گا کہ کیسے دلچسپی لینا ہے جس سے فرق 

گروپ کے تعاون سے ٹرسٹ کی مقامی اور  CAP"میں پانچ سال سے ٹرسٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، 

قومی درجہ کے مقابلہ میں سکروٹنی ہوتی ہے۔ ہر ہاؤسنگ ایسوسیئشن کو نیشنل سٹینڈرڈز، لوکل 

کا کام ہوتا کہ یقین دھانی کرے کہ  CAPسٹینڈرڈز اور ٹرسٹ کے سٹینڈرڈز کی تعمیل کرنا ہوتی ہے۔یہ 

وہی کر رہا ہے جو اسے کرنا چاہیئے اور ہم مالزمین، بورڈ اور، سب سے اہم، آپ کو بطور ٹرسٹ 

 رہائشی جو یہ خدمات حاصل کر رہے ہیں کو اس کی یقین دھانی کرواتے ہیں۔

 جارہا ہے۔""یہ آسان کام نہیں ہے لیکن اس سے خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بات کو سنا 

 212101براِہ مہربانی ڈیوڈ لیوس سے  گروپ میں جان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو CAPاگر آپ 

 پر رابطہ کریں۔ getinvolved@wrekinhousingtrust.org.ukپر یا ای میل  21952

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نئے ممبرز کو خوش آمدید

ٹرسٹ ٹالکس کے ہمارے آخری ایڈیشن میں نئے رئیل شاپر ممبرز کے انتخاب کا بہت اچھا نتیجہ آیا 

 شکریہ اور ہمارا نیا ممبر بننے پر خوش آمدید۔ہے؛ آپ کا 

ٹرسٹ کی جانب سے حاصل ہونے والی کسی بھی خدمت پر فیڈ بیک کے بدلے ہماری رئیل شاپر سکیم 

میں انعام کی پیشکش کرتا ہے۔ اگر آپ پہلے ہی ممبر ہیں اور کسی دوسری ٹرسٹ پراپرٹ میں چلے 

پر جوائن  getinvolved@wrekinhousingtrust.org.ukگئے ہیں تو ہمیں بتانا نہ بھولیں! ای میل 

 پر کال کریں۔ 21952 212795کریں یا ڈونا گائے کو 
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 ہمارا کمینٹی فنڈ پُراثر ہے

 ری مدد کرتا ہے!ہم مستحکم کمیونٹی بنانے خواہاں ہیں، اور ہمارا کمیونٹی فنڈ اس کے کرنے میں ہما

کمیونٹی گروپس، جیسے کہ چرچ، سپورٹس ٹیم یا سکول، فن کے لئے درخواست دے سکتے ہیں اگر 

اس کا استعمال کمیونٹی میں ہو، جس بہت سے ٹرسٹ کے کرائہ داروں کو فائدہ ہوتا ہے اور سماجی 

مختلف گروپس کو  29میں  ، شروپشائر اور سٹیفرڈشائرپورے ٹیلفرڈ £25,000اقدار ملتی ہیں۔ ہم نے 

 !چندہ دئیے ہیںپچھلے مالی سال کے دوران 

ٹیگیوز پرائمری سکول، ٹرینچ، کے ایک والدین نے فنڈ کے لئے درخواست دی وہ سکول کی غیر 

 استعمال شدہ زمین پر سکول کے بعد باغبانی کلب شورع کرنا چاہتا ہے۔

منصوبہ میں مدد کی ، اور ٹریوس پرکنز، ٹرسٹ ٹرست لینڈ سکیپنگ ٹیم اور اپرنٹس نے باغ بنانے کے 

 کے لئے پرزہ جات کا سپالئر، نے بھی مدد کی اور کچھ مطلوبہ مواد چندہ کیا۔

گارڈننگ کلب کے شاگردوں نے پھل، سبزی اور پھول اگائے جبکہ وہ حساب اور سائینس بھی پڑھ رہے 

ور روبرو لیسنز بھی لیئے جاتے ہیں تھے۔ وہاں ایک پر سکون باغ بھی ہے جہاں پڑھائی کی کالسسز ا

 تا کہ مختلف قسم کی حساسیت سیکھی جائے۔

اگر آپ یا آپ کسی کو جانتے ہیں، جو کمیونٹی فنڈ سے مستفید ہونا چاہتا ہےتو براِہ مہربانی 

getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk  21952 212795پر رابطہ کریں یا ڈونا گائے سے 

 پر رابطہ کریں۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٹیلفرڈ کو اجاگر کرنا

 کو بتا رہے ہیں کہ ٹیلفرڈ ٹاؤن سینتر میں ہمارا ریوایو ستور بند ہو گیا ہے۔ ہم مایوسی سے آپ

ہم نے پچھلے سال سٹور کو استعمال کے منصوبہ کے وجہ سے اس کی جگہ سے ڈپو میں منتقل کر دیا 

بدقسمتی سے ٹیلفرڈ ٹاؤن سینٹر میں زیادہ بزنس ریٹ اور کرایہ  ہے جس کے ہم ٹرینچ میں مالک ہیں۔

 ہے جس کامطلب ہے ستور لمبے عرصہ تک قائم نہیں رہ سکتا۔

ہمیں بہت افسوس ہے ہمارے ٹیلفرڈ کے کرائہ دار اب مزید اپنے گھر کے پاس ریوایو سٹور سے استفادہ 

اب بھی )نہ بھولیں کہ زیں بہترین قیمت پر حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تاہم، تمام کرایہ دار گھر کی چی

اور ہمارے مشہور  www.reviive.co.uk٪ فیصد رعایت بھی ہے( آن الئن ویب سائٹ پر 02

 ۔سریوزبری اور آسویسٹری سٹور سے خرید سکتے ہیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 کمیونٹی بینیفٹس سوسائٹی میں تبدیلی

 ور کر رہے ہیں۔میں تبدیل کرنے پر غ CBSہم دی ریکن ہاؤسنگ ٹرسٹ کو کمپنی سے 

اکتوبر میں تمام کرایہ داروں کو ٹرسٹ کے مینجگ ڈائرکٹر، وین گیدنگز کی جانب کظ موصول ہوں 

میں تبدیلی کے بارے میں ہو گا۔ خط میں بتایا جائے گا کتنی ہاؤسنگ ایسوسیئشنز  CBSگے، جس میں 

CBS  ہیں اور کمیونٹی کو کیسے فائدہ دے رہی ہیں۔ اگر ہمCBS  میں تبدیل ہوتے ہیں، تو ٹرسٹ پھر

 بھی خیراتی رہے گا اور چیرٹی الء کے مطابق ہو گا۔

تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اپنا وقت دیا اور ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ نیچے کچھ 

 بہت ہی عام سے سوال جوابات کے ساتھ  ہیں:

 یا ہے؟خدمات سے کرایہ داروں میں تبدیلی کا مطلب ک

 میں تبدیلی سے متاثر نہیں ہوں گی CBSجو خدمات آپ حاصل کر رہے ہیں 

 کیا کرایہ داروں کو تبدیلی کی زیادہ قیمت ادا کرنا پڑے گی؟

نہیں؛ تبدیلی کی کرایہ داروں کو کوئی قیمت نہیں دینا ہو ٓگی۔ ہم چیرٹی کو جاری رکھیں گے اور تبدیلی 

ی اور اسے دوبارہ ان خدمات میں لگا دیا جائے گا جو ہم آپ کو کے نتیجہ میں رقم محفوظ ہو جائے گ

 اور مقامی کمینٹی کو دے رہے ہیں۔

CBS کو کون ریگولیٹ کرے گا؟ 

ریونیو اور کسٹمز بھی خیراتی  HMہمیں اس تبدیلی کے بعد ریگولیٹ کرے گا۔  HCAٹرسٹ کو 

 سرگرمیوں کے سلسے میں ریگیولیٹ کریں گے۔

 خیراتی رہے گا؟کیا ٹرسٹ اب بھی 

 ہاں، ٹرسٹ اب بھی خیراتی رہے گا اور جنرل چیرٹی الء کے تحت ہو گا۔

 کیا میری کرائہ داری تبدیل ہو گی؟

 نہیں، آپ کی کرایہ داری تبدیل نہیں ہو گی۔

 کیا میری ریٹائرمنٹ لیونگ سکیم تبدیل ہوگی؟

 ۔نہیں، آپ کی ریٹائرمنٹ لیونگ سکیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو گی

 ٹرسٹ اس رقم / آپ کے کرایہ کو کہاں خرچ کرے گا؟
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اس کے بہت سے جوابات ہیں اور آپ اس بارے میں بہت سی معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل 

کر سکتے ہیں۔ ہماری ساالنہ رپورٹ اور رقم کی قدر کی سٹیٹمنٹ یہاں چھاپی جاتی ہے۔ جیسے کہ 

ں ہے، جو مالی وسائل ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہم ٹرسٹ کے پاس باہت سے کوئی بھی شئیر ہولڈر نہی

میں تبدیلی  CBSکرایہ داروں اور دوسرے گاہکوں کے فائدہ کے لئے واپس کاروبار میں لگا دیتے ہیں۔ 

 سے یہ تبدیل نہیں ہو گا۔

 ٹرسٹ رقمکہاں سے حاصل کرتی ہے؟

کچھ امداد سینٹرل اور  زیادہ تر ٹرسٹ کی آمدن ہماری پراپرٹی کے کرایہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ٹرسٹ

مقامی حکومت سے بھی حاصل کرتا ہے، خاص کر نئے گھر بنا کر ۔ اور بنکس اور بلڈنگز سوسائٹیز 

 میں تبدیلی کے نتیجہ میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو گی۔ CBS۔ سے قرض لے کر بھی

 کیا تبدیلی کی وجہ کام کا نقصان ہو گا؟

 ۔نقصان نہیں ہو گا اور عالقہ کی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو گیتبدیلی کے نتیجہ میں کسی کام کا 

 اس بات چیت کے نتیجہ میں میری آواز کو کیسے سنا جائے گا؟

ریکن ہاؤسنگ ٹرسٹ کا کا کوئی بھی ممبر چھوٹے بورڈ کے بطور بورڈ ممبر منتخب ہو سکتا ہے، یہاں 

م اس ہر کام کر رہے ہیں کہ بورڈ میں کرایہ دار تک کہ وہ اپنی مہارت اور تجربہ کا اظہار کرے۔ ابھی ہ

کی بات کیسے سنی جائے گی اور یہ ٹینینٹ یونائٹ گروپ اور حالیہ ٹینینٹ کو ریگولیشن گروپ کے 

 ساتھ انجام دیا جارہا ہے۔

       ہم آپ کو نئے سال میں تبدیلی کے پرپوزل کے بارے میں آگاہ کریں گے۔
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