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ਾਰ 2010 ਰਈ Trust Talks ਦ ਦੂੂੱਜ ੰਕਯਣ ਤ ਤੁਸਾਡਾ ਆੁਗਤ ਸ। ਇਸ ੰਕਯਣ ਾਡ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦੀ ੈਫਯਾਾਂ ਅਤ 

ਜਾਣਕਾਯੀ ਤੁਸਾਨੂ ੰਲਰਆਉਣ ਰਈ ਭਯਲਤ ਸ ਅਤ ਤੁੀਂ ਾਡੀ ਵਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰਠੀਕ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਕੀ ਭਦਦ ਕੀਤੀ ਸ। ਇ 

ਭਗਜੀਨ ਲਵੂੱਚ ਉਸ ਨਵੀਂ ਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਾਯ ਸ਼ਾਲਭਰ ਸ ਲਜਸਨਾਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਯਭੀਆਾਂ ਫਾਯ ਤੁਸਾਡ ਕਰ ਭਸ਼ਵਯਾ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 

ਫਣਾਇਆ ਲਗਆ ਸ। ਧੁਾਯਾਾਂ ਫਾਯ ਸਯ ਵੂੱਧ ਰਖ ਸਨ ਲਜਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰਵਾਵਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ਰਾਇਆ ਲਗਆ ਸ। ਤੁਸਾਡ ਇਨੁਟ ਰਈ 

ਧਨਵਾਦ।  

………………………… 
 

ਲਵਕਾ ਅਡਟ – ਕੁਝ ਉਸਨਾਾਂ ਤਯੂੱਕੀਆਾਂ ਤ ਨਜਯ ਾ ਲਜਸਨਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ਟਰਟ ਸ਼ਾਲਭਰ ਸ. … 

 
Sutton Bridge, Shrewsbury 

ਪਯਵਯੀ ਲਵੂੱਚ, ਟਰਟ ਨੰੂ Shrewsbury ਲਵੂੱਚ Sutton Bridge ਲਵਕਾ ਤ ਅੰਲਤਭ ਚਾਯ ੰਤੀਆਾਂ ਲਭਲਰਆਾਂ। ਟਰਟ ਦ ਕਰ 

ਲਵਕਾ ਤ ਕੁੂੱਰ 16 ਆਵਾ ਸਨ, ਲਜਸਨਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ਅਾਯਟਭੈਂਟ, ਭਨਟ ਅਤ ਲਯਵਾਯ ਘਯ ਸ਼ਾਲਭਰ ਸਨ। 

 
King Street, Dawley 

ਾਨੰੂ ਇ ਾਇਟ ਤ ਾਡ ਚਾਯ ਲਕਪਾਇਤੀ ਘਯ ਲਭਰ  ਸਨ। ਇਸਨਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ੰਜ ਟੂ-ਫਡਯੂਭ ਅਾਯਟਭੈਂਟ, ਦ ਲਕਯਾਇਆ ੰਤੀ 

ਅਤ ਲਤੰਨ ਾਝਾ ਭਰਕੀਅਤ ਸਨ। 

 
Castleford, Market Drayton 

Market Drayton ਲਵੂੱਚ ਇਸ ਆਵਾਭੀ ਲਵਕਾ ਤਕਯੀਫਨ ੈਤਭ ਸਨ  ਵਾਰਾ ਸ। ਟਰਟ ਨ  ਭੁੂੱਖ ਯੂ ਨਾਰ ਟੂ-ਫਡਯੂਭ ਘਯ, 

ਅਰਰ ਲਵੂੱਚ ਰਾਤ ਕੀਤ ਸਨ। ਾਯੀਆਾਂ ਲਕਯਾਏ ਰਈ ਸਨ ਅਤ Market Drayton ਦ ਭਜਫੂਤ ਥਾਨੀ ੰਫੰਧ ਰਈ 

ਲਯਵਾਯਾਾਂ ਨੰੂ ਲਦੂੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਟਰਟ ਅੰਲਤਭ ਛ, ਟੂ-ਫਡਯੂਭ ਘਯ ਅਗਤ ਲਵੂੱਚ ਰਾਤ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸ। 

 
Spring Gardens, Shrewsbury 

2010 ਦੀ ਭਾਤੀ ਤ, ਟਰਟ ਨੰੂ Shrewsbury ਲਵੂੱਚ ਲਦਰਚ ਨਵੇਂ Spring Gardens ਤ ਕੁੂੱਰ 41 ਘਯਾਾਂ ਤਾ ਲਸਰਾਾਂ 

ਬਾਗ ਰਾਤ ਸਣਾ ਸ਼ੁਯੂ ਸਵਗਾ। ਇਸ ੰਤੀ ਲਕਯਾਏ ਅਤ ਾਝਾ ਭਾਲਰਕਾਨਾ ਲਯਸਾਇ ਦਾ ਲਭਰਾਜੂਰ ਯੂ ਸਵਗਾ।  

 
Brittania Way, Hadley 

ਸੁਣ ਤੂੱਕ ਾਨੰੂ ਇ ਥਾਨ ਤ 32 ਘਯ ਲਭਰ  ਸਨ ਅਤ ਫਾਕੀ 21 ਅਗਰ  ਾਰ ਭਾਯਚ ਦੀ ਭਾਤੀ ਤੂੱਕ ਾਡ ਸ ਜਾਵਾਾਂਗ। 

 
Pradoe View, West Felton 

ਜੁਰਾਈ ਦੀ ਭਾਤੀ ਤ, ਟਰਟ ਨੰੂ West Felton ਲਕਚਯਕੁਵ ਲੰਡ ਲਵੂੱਚ ਨਵੇਂ ਥਰੀ-ਫਡਯੂਭ ਘਯ ਲਭਰ । ਘਯਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਡ ਸਭ 

ਲਟਭ ਚਣ ਦ The Wrekin Housing Trust‟s ਲਵਲਗਆਲਤ ਕੀਤ ਗਏ ੀ ਅਤ ਇਰਾਕ ਦ ਥਾਨੀ ਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਲਦੂੱਤ 

ਜਾਵਾਾਂਗ। 

 
The Pastures, Lawley 

ੂੱਤ ਲਕਯਾਏਦਾਯੀ ੰਤੀ, ਦ ਅਤ ਲਤੰਨ ਫਡ ਵਾਰ  ਘਯਾਾਂ ਦੀੀੀੀੀ ਯਰਾਵਟ ਨੰੂ ਇ ਥਾਨ ਤ ਟਰਟ ਯਾਸੀਂ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਕਗਾ। 

 
Station Road, Donnington 

ਇ ਥਾਨ ਤ 16 ੰਤੀਆਾਂ ਸੁਣ ਟਰਟ ਨੰੂ ੌਂ ਗਈ ਅਤ ਇ ਥਾਨ ਤ ਦ, ਲਤੰਨ ਅਤ ਚਾਯ ਫਡਯੂਭ ਵਾਰ  ਘਯ ਸਨ ਅਤ 

ਲਕਯਾਏ ਅਤ ਾਝਾ ਭਾਲਰਕਾਨਾ ਦੀ ਯਰਾਵਟ ਵਾਰ  ਟੂ ਫਡਯੂਭ ਅਾਯਟਭੈਂਟ ਸ਼ਾਲਭਰ ਸਨ। 

 
Somerfield Road, Trench 



ਟਰਟ ਨੰੂ ਕੁੂੱਰ ਲਭਰਾਕਯ 60 ਮੁਲਨਟ ਲਦੂੱਤ ਜਾਵਾਾਂਗੀ ਲਜਸਨਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ਟੂ ਫਡਯੂਭ ਅਾਯਟਭੈਂਟ ਅਤ ਥਰੀ ਫਡਯੂਭ ਘਯ ਸ਼ਾਲਭਰ ਸਨ। 

ਸੁਣ ਤੂੱਕ ਅੀਂ 30 ਰਾਤ ਕੀਤ ਸਨ ਅਤ ਫਾਕੀ ਨੰੂ ਭਾਯਚ 2011 ਦੀ ਭਾਤੀ ਤੂੱਕ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

…………………………….. 
 

ਧਨ ਫੰੰਧੀ ਭਾਭਲਰਆਾਂ ਦੀ ਅਡਟ - Money Matters update 

 

ਸਪਤਾਵਾਯ ਬੁਗਤਾਨ ਟਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਫਾਯ ਲਵਚਾਯ? - Thinking about using a Weekly Payment Store? 

ਸਪਤਾਵਾਯ ਬੁਗਤਾਨ ਟਯ ਤੁਸਾਡਾ ਲਯਪ ਇਕ ਲਵਕਰ ਸ ਕਦਾ ਸ ਜਕਯ ਤੁਸਾਨੰੂ ਆਣ ਘਯ ਰਈ ਚੀਜਾਾਂ ਦੀ ਰਡ਼ ਸ, ਯ 

ਤੁਸਾਡ ਥਾਨੀ ਕ੍ਰਲਡਟ ਮੂਨੀਅਨ ਕਰ, ਇਕ ੁਵੂੱਰੀ ਤਯੀਕਾ ਸ! ਛਟੀ ਤ ਛਟੀ ਫੂੱਚਤ ਫਦਤੂਯ ਕਯ ਜਾਾਂ ਜ ਤੁੀਂ ਆਣ ਥਾਨੀ 

ਕ੍ਰਲਡਟ ਮੂਨੀਅਨ ਕਰ ਕਯ ਕਦ ਸ ਅਤ ਤੁੀਂ ਕਭ ਰਾਗਤ ਵਾਰ  ਕਯਜ ਰਈ ਫਨਤੀ ਕਯ ਕਦ ਸ।  

 

ਕਵਰ ਕ੍ਰਲਡਟ ਮੂਨੀਅਨ ਸੀ ਰਕਾਾਂ ਨੰੂ £600 ਦਾ ਕਯਜਾ ਰਦਾਨ ਕਯਦਾ ਸ ਜ ਯਸ਼ਪਾਇਯ ਅਤ ਟਰਪਯਡ ਅਤ ਯਲਕਨ ਲਵੂੱਚ 

ਲਨਵਾ ਕਯਦ ਸਨ ਜਾਾਂ ਕੰਭ ਕਯਦ ਸਨ ਬਰ  ਸੀ ਤੁੀਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਕਰ ਧਨ ਦੀ ਫੂੱਚਤ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸ। ਉਸ ਫੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ – 

„ਕ੍ਰਲਡਟ ਮੂਨੀਅਨ ਕਯੰਟ ਅਕਾਉਂਟ‟ ਵੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ 01743 252325  ਤ ੰਯਕ ਕਯ ਜਾਾਂ 

www.justcreditunion.org ਤ ਜਾ। 

 

ਪਅਯਸ਼ਅਯ ਕ੍ਰਲਡਟ ਮੂਨੀਅਨ ਉਸ ਰਕਾਾਂ ਰਈ ਸ ਜ ਰਕ ਟਰਪਯਡ ਅਤ ਯਲਕਨ ਲਵੂੱਚ ਲਨਵਾ ਕਯਦ ਸਨ ਜਾਾਂ ਉੱਥ ਕੰਭ ਕਯਦ 

ਸਨ। ਤੁਸਾਨੰੂ ਨੰੂ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਲਤੰਨ ਭਸੀਨੀਆਾਂ ਤੂੱਕ ਫੂੱਚਤ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਜਦ ਤੁੀਂ ਉਸਨਾਾਂ ਤ ਕਰ ਲਕ ਕਯਜ ਰਈ 

(ਜਦ ਤੂੱਕ ਇਸ ੰਕਟ ਨਾ ਸ) ਫਨਤੀ ਕਯਦ ਸ ਯ ਉਸ ਫਸੁਤ ਕੰਭ ਲਫਆਜ ਦਯਾਾਂ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਸਨ ਅਤ ਕਈ ਕ੍ਰਲਡਟ ਜਾਾਂਚ ਵੀ 

ਨਸੀਂ ਕਯਦ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ 01952 282528 ਤ ੰਯਕ ਕਯ ਜਾਾਂ www.fairshare.uk.com ਤ ਜਾ। 

 

ਟਾਪਯਡਸ਼ਾਇਯ ਕ੍ਰਲਡਟ ਮੂਨੀਅਨ ਉਸ ਰਕਾਾਂ ਰਈ ਸ ਜ ਰਕ Staffordshire ਲਵੂੱਚ ਲਨਵਾ ਕਯਦ ਸਨ ਜਾ ਉੱਥ ਕੰਭ ਕਯਦ 

ਸਨ – ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ 0845 224 1215 ਤ ੰਯਕ ਕਯ ਜਾਾਂ www.staffscu.co.uk ਤ ਜਾ। 

 

ਸਪਤਾਵਾਯ ਬੁਗਤਾਨ ਟਯ ਰਈ ਤੁਸਾਡੀ ਖਯੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਚੀਜਾਾਂ ਨੰੂ ਕਵਯ ਕਯਨ ਰਈ ਸਭ ਾਭਗਰੀ ਫੀਭਾ ਰਣ ਦੀ ਰਡ਼ 

ਸਵਗੀ ਅਤ ਤੁਸਾਡੀ ਾਲਰੀ ਨੰੂ „ਸਾਇਯ ਯਚਜ ਆਇਟਭ‟ ਕਵਯ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਕਈ ਸਭ ਾਭਗਰੀ ਫੀਭਾ 

ਰਣਾ ਚਾਸੁੰਦ ਸ ਤਾਾਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਸਯ ਚੀਜ ਤ 15% ਵੂੱਧ ਖਯਚਾ ਕਯਨ ਦੀ ਰਡ਼ ਨਸੀਂ ਸ ਜ ਤੁੀਂ ਖਯੀਦਾਯੀ ਆ ਕਯਦ ਸ। 

 

ਘਯ ਾਭਗਰੀ ਫੀਭਾ ਾਲਰੀ ਚਗੰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ  ਸਈ ਜਾਾਂਦੀ ਸ!- Home Contents insurance policy gets better 

and better! 
 

ਅਲਵਵਾ ਾਲਰੀ ਧਾਯਕਾਾਂ ਯਾਸੀਂ ਾਡ ਸਭ ਾਭਗਰੀ ਫੀਭਾ ਦ ਨਾਰ ਲਕ ਵੀ ਭੇਂ ਦਾਵਾ ਕਯਨ ਰਈ ਤੁੀਂ 

www.ramonlineclaim.co.uk ਨੰੂ ਵਯਤ ਕਦ ਸ ਲਜ ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਲਕ ਉਸ ੰਬਾਵੀ ਤਯ ਤ ਇਨੰੂ ਇਕ ਸਪਤ 

ਦੀ ਰਲਕਲਯਆ ਨੰੂ ਗਤੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਸਨ!  

ਇਰਈ ਇਕ ੁਨਸਾ ਅਲਧੂਚਨਾ ਵਾ ਵੀ ਉਰਫੂੱਧ ਸ ਜ ਤੁਸਾਨੂੰ ਇ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਲਦੰਦੀ ਸ ਲਕ ਤੁਸਾਡਾ ਲਵਕਾ ਲਕ 

ਤਯ੍ਾਾਂ ਤ ਚੂੱਰ ਲਯਸਾ ਸ। ਲਜਵੇਂ ਸੀ ਦਾਵ ਦ ਨਾਰ ਭਫਾਈਰ ਨੰਫਯ ਲਦੂੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਤੁੀਂ ਦਾਵਾ ਰਲਕਲਯਆ ਲਵੂੱਚ ਆਣੀ ਲਥਤੀ 

ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਲਤੰਨ ਟਕਟ ਭਜ ਦ ਯਾਸੀਂ ਰਾਤ ਕਯਗ।  

ਇਸ ਇ ਕੀਭ ਨਾਰ ਜੁਡ਼ਨ ਦਾ ਲਫਸਤਯ ਭਾਾਂ ਸ, ਤਾਾਂ ਤੁੀਂ ਲੂੱਧ ਟਭ ਲਗਰਗਯੀ ਨੂੰ 

01952 217046 ਤ ਕਾਰ ਕਯ ਕਦ ਸ ਅਤ ਸਵਾਰਾ ਅਤ ਵੂੱਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯ ਕਦ ਸ।  

 

ਧਨ ਫੰੰਧੀ ਭਾਭਲਰਆਾਂ ਨਾਰ ਭਦਦ ਰਈ ਚੈਂਲਅਨ - Champions to help with money matters 

ਾਡ ਲਵੂੱਤੀ ਭਾਵਸ਼ ਰਜਕਟ ਧਨ ੰਫੰਧੀ ਲਵਸ਼ਾ ਤ ਦਖਦ ਸਨ ਲਜਵੇਂ ਖੁਸ਼ਸਾਰੀ ਰਾਬਾਾਂ, ਘਯ ਾਭਗਰੀ ਫੀਭਾ ਅਤ ਕੰਭ-ਰਾਗਤ ਵਾਰਾ 

ਕਯਜਾ। ਰਜਕਟ ਦ ਲਸੂੱ ਵਜੋਂ ਅੀਂ ੰਜ 'ਲਵੂੱਤੀ ਭਾਵਸ਼ ਚੈਂਲਅਨ' ਾਡੀ ਭਦਦ ਰਈ ਬਯਤੀ ਕੀਤ ਸਨ ਜ ਇਸ ਮਕੀਨੀ 

ਫਣਾਉਂਦ ਸਨ ਲਕ ਾਡ ਥਾਨੀ ਗਯੁੂੱਾਾਂ ਲਵੂੱਚ „ਧਨ ੰਫੰਧੀ ਭਾਭਲਰਆਾਂ‟ ਰਾਥਲਭਕਤਾ ਸ ਅਤ ਥਾਨੀ ਭੁੂੱਦਆਾਂ (ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਕਯਜਾ, 

http://www.justcreditunion.org/
http://www.fairshare.uk.com/
http://www.staffscu.co.uk/


ਧਨ ਉਧਾਯ ਦਣ ਵਾਰ , ਰਾਸ ਤਕ ਸੰੁਤ ਅਤ  ਸਯ ਵੂੱਧ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਲਦੰਦਾ ਸ ਉ ਭੁਦਾਏ ਨੰੂ ਰਬਾਲਵਤ ਕਯਦਾ ਸ ਲਜ 

ਲਵੂੱਚ ਤੁੀਂ ਲਨਵਾ ਕਯਦ ਸ। 

 

ਧਨ ਰਾਸਕਾਯ - Money Mentors 

 

Citizens Advice Bureau ਦ ਕਰ ਾਾਂਝੀਦਾਯੀ ਲਵੂੱਚ ਕੰਭ ਕਯਕ ਅੀਂ ੰਜ ਥਾਨੀ „ਧਨ ਰਾਸਕਾਯਾਾਂ‟ ਬਯਤੀ ਕੀਤ ਅਤ 

ਲੂੱਲਖਅਤ ਕੀਤ ਸਨ। ਆਗਾਭੀ ਭਸੀਨ  ਲਵੂੱਚ ਉਸ ਧਨ ਭਾਭਲਰਆਾਂ ਫਾਯ ਥਾਨੀ ਭੁਸਾਾਂ ਤ ਗੂੱਰ ਕਯਣਗ ਲਜਵੇਂ ਫਜਟ ਫਣਾਉਣਾ, 

ਫੈਂਲਕੰਗ, ਫੀਭਾ ਅਤ ਕ੍ਰਲਡਟ ਅਤ ਬਲਵੂੱਖ ਲਵੂੱਚ ਆਣ ਉੱਦਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਜੂੱਦਜਲਸਦ ਕਯ ਯਸ ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਨੰੂ „ਇਕ 

ਆਦਭੀ ਨੰੂ ਇਕ‟ ਅਾਇੰਟਭੈਂਟ ਰਦਾਨ ਕਯਣਗ। ਇਸ ਫਸੁਤ ਸੀ ਨਵੀਂ ਕੀਭ ਸ ਤਾਾਂ ਅੀਂ ਬਲਵੂੱਖ ਦੀ ਅਡਟਾਾਂ ਨੰੂ ਦਖ ਕੀਏ 

ਅਤ ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਲਕ ਥਾਨੀ ਗਯੁੂੱਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦ ਸ ਜ „ਧਨ ਰਾਸਕਾਯ‟ ਦ ਕਰ ਜਾ ਕ ਰਾਬ ਰਾਤ ਕਯ ਕ ਜਾਾਂ ਜਕਯ ਤੁੀਂ 

„ਧਨ ਰਾਸਕਾਯੀ‟ ਕਯਨ ਫਾਯ ਲਵਚਾਯ ਕਯਦ ਸ ਤਾਾਂ ਤੁੀਂ ਾਨੰੂ ਦੂੱ। ਇ ਫਾਯ ਵੂੱਧ ਜਾਣਾਯੀ ਰਈ ਦਫ ਭਯੀਨ ਨਾਰ 

01952 217311 ਤ ਗੂੱਰ ਕਯ। 

 

ਕੀ ਤੁੀਂ ਆਣ ਜੀਵਨ ਨੂ ੰਥਡ਼ਾ ਆਾਨ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਸੁੰਦ ਸ? - Want to make life a bit easier for yourself? 

 

ਤੁੀਂ ਆਣ ਲਕਯਾਏ ਦਾ ੁਯੂੱਲਖਆ ੂਯਵਕ ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਅਤ ੀਧ ਡਲਫਟ ਕਯਨ ਦਾ ਟਅੂੱ ਕਯਨ ਰਈ ਇਕ ਪਨ 

ਕਾਰ ਕਯ ਕਦ ਸ.. ਲਜਵੇਂ ਸੀ ਤੁੀਂ ਇਸ ਟ-ਅੂੱ ਕਯਦ ਸ, ਤੁਸਾਡ ਲਕਯਾਏ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਵਚਾਲਰਤ ਯੂ ਨਾਰ ਸਯ ਭਸੀਨ  

ਆਕ ਫੈਂਕ ਤ ਸ ਜਾਵਗਾ ਤਾਾਂ ਤੁਸਾਨੰੂ ਬੁਗਤਾਨ ਨਸੀਂ ਕਯਨ ਫਾਯ ਲਚੰਤਾ ਕਯਨ ਦੀ ਕਈ ਰਡ਼ ਨਸੀਂ ਸ। ਸਾਰ ਲਵੂੱਚ ਇਸ ੈਫਯਾਾਂ 

ਆਈਆਾਂ ਸਨ ਲਕ ਫੈਂਕਾਾਂ ਤ ਕਈ ਬਯਾ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਯ ਅੀਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਗਾਯੰਟੀ ਦ ਕਦ ਸਨ ਲਕ ੀਧ ਡਲਫਟ 

ਦੁਆਯਾ ਆਣ ਲਕਯਾਏ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨਾ, ਦਸਾਾਂ ਤਯਵੋਂ ੁਯੂੱਲਖਤ ਅਤ ਯੂੱਲਖਤ ਸ। ਆਣੀ ਤੂੱਰੀ ਰਈ, ਾਯਆਾਂ ਬੁਗਤਾਨ 

ੀਧ ਡਲਫਟ ਗਾਯੰਟੀ ਦੁਆਯਾ ਕਵਯ ਸੁੰਦ ਸਨ ਲਜਦਾ ਅਯਥ ਸ ਲਕ ਜਕਯ ਤੁਸਾਡਾ ਟਰਟ ਜਾਾਂ ਤੁਸਾਡਾ ਫੈਂਕ ਗਰਤ ਤਯੀਕ ਨਾਰ 

ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਦਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਤੁਯੰਤ ਤੁਸਾਡ ਖਾਤ ਲਵੂੱਚ ਬਜ ਲਦੂੱਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਅੀਂ ਤੁਸਾਨੰੂ ੰਜ ਬੁਗਤਾਨ ਲਭਤੀਆਾਂ ਦਾ ਲਵਕਰ 

ਲਦੰਦ ਸਨ ਤਾਾਂ ਲਕਯਾਏ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਤੁਸਾਡੀ ਸੁਲਰਅਤ ਦ ਅਨੁਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 
………………………………………. 
 

ਤੁਸਾਡੀ ਡਾਇਯੀ ਲਭਤੀਆਾਂ ਰਈ … ਵਾਕਆਉਟ ਆਣ ਖਤਯ ਦ ੁਧਾਯ ਲਵੂੱਚ ਕਲਸਣ ਦਾ ਤੁਸਾਡਾ ਲਵਕਰ ਸ। - Dates 

for your diary…walkabouts are your chance to have a say in improving your area. 

ਾਡ ਵਾਕਆਉਟ ਨੰੂ ਥਾਨੀ ਖਤਯ ਲਵੂੱਚ ਭੂੱਲਆਵਾਾਂ ਅਤ ਭੁੂੱਦੋਂ ਦੀ ਛਾਣ ਕਯਨ ਲਵੂੱਚ ਭੁਦਾਏ ਾਾਂਝੀਦਾਯਾਾਂ ਦਾ ਲਯਸਾਇੀ 

ਰਕਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯਨ ਰਈ ਲਡਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸ। ਸਯ ਲਕ ਦਾ ੁਆਗਤ ਸ ਤਾਾਂ ਲਕਯਾ ਕਯਕ ਨਾਰ ਨਾਰ ਆ ਅਤ 

ਸ਼ਾਲਭਰ ਸਵ! ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਆਣ ਖਤਯੀ ਵਾਕਆਉਟਾਾਂ ਦ ਫਾਯ ਵੂੱਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਚਾਸੁਦੰ ਸ ਤਾਾਂ ਲਕਯਾ ਕਯਕ ਥਾਨੀ ਸ਼ਾ ਤ 

ਕਾਰ ਕਯ ਕਦ ਸ ਜਾਾਂ 01952 217100 ਤ ਕਾਰ ਕਯ ਕਦ ਸ। 

……………………………………….. 
 

ਕੁਝ ਕਲਸਣ ਰਈ ਤੁਸਾਡਾ ਭਕਾ … - Your chance to have your say… 

ੂਯੀ ਗਯਭੀਆਾਂ ਦਯਾਨ, ਅੀਂ ਵੂੱਖਯ ਥਾਨਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ਇਵੈਂਟ ਕਯਦ ਸਨ ਤਾਾਂਲਕ ਅੀਂ ਆਣ ੂੱਧਯਾਾਂ ਫਾਯ ਤੁਸਾਡੀ ਯਾਏ ਰਾਤ ਕਯ 

ਕੀਏ। ਅੀਂ ਫਸੁਤਯ ਫੀਡਫਕ ਰਾਤ ਕੀਤ ਸਨ ਅਤ ਇੂੱਥ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਾਯ ਲਦੂੱਤਾ ਲਗਆ ਸ ਲਜ ਫਾਯ ਤੁਸਾਡ ਨਾਰ 

ਗੂੱਰ ਕੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਲਜਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਅੀਂ (ਾਡ „ਥਾਨੀ ੂੱਧਯਾਾਂ‟) ਰਦਾਨ ਕਯ ਯਸ ਸਨ। ਇਸਨਾਾਂ ੂੱਧਯਾਾਂ ਡਰ ਾਪਟ ਉ ਭੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ ਅਤ ਅੀਂ ਵੂੱਧ ਤੋਂ ਵੂੱਧ ਰਕਾਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ੁਣਨਾ ਚਾਸੀਦ ਸਨ ਲਕ ਉਸ ਇ ਫਾਯ ਕੀ ਚਦ ਸਨ ਅਤ ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਇ ਫਾਯ ਕਈ 

ਯਾਏ ਦਣਾ ਚਾਸੁਦੰ ਸ ਤਾਾਂ ਾਨੰੂ ਦੂੱ ਕਦ ਸ।  

 

ਲਕਯਾਏਦਾਯ ਦੀ ਬਾਗੀਦਾਯੀ - Tenant involvement 

 

ਗਾਸਕ ਵਾ, ਚਣ ਅਤ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ - Customer service, choice and complaints 

ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do the national standards say? 

ਭਾਲਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਲਵਕਰ, ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ ੰਚਾਯ ਦਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਜ ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਦੀ ਲਬੰਨ ਰਡ਼ਾਾਂ ਰਈ ਪੁਕਵੀਂ ਸ। 



ਾਡ ਥਾਨੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do our local standards say? 

ਇ ਕਦਭ ਨੰੂ ਅੂੱਗ ਰ  ਜਾਣ ਦਾ ਾਡਾ ਉੱਦਸ਼ ਆਣੀ ਵਾਵਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ੁਧਾਯ ਕਯਨਾ ਸ ਜ ਕੁਝ ਤੁੀਂ ਦੂੱਦ ਸ ਅਤ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨੰੂ 

ਨਟ ਕਯਨਾ ਸ (ਲਜਸਨਾਾਂ ਦਾ 15 ਲਦਨਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ਜੁਆਫ ੂਯੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਤ ਦ ਦਵਾਾਂਗਾ)। 

ਅੀਂ ਤੁਸਾਡ ਕਰ ਆਣੀ ਵਾਵਾਾਂ ਦ ਫਾਯ ਗੂੱਰ ਕਯਨਗ ਅਤ ਾਡ ਗਾਸਕਾਾਂ ੀੇਨੰੂ ਗਾਸਕ ਤੂੱਰੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਨਾ ਚਾਸੀਦਾ 

ਸ। 

 

ਬਾਗੀਦਾਯੀ ਅਤ ਸ਼ਕਤੀਕਯਨ - Involvement and empowerment 

ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do the national standards say? 

ਭਾਲਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਘਯ ਦੀ ਦਖਬਾਰ ਅਤ ਰਫੰਧਤ ਕਯਨ ਵਾਰ  ੂੱਧਯਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ਸ਼ਾਲਭਰ ਸਣ ਦਾ ਭਕਾ ਦਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਅਤ ਵਾਵਾਾਂ ਦੀ 

ਥਾਨੀ ਸ਼ਕਸ਼ਾਾਂ ਤ ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਦੀ ਲਸਭਤੀ ਫਾਯ ਭਸ਼ਵਯਾ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 

ਾਡ ਥਾਨੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do our local standards say? 

ਅੀਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਾਡ ਕੰਭ ਲਵੂੱਚ ਸ਼ਾਲਭਰ ਸਣ ਫਾਯ ਤੁਸਾਡੀ ਭਦਦ ਰਈ ਸਾਇਤਾ ਅਤ ਲੂੱਖਰਾਈ ਦਣਗ। ਅੀਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਸਯ ੰਬਵ 

ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਲਨਵਾੀ ਯਜਾਭੰਦੀ, ਇਤਰਾਸ ੂੱਤਯ ਅਤ ਾਰਾਨਾ ਲਯਯਟ ਰਦਾਨ ਕਯਨਗ। 

 

ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਦੀ ਵੂੱਖ-ਵੂੱਖ ਰਡ਼ਾਾਂ ਦੀ ਭਝ ਅਤ ਜੁਆਫ - Understanding and responding to the diverse 

needs of tenants 

ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do the national standards say? 

ਭਾਲਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਾਯ ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਨਾਰ ਜਾਇਜ ਫਯਤਾਅ ਅਤ ਆਦਯ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਅਤ ਲਦਖਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਲਕ ਉਸ ਉਸਨਾਾਂ 

ਦੀ ਾਯੀਆਾਂ ਰਡ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਭਝਦ ਸਨ। 

ਾਡ ਥਾਨੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do our local standards say? 

ਇਸ ਦ ਲਖਯ ਤ, ਅੀਂ ਤੁਸਾਡ ਨਾਰ ਗੂੱਰ ਕਯਕ ਤੁਸਾਨੰੂ ਆਾਤਕਾਰੀਨ ਵਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸਾਡੀ ਰਡ਼ਾਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਰਦਾਨ ਕਯਨਗ 

ਅਤ ਾਡੀ ਵਾਵਾਾਂ ਤੂੱਕ ਆਾਨ ਸੁੰਚ ਵੀ ਰਦਾਨ ਕਯਨਗ। 

ਅੀਂ ਭੂੱਲਆਵਾਾਂ ਤ ਸਯ ਐਜੰੀਆਾਂ ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯਨ  ਅਤ ਰਡ਼ਵੰਦ ਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਭਦਦ ਰਦਾਨ ਕਯਨਗ। 

 

ਤੁਸਾਡਾ ਘਯ - Your Homes 

 

ਲਯਸਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਣੁਵੂੱਤਾ - Quality of accommodation 

ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do the national standards say? 

ਭਾਲਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਦੀ ਾਲਯਆਾਂ ਰਡ਼ਾਾਂ ੂਯੀ ਕਯਨ ਫਾਯ ਯਕਾਯ ਦ ਡੀਨਟ ਸਭ ਲਨਯਦਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮਕੀਕੀ ਫਣਾਉਣਾ 

ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 

ਾਡ ਥਾਨੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do our local standards say? 

ਅੀਂ ਅਰ ਲਵੂੱਚ ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਕਯਾਾਂਗ ਲਕ ਤੁਸਾਡ ਘਯ ਦਾ ੂੱਧਯ ਡੀਨਟ ਸਭ ਲਨਯਦਸ਼ਨ ਉੱਚ ਸ। ਅੀਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਆਣ ਘਯ 

ਦ ੁਧਾਯਾਾਂ ਦਾ ਸਯ ੰਬਵ ਲਵਕਰ ਦਵਾਾਂਗ ਅਤ ਫਾਸਯਰੀ ੰਤੀ ਦੀ ਦਖਬਾਰ ਵੀ ਕਯਨਗ ਅਤ ਉੱਲਚਤ ਗ ੁਯੂੱਲਖਆ ਵੀ 

ਕਯਨਗ। 

 

ਭਯੁੰਭਤ ਅਤ ਦਖਬਾਰ - Repairs and maintenance 

ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do the national standards say? 

ਭਾਲਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਤੀ ਭੁਯੰਭਤ ਵਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਜ ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਦੀ ਰਡ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ੂਯਾ ਕਯਦੀ ਸ ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ਲਵਕਰ ਅਤ ੂਯੀ ਭੁਯੰਭਤਾਾਂ ਸਯ ੁਧਾਯਾਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ਭਾਾਂ ਤ ਕਯਨ ਦਾ ਲਵਕਰ ਰਦਾਨ ਕਯਦੀ ਸ। 

ਾਡ ਥਾਨੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do our local standards say? 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਅੀਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਸੀ ਭ ਦ ਲਸਾਫ ਤ ਭੁਯੰਭਤ ਅਾਇੰਟਭੈਂਟ ਲਟਭ ਵੀ ਰਦਾਨ ਕਯਾਾਂਗ ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ਲਯਯਟ ਕਯਨ ਦ 21 ਲਦਨਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ਗਯ-ਜਯੂਯੀ ਭੁਯੰਭਤਾਾਂ ਨੰੂ ੂਯਾ ਕਯਾਾਂਗ। 

 
 
 



ਤੁਸਾਡੀ ਲਕਯਾਏਦਾਯੀ - Your tenancy 

ਵੰਡਾਦਯੀ - Allocations 

ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do the national standards say? 

ਭਾਲਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਘਯਾਾਂ ਨੂੰ ਾਪ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਯੂੱਖਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਅਤ ਾਪ ਐਰੀਕਸ਼ਨ, ਲਨਯਣਾ ਰਣਾ ਅਤ ਅੀਰ 

ਰਲਕਲਯਆ ਰਦਾਨ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। 

ਾਡ ਥਾਲਨਕ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do our local standards say? 

ਅੀਂ ਚੂਜ ਮਯ ਸਭ ਵਫਾਇਟ ਤ ਉਰਫੂੱਧ ਘਯਾਾਂ ਨੰੂ ਯੂੱਖਾਾਂਗ ਜਾਾਂ ਫਨ, ਡਾਕ ਜਾਾਂ ਈਭਰ  ਦੁਆਯਾ ਜਯੂਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ 

ਕਯਣਗ। ਨਾਰ ਸੀ ਇਸ ਤੁਸਾਨੰੂ ਵੂੱਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦਾ ਸ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਤੁਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਯ ਰਈ ਲਕੰਨਾ ਇੰਤਜਾਯ ਕਯਨਾ ਵਗਾ 

ਅਤ ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਲਕ ਾਨੰੂ ਲਦੂੱਤ ਜਾਣ ਵਾਰ  ਘਯ ਾਯ ਜਯੂਯੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਨੰੂ ੂਯਾ ਕਯਣਗ ਅਤ ਾਯ ਬਾਵੀ 

ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਦ ਕਰ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਯਾਏ ਰਣਗ। 

 

ਲਕਯਾਇਆ - Rents 

ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do the national standards say? 

ਭਾਲਰਕ, ਨਵੰਫਯ 2009 ਦ ਯਕਾਯ ਦ ਲਨਯਦਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਲਕਯਾਇਆ ਰਣਗ। 

ਾਡ ਥਾਨੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do our local standards say? 

ਇ ਦ ਇਰਾਵਾ, ਅੀਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਸਯ ਲਤੰਨ ਭਸੀਨ  ਫਾਅਦ ਖਾਤ ਤੀ ਟਟਭੈਂਟ ਦਵਾਾਂਗ ਅਤ ਤੁਸਾਡ ਨਾਰ ਇਕ ਸਪਤ ਲਵੂੱਚ ੰਯਕ 

ਕਯਣਗ ਜਕਯ ਤੁਸਾਡ ਕਰ ਕਈ ਫਕਾਇਆ ਸੁੰਦਾ ਸ ਅਤ ਅੀਂ ਤੁਸਾਡੀ ਭਦਦ ਲਕਵੇਂ ਕਯ ਕਦ ਸਾਾਂ ਅਤ ਦੂਫਾਯਾ ਬੁਗਤਾਨ 

ਮਜਨਾ ਟ ਅੂੱ ਕਯਾਾਂਗ ਅਤ ਭੁਪਤ ਬਰਾਈ ਰਈ ਭਸ਼ਵਯਾ ਰਦਾਨ ਕਯਾਾਂਗ। 

ਭਰਕੀਅਤ - Tenure 

ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do the national standards say? 

ਭਾਲਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਘਯ ਰਈ ਸਯ ੰਬਾਵੀ ਭਰਕੀਅਤ ਰਦਾਨ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਅਤ ਭਰਕੀਅਤ ਯਜਾਭੰਦੀ ਲਵੂੱਚ ਾਯੀਆਾਂ 

ਵਧਾਲਨਕ ਅਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਯੂਯਤਾਾਂ ੂਯੀ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸਨ। 

ਾਡ ਥਾਨੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do our local standards say? 

ਅੀਂ ਕਭਜਯ ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਨੰੂ ਅਤ ਲਕਯਾਏਦਾਯ ਦੀ ਭਤ ਸਣ ਦ ੰਫੰਧ ਲਵੂੱਚ ਸਯ ਭੁਭਲਕਨ ਰਾਸ ਅਤ ਸਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਵੀ 

ਕਯਾਾਂਗ। ਤੁੀਂ, ਾਡੀ ਇਜਾਜਤ ਤੋਂ ਆਣ ਘਯ ਲਵੂੱਚ ਸਯ ੁਧਾਯ ਵੀ ਕਯ ਕਦ ਸ ਲਜ ਦਾ ਖਯਚਾ ਘਯ ਛੂੱਡਦ ਭ ਅੀਂ ਤੁਸਾਨੰੂ 

ਅਦਾ ਕਯਾਾਂਗ। ਾਡੀ ਾਯੀ ਲਕਯਾਏਦਾਯੀਆਾਂ ਲਸਰਾਾਂ 12 ਭਸੀਲਨਆਾਂ ਰਈ ਕੁਝ ਅਲਧਕਾਯਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਲਕਯਾਏਦਾਯੀ ਦ ਕਭ 

ੁਯੂੱਲਖਅਤ ਪਾਯਭ ਬਯਭੰਦ ਕਭ ਭਾਾਂ ਵਾਰੀ ਲਕਯਾਏਦਾਯੀਆਾਂ ਸਣਗੀਆਾਂ ਜੂੱਦ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭੁਰਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਾਧਾਯਣ 

ਤਯ ਤ ਬਯਭੰਦ ਲਕਯਾਏਦਾਯੀ ਲਵੂੱਚ ਤਫਦੀਰ ਕਯ ਲਦੂੱਤੀ ਜਾਣਗੀ, ਦ ਨਾਰ ਲਕਯਾਏਦਾਯ ਨੰੂ ਭੂਰ ਲਕਯਾਏਦਾਯੀ ਜਡ਼ਨੀ ਚਾਸੀਦੀ 

ਸ। ਵੂੱਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ, ਾਡੀ ਵਫਾਈਟ ਤ ਡਰ ਾਪਟ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦੀ ੂਯੀ ੂਚੀ ਦਖ। 

 

ਗੁਆਾਂਡ ਅਤ ਭਦੁਾਏ - Neighbourhoods and communities 

ਗੁਆਾਂਡ ਰਫਧੰਨ - Neighbourhood management 

ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do the national standards say? 

ਭਾਲਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਘਯਾਾਂ ਦ ਆ-ਾ ਗੁਆਾਂਡ ਅਤ ਕਭੀ ਖਤਯਾਾਂ ਨੰੂ ਾਪ ਅਤ ੁਯੂੱਲਖਤ ਯੂੱਖਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 

ਾਡ ਥਾਨੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do our local standards say? 

ਨਾਰ ਸੀ, ਅੀਂ ਤੁਸਾਨੰੂ ਪਰਟਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ਕਭੀ ਵਾਵਾਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਾਾਂਗ ਅਤ ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਆਉਣਾ ਲਕ ਉਸਨਾਾਂ 

ਖਤਯਾਾਂ ਦੀ ਲਸਭਤੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਅਤ ਭ ਲਵੂੱਚ ਪਾਈ ਅਤ ਦਖਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵ। 

ਅੀਂ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਐਟਟ ਵਯਕਆਉਟ ਵੀ ਕਯਾਾਂਗ ਅਤ ਤੁਸਾਨੂੰ ਦੂੱਾਾਂਗ ਲਕ ਅੀਂ ਇ ਦ ਨਤੀਜ ਵੂੱਜੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸ। 

 

ਥਾਨੀ ਖਤਯ ਸਾਇਤਾ - Local area cooperation 

ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do the national standards say? 

ਭਾਲਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਾਭਾਲਜਕ ਅਤ ਵਾਤਾਵਯਨੀ ਰਾਭਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਰਈ ਾਾਂਝਦਾਯਾਾਂ ਨਾਰ ਲਸਮਗ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 

ਾਡ ਥਾਨੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do our local standards say? 

ਅੀਂ ਇ ਨੰੂ ਕਾਇਭ ਭੁਦਾਏ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਇ ਤ ਸਯ ਐਜੰੀਆ ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯਾਾਂਗ ਅਤ ਗੁਆਾਂਡ ੁਧਾਯ ਕਯਾਾਂਗ। 



 

ਗਯ-ਾਭਾਲਜਕ ਯਵੂੱਈਆ - Anti-social behaviour 

ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do the national standards say? 

ਭਾਲਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਗੁਆਾਂਡ ਲਵੂੱਚ ਗਯ-ਾਭਲਜਕ ਯਵੂੱਇਆ ਦੀ ਯਕਥਾਭ ਅਤ ਾਭ੍ਣਾ ਕਯਨ ਰਈ ਸਯ ਐਜੰੀਆਾਂ ਨਾਰ ਾਾਂਝੀਦਾਯੀ ਲਵੂੱਚ 

ਕੰਭ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਲਜੂੱਥ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਘਯ ਸਨ। 

ਾਡ ਥਾਨੀ ੂੱਧਯਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਸਣਾ ਸ? - What do our local standards say? 

ਇ ਦ ਇਰਾਵਾ, ਅੀਂ ਗਯ-ਾਭਾਲਜਕ ਯਵੂੱਇਆ ਾਲਰੀ ਅਤ ਰਲਕਲਯਆ ਦਾ ਵਯਵਾਾਂ ਰਕਾਲਸ਼ਤ ਕਯਾਾਂਗ ਅਤ ਗਯ-ਾਭਾਲਜਕ 

ਯਵੂੱਇਏ ਦੀ ਲਯਯਟ ਕਯਨ ਨੰੂ ਆਾਨ ਕਯਾਾਂਗ, ਲਜ ਲਵੂੱਚ ਤੁੀਂ ਾਡੀ ਵਫਾਈਟ ਤ 24 ਘੰਟ ਲਯਯਟ ਕਯ ਕਦ ਸ (ਲਜ ਦਾ 

ਜੁਆਫ ਅਗਰ  ਕੰਭਕਾਜੀ ਲਦਨ ਤ ਲਦੂੱਤਾ ਜਾਵਗਾ)। 

 

ਜਕਯੁ ਤੁਸਾਡੀ ਕਈ ਸਯ ਲਟੂੱਣੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ੁਆਰ ਸਨ ਤਾਾਂ ਲਕਯਾ ਕਯਕ ਾਨੰੂ ੰਯਕ ਕਯ: 

ਾਡੀ ਭਜ ਰਾਈਨ 01952 217400 ਤ ੰਯਕ ਕਯ 

ਟਕੂੱਟ „ੂੱਧਯ‟ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਯਣ ਆਣ ੁਆਰ ਦ ਨਾਰ 07800 ਤ ਕਯ 

005975 ਜਾਾਂ  

getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk ਤ ਇਭਰ ਕਯ 

……………………………………… 
 

ਲਕਯਾਏਦਾਯੀ ਰਖਾ ਰੀਲਖਅਕ - Tenant Auditors 

ਲਕਯਾਏਦਾਯੀ ਰਖਾ ਰੀਲਖਕ ਵਇੂੱਛਕ ਲਨਵਾੀ ਸਨ ਟਰਟ ਦੁਆਯਾ ਰਦਾਨ ਕੀਤ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਦਖਬਾਰ ਕਯਦ ਸਨ। 

ਉਦੋਂ ਉਸ ਲਫਾਲਯਸ਼ਾਾਂ ਕਯਦ ਸਨ ਲਕ ਉਸਨਾਾਂ ਵਾਵਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ਲਕ ਤਯ੍ਾਾਂ ਤ ੁਧਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਅਰ ਗਾਸਕਾਾਂ 

ਦੀ ਰਡ਼ਾਾਂ ਰਈ ਲਕ ਤਯਾਾਂ ਤ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ਅਤ ਇ ਤਯੀਕ ਦ ਨਾਰ ਤੁਸਾਡ ਸੁਨਯਾਾਂ ਨੰੂ ਰੂੱਬਦ ਸਨ। 

ਸਾਰ ਲਵੂੱਤ ਉਸ ਾਡੀ ਥਾਨੀ ਸ਼ਾ, ਾਡੀ ਵਫਾਈਟ ਅਤ ਖਾਰੀ ਡ਼ੀ ਸਈ ੰੂੱਤੀਆਾਂ (ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜਰਦੀ ਸੀ ਰਕਾਲਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵਗਾ) ਤ ਟਰਟ ਦਾ ਲਕ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦਾ ਯਵੂੱਇਆ ਸ,  ਨੰੂ ਆਲਡਟ ਕਯ ਯਸ ਸਨ।  

ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਟਰਟ ਦੀ ਵਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦਖਣ ਦ ਇਛੂਕ ਸ ਅਤ ਤੁੀਂ ਇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਯੀ ਕੀਭ ਲਵਚ ਬਾਗ ਰਣਾ ਚਾਸੀਦ ਸ ਜ ਇ 

ਲਵਚ ਅੰਤਯ ਥਾਲਤ ਕਯਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਲਕਯਾ ਕਯਕ 01952 217181ਤ ਡਲਵਡ ਰ ਲਵ ਨੰੂ ਕਾਰ ਕਯ। 
…………………………………………… 
 

ਾਡੀ ਵਾਵਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ੁਧਾਯ ਰਈ ਤੁਸਾਡ ਲਵਚਾਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ - Using your views to improve our services 

 

ਲੂੱਛਰ  ਵਯ੍ੇਂ ਾਡ 1800 ਨਵਾਲਆਾਂ ਦਾ ਭੁਆਇਨਾ ਕਯ ਕ, ਅੀਂ ਾਡੀ ਲਵੂੱਤੀ ਵਾਵਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ਵਧਯ ਫਦਰਾਅ ਕਯ ਯਸ ਸਾਾਂ। 

ਯਵਖਣ ਾਡੀ ਬਲਵੂੱਕ ਦ ਕੰਭ ਨੰੂ ਲਕ ਤਯ੍ਾਾਂ ਤ ਰਬਾਲਵਤ ਕਯਗਾ ਦ ਉਦਾਸਯਣ ਸਨ… 

 

_ਅੀਂ ਬਲਵੂੱਖ ਲਵੂੱਚ ਗਾਸਕਾਾਂ ਦ ਖਾ ਗਯੁੂੱਾਾਂ ਰਈ ਾਡ ਘਯ ਦੀ ਾਭਗਰੀ ਦਾ ਫੀਭਾ ਕਯਨ ਦਾ ਉੱਦਸ਼ ਯੂੱਖਾਾਂਗ। 

_ਅੀਂ ਛ ਧਨ ਭਾਭਲਰਆਾਂ ਦ ਖਫਯ ੂੱਤਯ ਰਦਾਨ ਕਯਾਾਂਗ ਅਤ ਇਸਨਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਡੀ ਲਕਯਾਇਆ ਟਟਭੈਂਟ ਦ ਨਾਰ ਬਜਾਾਂਗ। ਅੀਂ 

ਇ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਭਸੂੱਤਵਯੂਨ ਰਾਬ ਫਦਰਾਅ ਅਤ ਸਯ ਭਦਦ ਫਾਯ ਦੂੱਣ ਰਈ ਕਯਾਾਂਗ। 

_ਅੀਂ ਇ ਨੂ ੰਾਡ ਥਾਨੀ ਟੀਭਾਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਰਈ ਆਾਨ ਕਯਾਾਂਗ ਜੂੱਦ ਗਾਸਕਾਾਂ ਨੂ ੰਫਕਾਇਆ ਲਕਯਾਏ ਲਵੂੱਚ ਇੰਧਨ ਬੁਗਤਾਨ 

ਲਵੂੱਚ ਯਸ਼ਾਨੀ ਸ ਯਸੀ ਸ ਅਤ ਲਕ ਸਯ ਰਾਸਕਾਯ ਨੂੰ ਐਨਯਜੀਐਕਟਯਾ ਜਾਣ ਰਈ ਦਵਾਾਂਗ। 

_ਅੀਂ ਤੁਸਾਡ ਖਤਯ ਲਵੂੱਚ ਕ੍ਰਲਡਟ ਮੂਨੀਅਨ ਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀ ਥਾਨੀ ਭਰਸ਼ਾਟ ਬਜਾਾਂਗ। ਅਤ‟ਆਭਤਯ ਤ ੁੂੱਛ ਜਾਣ ਵਾਰ  ੁਆਰਾਾਂ‟ 

ਨੂੰ ਚਾਰੂ ਕ੍ਰਲਡਟ ਮਨੂੀਅਨ ਯਚਾਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਲਵੂੱਚ ਲਵਕਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਲਯਸਾ ਸ – ਇ ਨਾਰ ਲਕ ਤਯਾ੍ਾਂ ਤ ਜਡੁ਼ਨਾ ਸ ਅਤ ਇਸ 

ਲਕ ਤਯਾ੍ਾਂ ਤ ਕਭੰ ਕਯਦਾ ਸ ਫਾਯ ਚੰਗੀ ਭਝ ਲਵੂੱਚ ਤੁਸਾਡੀ ਭਦਦ ਕਯਗਾ। 

_ਅੀਂ ਇਸ ਵੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਵਾਾਂਗ ਲਕ ਾਡਾ ਪਰਟੰਰਾਈਨ ਟਾਪ ਨੂ ੰਉਰਫੂੱਧ ਥਾਨੀ ਕ੍ਰਲਡਟ ਮੂਨੀਅਨ ਅਤ ਧਨ 

ੰਫੰਧੀ ਭਾਭਲਰਆਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਫਾਯ ਵੂੱਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। 

_ਅੀਂ ਫੂੱਚਤ ਨੂ ੰਵਧਾਉਣ ਰਈ ਚਜੂ ਮਯ ਸਭ ਵਫਾਈਟ ਤ ਜਾਾਂ ਦਾ ਲਵਕਾ ਕਯ ਯਸ ਸਨ ਅਤ ਇਸ ਤੁਸਾਨੂ ੰਤੁਸਾਡ ਘਯ, ਘਯ 

ਾਭਗਰੀ ਫੀਭਾ ਅਤ ਬਰਾਈ ਰਾਸਾਾਂ ਦੀ ਲਤਆਯੀ ਫਾਯ ਭਦਦ ਕਯਨ ਰਈ ਰਾਸ ਲਦੰਦਾ ਸ। 

mailto:getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk


_ਅੀਂ ਗਾਸਕਾਾਂ ਨੂ ੰਉਸਨਾਾਂ ਦ ਘਯ ਲਵੂੱਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ਯੁਆੂਤ ਫਾਯ ਚਯਚਾ ਕਯਨ ਰਈ ਾਡੀ ਨਵੀਂ ਲਛਕਡ਼ ਲਕਯਾਏਦਾਯੀ „ਧਨ ਫੰੰਧੀ 

ਭਾਭਰਆਾਂ‟ ਦ ਲਵਕਾ ਨੂ ੰਜਾਯੀ ਯੂੱਖਾਾਂਗ। 

……………………………………………. 
 

ਭਯੁੰਭਤ ਅਤ ਐਭਯਜੈਂੀਜ – ਤੁੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ 
Repairs and emergencies – what you need to know 

 

ਐਭਯਜੈਂੀਜ ਭਯੁਭੰਤ - Emergency Repairs 

ਅੀਂ ਐਭਯਜੈਂੀਜ ਭੁਯੰਭਤਾਾਂ ਰਈ 24-ਘੰਟ ਵਾ ਚਰਾਉਂਦ ਸਨ। ਸਯ ਾਯੀਆਾਂ ਨਭੀ ਭੁਯੰਭਤਾਾਂ ਰਈ ਤੁੀਂ ਇਕ ਅਾਇੰਟਭੈਂਟ 

ਲਦੂੱਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਅੀਂ ਲਕਯਾਏਦਾਯੀ ਭੁਯੰਭਤ ਗਯੁੂੱ ਨਾਰ ਾਡਾ ਕੰਭ ਜਾਯੀ ਯੂੱਖਾਾਂਗ ਜ ਵਾਵਾਾਂ ਦ ੁਧਾਯ ਰਈ ਤਯੀਕੀਆਾਂ ਦਾ 

ੁਝਾਅ ਲਦੰਤਾ ਸ ਅਤ ਾਡੀ ਭੁਯੰਭਤ ਵਾ ਫਾਯ ਤੁਸਾਡੀ ਲਟੂੱਣੀ ਅਤ ਲਵਚਾਯ ਦਾ ੁਆਗਤ ਸ। ਤੁੀਂ ਇਨ ਾਯੀਆਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ 

ਾਡੀ ਵਫਾਾਈਟ ਯਾਸੀਂ ਲਯਕਾਯਡ ਵੀ ਕਯ ਕਦ ਸ ਅਤ „S‟ ਦਾ ਚਣ ਕਯਕ ੁਝਾਅ ਜਾਾਂ ਲਵਕਰ ਰਈ 01952 217100 ਤ 

ਕਾਰ ਕਯ ਕਦ ਸ। 

 

ਐਭਯਜੈਂੀ ਕੀ ਸ? - What is an emergency? 

ਐਭਯਜੈਂੀ, ਉਸ ਸ ਲਜਨੰੂ ਲਕ ਚਟ ਦੀ ਯਕਥਾਭ ਅਤ ੰਤੀ ਦਾ ਬਲਵੂੱਖ ਲਵੂੱਚ ਨੁਕਾਨ ਅਤ ਲਕਯਾਏਦਾਯ ਦੀ ੁਯੂੱਲਖਆ ਜਾਾਂ ਘਯ 

ਦ ਜਲਖਭ ਰਈ ਤਤਕਾਰ ਭੁਯੰਭਤ ਕਯਨਾ ਜਯੂਯੀ ਸ। 

ਐਭਯਜੈਂੀਆਾਂ ਸਨ: - Emergencies are: 

• ਰਾਫ/ਭੁੂੱਖ ਰੀਕ 

• ਸੀਲਟੰਗ ਾਇ, ਟੈਂਕ ਜਾਾਂ ਾਣੀ ਦੀ ਟੰਕੀ ਲਜ ਨੰੂ ਯਕਾ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦਾ 

• ਪਟ ਾਇ, ਪਟਾ ਵਾਟਯ ਟੈਂਕ/ਲਰੈਂਡਯ 

• ਾਣੀ ਦੀ ਰਾਈ ਪਰ, ਗ ਰਾਈ ਪਰ, ਲਫਜਰੀ ਨਸੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਾਂ ਭੁੂੱਖ ਲਫਜਰੀ ਪਾਰਟ (ਗਾਸਕਾਾਂ ਨੰੂ ਲਸਰਾਾਂ ਆਣੀ 

ਮੂਟੀਲਰਟੀ ਕੰਨੀ ਨੰੂ ਦੂੱਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਲਕ ਕਈ ਵੀ ਰਾਈ ਯਸ਼ਾਨੀ ਨਸੀ ਸ) 

• ਟਾਇਰਟ ਫਰਾਕ ਸਣਾ ਲਜੂੱਥ ੰਤੀ ਲਵੂੱਚ ਕਈ ਵੀ ਟਾਇਰਟ ਉਰਫੂੱਧ ਨਸੀਂ ਸ 

• ਫਰਾਕ ਨਾਰੀ, ਲੰਕ ਜਾਾਂ ਫਲਨ 

• ਛੂੱਤ ਰੀਕ ਸਣਾ 

• 1 ਅਕਟੂਫਯ ਅਤ 30 ਅਰਰ ਲਵਚਕਾਯ ੈਂਟਯਰ ਸੀਲਟੰਗ ਦਾ ੂਯੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਖਯਾਫ ਸਣਾ ਜਾਾਂ ਲਜੂੱਥ ਕਈ ਸਯ ਸੀਲਟੰਗ ਉਰਫੂੱਧ 

ਨਸੀਂ ਸ 

• ਗ ਰੀਕ (ਟਰੀਪਨ ਟਰਾਨਕ ਐਭਯਜੈਂੀ ਯਲਵ 

0800 111 999) 

• ਖਯਾਫ ਫਾਇਰਯ 

• ਆਗ ਜਾਾਂ ਫਾਇਰਯ ਖਰਣ ਰਈ ਪਰੂ ਫਰਾਕ ਕਯਨਾ 

• ਖਤਯਨਾਕ ਫਨਾਵਟ 

• ਫਯਡ ਅੂੱ /ੁਯੂੱਲਖਅਤ ਲਵੰਡ /ਦਯਵਾਜ ਲਜੂੱਥ ੁਯੂੱਲਖਆ ਦਾ ਖਤਯਾ ਸ (ਜਾਣ-ਫੁੂੱਝ ਜਾਾਂ ਰਾਯਵਾਸੀ ਵਾਰ  ਨੁਕਾਨ ਲਵਚ 

ਫਦਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ) 

• ਖਯਾਫ ਯਵਜਨਕ ਰਾਇਲਟੰਗ। 

 

ਾਯੀਆਾਂ ਐਭਯਜੈਂੀਆਾਂ, ਬਾਵੇੰ ਧਾਯਨ ਭਾਾਂ ਸਵ ਜਾਾਂ ਨਾ ਸਵ, ਜਕਯ ਭਯੁੰਭਤ ਨੂ ੰਗਯ-ਐਭਯਜੈਂੀ ਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਅਤ 

ਰਾਯਵਾਸੀ ਜਾਾਂ ਜਾਣ-ਫੁੂੱਝ ਕ ਕਈ ਖਯਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ ਤਾਾਂ ਕਾਰ ਕਯਨ ਦਾ ਖਯਚ ਲਕਯਾਏਦਾਯ ਨੂ ੰਦਣਾ ਵਗਾ। 

……………………………….. 
 

ਘਯ ਲਵੂੱਚ ਦੁਯਘਟਨਾਵਾਾਂ... - Accidents in your home... 

ਅੀਂ ਜਾਣਦ ਸਾਾਂ ਕੀ ਦੁਯਘਟਨਾਵਾਾਂ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਟੂਟੀ ਲਵੰਡ ਜਾਾਂ ਖੁਦ ਨੰੂ ਘਯ ਦ ਫਾਸਯ ਰਾਕ ਕਯਨਾ ਭਾਾਂ-ਭਾਾਂ ਯ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇਸਨਾਾਂ 

ਅਵਯਾਾਂ ਤ, ਤੁੀਂ ਟਰਟ ਨੰੂ ਭੁਯੰਭਤ ਦਾ ਭੁਆਵਜਾ ਅਦਾ ਕਯ ਕਦ ਸ ਜਕਯ ਇਸ ਤੁਸਾਡੀ ਾਭਗਰੀ ਫੀਭਾ ਲਵੂੱਚ ਕਵਯ ਨਸੀਂ ਸ। 

ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਭੁਯੰਭਤ ਰਈ ਭਯੰਭਤ ਰਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਰ ਕਯਦ ਸ ਲਜ ਕਾਯਨ ਨੁਕਾਨ ਸਇਆ ਸ ਤਾਾਂ ਤੁੀਂ ਟਰਟ ਨੰੂ ਭੁਯੰਭਤ ਤ 



ਖਯਚ ਦੀ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਇ ਤੋਂ ਯਜਾਭੰਦ ਸ ਤਾਾਂ ਤੁੀਂ ਉ ਭਾਾਂ ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨ ਫਾਯ ੁੂੱਲਛਆ 

ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਕੰਭ ਕਯਨ ਰਈ ਸੀ ਭਾਾਂ ਦਾ ਅਾਇੰਟਭੈਂਟ ਲਦੂੱਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਤੁੀਂ ਇਸ ਕੰਭ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਯਨ ਦੀ ਲਵਅਵਥਾ ਵੀ 

ਕਯ ਕਦ ਸ। ਵੂੱਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ, ਲਕਯਾ ਕਯਕ 01952 217100 ਤ ਕਾਰ ਕਯ। 

……………………………………….. 
 

ਮਜਨਾਫੂੱਧ ੁਧਾਯਾਾਂ – ਆਣ ਪੀਡਫਕ ਤੋਂ ਲੂੱਖਣਾ Planned improvements – learning from your feedback 

ਮਜਨਾਫੂੱਧ ੁਧਾਯ ਰਗਰਾਭ ਦਯਾਨ, ਅੀਂ ਤੁਸਾਡ ਨਾਰ ਰਾਤ ਲਟੂੱਣੀਆਾਂ ਤੋਂ ਲੂੱਖਾਾਂਗ। ਇਰਈ, ਤੁਸਾਡੀ ਗੂੱਰ ੁਣਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 

ਅੀਂ ਸਠਰ  ੁਧਾਯ ਕੀਤ ਲਜਸਨਾਾਂ ਫਾਯ ਤੁੀਂ ਾਨੰੂ ਦੂੱਲਆ ੀ। 

 

ਯਈ ਵਯਤਣ ਮਗ ਫਣਾਉਣਾ - Kitchen refurbishments 

ਸਾਰ ਲਵੂੱਚ ਯਈ ਟੀਭ ਨੰੂ ਲਨਵਾਾਾਂ ਤ ਯਈ ਇੰਟਾਰਸ਼ਨ ਕਯਨ ਰਈ ਦ ਠਕਦਾਯਾਾਂ ਦੀ ਚਣ ਲਵੂੱਚ ਭਦਦ ਲਵੂੱਚ ਬਾਗ ਰਣ ਰਈ 

ਲਨਵਾੀਆਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਾਇਆ ਲਗਆ। ਨਾਰੋਂ  ਇਸ ਰੀਪਰਟ ਦੁਆਯ ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ ਲਦੂੱਤੀ ਗਈ ਲਕ ਆਣਾ ਰਾਇਪ 

ਾਇਕਰ ਵਧਾਉਣ ਰਈ ਯਈ ਮੂਲਨਟਾਾਂ ਦੀ ਦਖਬਾਰ ਲਕ ਤਯ੍ਾਾਂ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਫਾਥਯੂ ਵਯਤਣ ਮਗ ਫਣਾਉਣਾ 

ਅੀਂ ਲਬੰਨ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦ ਯੰਗਾਾਂ ਦ ਚਣ ਲਵੂੱਚ ਵੂੱਡੀ ਕੰਧ ਟਾਇਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਲਦੂੱਤੀ ਗਈ। ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣ ਜਾਵਟ ਕਯਨ 

ਵਾਰ  ਠਕਦਾਯ ਅਤ ਜਾਵਟ ਵਾਉਚਯ ਰਾਤ ਕਯਨ  ਵਾਰ  ਾਡ ਠਕਦਾਯ ਲਵਚਕਾਯ ਚਣ ਦਾ ਲਵਕਰ ਲਦੂੱਤਾ ਲਗਆ। 

ਫਾਸਯਰੀ ੈਂਲਟਗੰ ਅਤ ਭਯੁਭੰਤ - External painting and repairs 

ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੈਂਟ ਯੰਗਾ ਦੀ ਚਣ ਵੂੱਧ ਟਰ ਯੰਗਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਲਭਰ ਕਯਨ ਰਈ ਵਧਾਇਆ ਲਗਆ ਸ। 

ਲਫਜਰੀ ਕੰਭਾਾਂ - Electrical Works 

ਾਡ ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਦ ਪੀਡਫਕ ਨ  ਲਦਖਾਇਆ ਸ ਲਕ ਜਾਵਟ ਵਾਉਚਯ ਖਯਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ – ਇ ਕੰਭ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕਯ 

ਲਦੂੱਤਾ ਲਗਆ ਸ ਅਤ ਚਲਕੰਗ ਲਟਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਲਦੂੱਤੀ ਗਈ ਸ ਲਜੂੱਥ ਜਾਵਟ ਵਾਉਚਯ ੂੱਧਯ ਯਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੂੱਧ ਸ ਕਦਾ ਸ।  

ਇਭਾਯਤੀ ਵਾਵਾਾਂ - Building Services 

ਤੁਸਾਡ ਘਯ ਤ ਇਕ ਐਫਟ ਯਵਖਣ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਤੁੀਂ ਟਰਟ ਵਫਾਇਟ ਤ ਯਵਖਣ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯ ਕਦ 

ਸ। 

ਫਾਸਯਰ  ਕੰਭ - External works 

 

ਅੀਂ ਯੀਾਇਕਲਰੰਗ ਾਭਗਰੀ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਸ ਲਜਨ  ਾਇਟ ਤ ਫਚਣ ਦੀ ਖਾਤਯ ਤ ਕਭ ਕੀਤਾ ਸ ਅਤ ਠਕਦਾਯਾਾਂ ਨੰੂ ਡਰ  ਕਡ 

ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵੀ ਲਦੂੱਤੀ ਸ। ਅੀਂ ਛੂੱਤ ਕੰਭ ਅਤ ਘਯ ਦੀ ਯੀ-ਾਇੰਲਟੰਗ ਰਈ ਭੁਪਤ ਲਵੰਡ ਪਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵੀ ਲਦੂੱਤੀ ਸ। 

……………………………………….. 
 

ਗੁਣਵੂੱਤਾ ਲਨਯੀਖਕ - Quality inspectors 

ਗੁਣਵੂੱਤਾ ਲਨਯੀਖਕ ਵਇੂੱਛਕ ਲਨਵਾੀ ਸਨ ਜ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ੂੱਧਯ ਜਾਾਂਚ ਲਵੂੱਚ ਟਰਟ ਦੀ ਤਯਪ ਤ ਕੰਭ ਕਯਦ ਸਨ। 

ਲਨਯੀਖਕਾਾਂ ਦੁਆਯਾ ਰਾਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੰੂ ੀਧ ਠਕਦਾਯਾਾਂ ਨੰੂ ਲਦੂੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਇਰਈ ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਦਾ ਵ ਰਦਾਤਾ ਤ ਵੂੱਧ 

ਰਬਾਵ ਡ਼ਦਾ ਸ। 

ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਟਰਟ ਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਦਖਬਾਰ ਲਵੂੱਚ ਭਦਦ ਕਯਨ ਦ ਇੂੱਛੂਕ ਸ ਅਤ ਤੁੀਂ ਇ ਨਵੀਨਤਭ ਕੀਭ ਲਵੂੱਚ ਬਾਗ ਰਣਾ 

ਚਾਸੀਦ ਸ ਜ ਵੂੱਧ ਅੰਤਯ ਕਯਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਲਕਯਾ ਕਯਕ ਤੁੀਂ 0195 217181 ਤ ਡਲਵਡ ਰੁਇ ਨੰੂ ਕਾਰ ਕਯ ਕਦ ਸ  

…………………………………………. 
 

“ਲਸਣ ਨਸੀਂ ਕਾਫੂ ਕਯ” – ਗਯ ਾਭਾਲਜਕ ਯਵੂੱਇਆ ਤ ਕਾਫ ੂਾ - “Tackle don’t tolerate” – cracking down 

on anti-social behaviour 

ਅੀਂ ਸਾਰ ਲਵੂੱਚ ਲਵਚਕਾਯੀ ਕੰਭਾਾਂ ਨਾਰ ਇਕਯਾਯ ਕੀਤਾ ਸ, ਅਤ ਗਯ-ਾਭਾਲਜਕ ਯਵੂੱਇਆ ਤ ਕਾਫੂ ਕਯਨ ਲਵੂੱਚ ਭਦਦ ਰਦਾਤਾ 

ਦਾ ਚਣ ਕੀਤਾ ਸ। ਲਵਚਰਲਗਯੀ ਵਧਯੀ ਉਮਗੀ ਸ ਅਤ ਧਨ ਨੰੂ ਭਸੂੱਤਵ ਲਦੰਦਾ ਸ, ਸਯ ਰੰਫ ਅਤ ਵੂੱਧ ਖਯਚ ਵਾਰ  ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਕਾਯਵਾਈ ਦ ਲਫਨਾ ਲਵਵਾਦਾਾਂ ਦਾ ਅਯਕਾਯੀ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਭਾਧਾਨ ਕਯਦਾ ਸ। ਲਵਚਰਲਗਯੀ ਤੋਂ ਰਕ ਆਣ ਘਯ ਲਵੂੱਚ ਲਨਵਾ 

ਕਯ ਕਦਾ ਸ ਅਤ ਉ ਦੀ ਜੀਲਵਕਾ ਦ ਕਈ ਪਯਕ ਨਸੀਂ ਵਗਾ। 

ਲਵਚਰਲਗਯੀ ਤ ਵੂੱਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਤੁੀਂ ਲਵਚਰਲਗਯੀ ਕੰਭ ਵਫਾਈਟ 



www.mediation-works.co.uk ਤ ਜਾ ਕਦ ਸ ਜਾਾਂ 01952 217196 ਤ ਟਰਟ ਤ ਰੁਇ ਸਰੈਂਡ ਨੰੂ ਕਾਰ ਕਯ 

ਕਦ ਸ। 

 

ਬਲਵੂੱਖ ਰਈ ਨਕਯੀਆਾਂ - Jobs for the future 

ਲਜਵੇਂ ਤੁੀਂ ਟਰਟ ਦੀ ਅੰਲਤਭ ਚਯਚਾ ਲਵੂੱਚ ਦਲਖਆ ਲਕ ਾਡੀ ਬਲਵੂੱਖ ਦੀ ਨਕਯੀਆਾਂ ਪੰਡ ਾਡ ਨਾਰ ਇ ਾਰ ਦ ਪਯਵਯੀ ਭਸੀਨ 

ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਸ ਯਸੀਂ ਸਨ ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਨ  ਟਰਟ ਦ ਨਾਰ ਸੁਣ ਆਣ ਛ ਭਸੀਨੀਆਾਂ ੂਯ ਕੀਤ ਸਨ। ਅੀਂ ਥਾਲਨਕ ਖਤਯਾਾਂ ਦ ਦ 

ਨਜਵਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਨਕਯੀ ਤ ਰਾਇਆ ਸ ਜ ੂਯ ਟਰਪਯਡ ਲਵੂੱਚ ਕੰਭ ਕਯ ਯਸ ਸਨ। ਉਸ ਟਰਟ ਦੀ ਰੈਂਡਕ ਟੀਭ ਟੀਵਨ ਸਜਟ 

ਅਤ ੀਟਯ ਫਾਡੀਨ ਦ ਲਨਯੀਖਣ ਲਵੂੱਚ ਕੰਭ ਕਯ ਯਸ ਸਨ ਜ ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਦ ਸਨ ਲਕ ੂਯ ਕੀਤ ਾਯ ਕੰਭ ੂੱਧਯ ਵਾਰ  

ਸਨ ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੂੱਤਾ ਚੰਗੀ ਸ। ਕੰਭ ਰਭੈਂਟ ਬੀਤਯੀ ਅਤ ਫਾਸਯਰ  ੁਧਾਯਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ਟਰਟ ਦ ਪਰਟਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ 

ਗੁਣਵੂੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਰਈ ੁਧਾਯ ਕਯਦ ਸਨ। ਟਰਟ ਦੀ ਥਾਲਨਕ ਟੀਭਾਾਂ ਨ  ਉਸਨਾਾਂ ਖਤਯਾਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸ ਲਜੂੱਥ 

ਲਕਯਾਏਦਾਯ ਇ ਨਾਰ ਰਾਬ ਰਾਤ ਕਯਨਗ ਅਤ ਉਸ ਆ-ਾ ਦ ਵਾਤਾਵਯਣ ਲਵੂੱਚ ੁਧਾਯ ਕਯਨਗ। 

ਸ਼ਾਨ ਲਭੂੱਥ, ਲਪਉਚਯ ਜਾਫ ਪੰਡ ਕਯਭਚਾਯੀ ਨ  ਲਕਸਾ: “ਭੈਂਨ  ਟਰਟ ਤ ਕੰਭ ਕਯਕ ਫਸੁਤ ਵੂੱਧ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਸ ਅਤ ਕੁਝ ਥਾਲਨਕ 

ਖਤਯਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ੁਧਾਯ ਕੀਤ ਸਨ। ਭੁਦਾਏ ਦੀ ਭਦਦ ਰਈ ਕੁਛ ਕਯਨਾ ਚੰਗਾ ਸ ਅਤ ਇ ਨਾਰ ਭੈਂਨ  ਫਸੁਤਯੀ ਕੁਸ਼ਰਤਾਵਾਾਂ ਵੀ 

ਰਾਤੀ ਕੀਤੀ ਸਨ।” 

 

ਟਰਟ ਦੀ ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਗੂੱਰ ਦ ਨਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ... - Trust Talks Tenants’ Panel information... 

 
 

ਕੀ ਤੁੀਂ ਉਸਨਾਾਂ ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯਨਾ ਚਾਸੁੰਦ ਸ? ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਦ ਨਰ ਦ ਨਵੇਂ ਭੈਂਫਯਾ ਨੂ ੰਦਖ - Do you want 

to help tenants have their say? Tenants’ Panel on the lookout for new members 
 

ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਦਾ ਨਰ ਵਇੂੱਛੂਕ ਰਕਾਾਂ ਦਾ ਫਣਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਜ ਟਰਟ ਦ ਰਈ ਬਾਵੀ ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਦਾ ਰਲਤਲਨਧਤਵ ਕਯਦ 

ਸਨ। ਉਸ ਸਯ ਭਸੀਨ  ਭੀਲਟੰਗ ਕਯਦ ਸਨ ਅਤ ਕੇਂਲਦਰਤ ਗਯੁੂੱਾ ਤ ਵੀ ਲਧਆਨ ਲਦੰਦ ਸਨ ਅਤ ਸਯ ਗਤੀਲਵਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਾਇਤਾ 

ਰਈ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਂਦ ਸਨ ਲਕ ਲਕਯਾਏਦਾਯ ੂਯੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਤ ਟਰਤ ਦ ਕੰਭਾ ਲਵੂੱਚ ਸ਼ਾਲਭਰ ਸਨ। ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦ ਵੀ ਕੁੂੱਝ ਗਯੁੂੱ ਸਨ 

ਜ ਨਰ ਦ ੂਯਕ ਕੰਭ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯਦ ਸਨ। 

ਇ ਦੀ ਾਰਾਨਾ ਆਭ ਭੀਲਟੰਗ ਦ ਫਾਅਦ, ਲਕਯਾਏਦਾਯ ਦ ਨਰ ਨ  ਘਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਲਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਰ ਦ ੰਜ ਭੈਂਫਯਾ ਦੀ 

ਬਯਤੀ ਨੰੂ ਤਰਾਸ਼ ਲਯਸਾ ਸ। ਤੁਸਾਨੂੰ  ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਦ ਲਛਰ  ਗਯੁੂੱਾ ਲਵੂੱਚ ਸ਼ਾਲਭਰ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਜਕਯ ਤੁਸਾਨੂੰ ਰਗ 

ਲਕ ਤੁੀਂ ਟਰਟ ਦ ਕੰਭ ਲਵੂੱਚ ਵੂੱਧ ਤੋਂ ਵੂੱਧ ਸ਼ਾਲਭਰ ਸਣਾ ਚਾਸੰੁਦ ਸ ਅਤ ਤੁੀਂ ਟਰਟ ਦ ਕੰਭਾ ਰਈ ਕੁਝ ਭਾਾਂ ਕੂੱਢ ਕਦ ਸ ਤਾਾਂ 

ਲਕਯਾ ਕਯਕ, 01952 217201 ਤ ਟੀਨੈਂਟ ਨਰ ਆਲਪ ਲਵੂੱਚ ਕਾਰ ਕਯ। 

 

ਲਕਯਾਏਦਾਯ ਕਭਜਯ ਸਨ - Tenants get lean 

ਲਕਯਾਏਦਾਯ ਗ ਟੀਭ ਦ ਕੰਭ ਲਵੂੱਚ ੁਧਾਯ ਰਈ ਟਰਟ ਦੀ ਭਦਦ ਲਵੂੱਚ ਸ਼ਾਲਭਰ ਸ ਯਸ ਸਨ। ਟਰਟ ਦ ਕਯਭਚਾਲਯਆਾਂ ਦ ਨਾਰ 

ਕੰਭ ਕਯ ਕ, ਉਸ ਉਸਨਾਾਂ ਤਕਨੀਕੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਯਤ ਯਸ ਸਨ  ਲਜਸਨਾਾਂ ਨੰੂ  „ਕਭਜਯ ਚ‟ ਲਕਸਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਉੱਦਸ਼ ਵੂੱਧ 

ਕੁਸ਼ਰ ਕੰਭ ਕਯਨਾ ਸ ਅਤ ਫਕਾਯ ਰਲਕਲਯਆਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਕਯਨਾ ਸ। 

ਰਨ ਸਾਯਰ , ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਦ ਨਰ ਦ ਚਅਯਭਨ: “ਇ ਰਜਕਟ ਗਯੁੂੱ ਲਵੂੱਚ ਸ਼ਾਲਭਰ ਸਣ ਦ ਕੰਭ ਰਈ ਭਯੀ ਅੂੱਖਾਾਂ ਖਰ 

ਲਦੂੱਤੀਆਾਂ ਜ ਗ ਟੀਭ ਕਯਦੀ ਸ। ਰ ਲਕਨ ਭੈਂ ਦੂੂੱਜ ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੂੱਰ ਕਯ ਕਦਾ ਸਾਾਂ, ਇਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ 

ਰਈ ਰਾਸ ਸਵਗੀ ਲਕ ਉਸ ਾਰਾਨਾ ਗ ੁਯੂੱਲਖਆ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਰਈ ਅਾਇੰਟਭੈਂਟ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਇ ਰਈ ਕਵਰ ਧਨ ਦੀ ਸੀ ਰਡ਼ 

ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ ਸ ਜਕਯ ਟਰਟ ਦ ਲਵਆਾਯੀ ਆਣ ਘਯਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ਸ਼ਾਲਭਰ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦ ਸਨ – ਅਤ ਉਸ ਲਕਯਾਏਦਾਯ ਦ ਧਨ 

ਨੰੂ ਫਯਫਾਦ ਕਯਨ ਦ ਫਯਾਫਯ ਸ – ਰ ਲਕਨ ਖਯਾਫ ਗ ਉਕਯਣਾਾਂ ਨੰੂ ਲਫਨਾ ਜਾਾਂਚ ਦ ਛੂੱਡ ਲਦੂੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਇ ਨਾਰ ਤੁਸਾਡ 

ਲਯਵਾਯ ਦੀ ਜਾਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਯਾ ਸ।” 

 

ਾਡੀ ਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਲਵੂੱਚ ਭਦਦ ਾਡੀ ਭੁੂੱਖ ਗੁਣਵੂੱਤਾ ਸ … - Help us check our services are top quality… 

ਅੀ ਲਕਯਾਏਦਾਯਾਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਰ ਟ ਕਯਾਾਂਗ ਜ ਵਯੇਂ ਲਵੂੱਚ ਚਾਯ ਫਾਯ ਜਾਾਂਚ ਕਯਣ ਰਈ ਭੀਲਟੰਗ ਕਯਗਾ ਅਤ ਚੁਣਤੀ ਦਵਗਾ 

ਲਕ ਅੀ ਾਡੀ ਵਾਵਾਾਂ ਫਾਯ ਕੀ ਕਯ ਯਸ ਸਾਾਂ। ਨਵੇਂ ਗਾਸਕ ਫੀਭਾ ਨਰ ਲਕਯਾਏਦਾਯ ਨਰ ਨੂ ੰਲਯਯਟ ਕਯਗਾ ਅਤ ਟਰਟ ਦ 

ਭੁੂੱਖ ਭਨਜਯਾਾਂ ਅਤ ਫਯਡ ਨੂ ੰਪੀਡਫਕ ਦਵਗਾ ਲਕ ਅੀ ਆਣੀ ਨਵੀਂ ਗੁਣਵੂੱਤਾ ੂੱਧਯਾਾਂ ਫਾਯ ਲਕ ਤਯਾ੍ਾਂ ਤ ਭੀਲਟਗੰ ਕਯ ਯਸ ਸਨ। 



ਇਰਈ, ਕੀ ਤੁੀਂ ਵਯੇਂ ਲਵੂੱਚ ਚਾਯ ਫਾਯ ਕੁਝ ਭਾ ਕੂੱਢ ਕਦ ਸ? ਕੀ ਤੁੀਂ ਾਲਯਆਾਂ ਗਾਸਕਾ ਰਈ ਵਾਵਾਾਂ ਦ ੁਧਾਯ ਲਵੂੱਚ 

ਮਗਦਾਨ ਕਯਨਾ ਚਾਸੰੁਦ ਸ? 

ਾਨੰੂ ਆਸ਼ਾ ਸ ਲਕ ਨਰ ਨੰੂ ਅਰਰ 2010 ਤੂੱਕ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯ ਲਦੂੱਤਾ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਕਦੋਂ-ਕਦਾਾਂ ਇ ਕੰਭ ਨੰੂ ਕਯਨ ਰਈ ਇ ਬੂਲਭਕਾ 

ਰਈ ਲਨਵਾੀਆਾਂ ਦੀ ਬਯਤੀ ਅਤ ਲੂੱਲਖਆ ਦਣਗ। ਕੀ ਤੁੀਂ ਇੂੱਛੂਕ ਸ? ਕੀ ਤੁੀਂ ਇ ਫਾਯ ਵੂੱਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਚਾਸੁੰਦ ਸ? ਤਦ 

ਲਕਯਾ ਕਯਕ ਰਗਾਤਾਯ ੁਧਾਯ ਟੀਭ ਨਾਰ 01952 217100 ਨੰਫਯ ਤ ਕਾਰ ਕਯ। 

 

ਲਡਜੀਟਰ ਲਵੂੱਚਉਵਯ - Digital Switchover 

ਅਰਰ 2011 ਲਵੂੱਚ, ਯਲਕਨ ਖਤਯ ਐਨਾਰਾਗ ਐਰੀਅਰ ਟਰਾਾਂਭੀਟਯ ਰਾਇਆ ਜਾਵਗਾ, ਜ ਫੀਫੀੀ ਵਨ, ਫੀਫੀੀ ਟੂ, 

ਆਈਟੀਵੀ, ਚਰਨ 4 ਅਤ ਚਨਰ 5 ਲਵੂੱਚ ਆਪ ਤ ਰਦਾਨ ਕਯਦਾ ਸ। ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਕਭਮੂਨਰ ਟੀਵੀ ਐਯੀਆਰ‟ ਨਾਰ ਜੁਡ਼ਦ ਸ 

ਤਾਾਂ ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਤੁਸਾਡੀ ਲਜੰਭਦਾਯੀ ਸ ਲਕ ਤੁੀਂ ਲਵੂੱਚਉਵਯ ਰਈ ਲਤਆਯ ਸ। ਫਥਯ ਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸਾਡੀ ਭਦਦ ਕਯਨ 

ਲਵੂੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਗੀ। ਕੰਨੀ ਲਵੂੱਚਉਵਯ – ਲਡਜੀਟਰ ਮੂਕ ਰੀਡ ਕਯਦੀ ਸ – ਜ ਤੁਸਾਨੰੂ ਵਯਵਾ ਅਤ ਯਾਭਯਸ਼ ਰਦਾਨ ਕਯਦਾ 

ਸ। 08456 50 50 50 ਤ ਕਾਰ ਕਯ ਅਤ www.digitaluk.co.uk ਤ ਜਾ 

ਭਾਲਰਕ ਦੀ ਭੰਜੂਯੀ ਫਨਤੀਆਾਂ ਤੁਸਾਡੀ ਥਾਨੀ ਸ਼ਾ ਤ ਟਰਟ ਟਾਪ ਦੁਆਯਾ ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ ਅਤ ਇ ਦੀ ਅਗਤਯੀ 

ਜਾਣਕਾਯੀ ਾਡੀ ਵਫਾਾਈਟ ਤ ਉਰਫੂੱਧ ਸ, ਲਜ ਲਵੂੱਚ ਉਸਨਾਾਂ ਰਕਾਾਂ ਰਈ ਭਸ਼ਵਯਾ ਸ਼ਾਲਭਰ ਸ ਜ ਪਰਟਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ਲਨਵਾ ਕਯ 

ਯਸ ਸਨ। ਕਵਰ A-Z ਲਵੂੱਚ ਲਡਜੀਟਰ ਰਈ D ਦ ਸਠਰ  ਖਜ। 

 

The Wrekin Housing Trust ਦ ਕਰ ਵਨ ਅਤ ਟੂ ਫਡਯੂਭ ਲਸਰ  ਪਰਯ ਵਾਰ  ਫਡਯੂਭ ਲਕਯਾਏ ਤ ਸ਼ਰਟਯਡ ਲਨਵਾ 

ਸਨ। ਲਜਸਨਾਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਯਨ, ਦਤਾਨਾ ਗੁਆਾਂਪੀ ਅਤ 24/7 ਭਦਦ ਉਰਫੂੱਧ ਸ। ਸ਼ਰਟਯਡ ਲਨਵਾ ਲਵੂੱਚ ਯਲਸਣ ਰਈ 

50 ਤ ਉਯ ਵਾਰ  ਰਕ ਅਾਯਟਭੈਂਟ ਲਵੂੱਚ ਯਲਸਣ ਰਈ ਚੰਗ ਸਨ। ਵੂੱਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ ਲਕਯਾ ਕਯਕ ਡੀਨ ਰ ਲਵ ਨੰੂ 

01952 217139 ਤ ੰਯਕ ਕਯ (ਸਪਤ ਵਾਰ  ਲਦਨਾਾਂ ਲਵੂੱਚ ਵਯ 9 ਵਜੇਂ ਤ ਸ਼ਾਭੀ 5 ਵਜੇਂ) ਜਾਾਂ ਪਯਵਾਾਂ 

07816 510209, ਵੂੱਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ ਲਕਯਾ ਕਯਕ ਾਡੀ ਵਫਾਈਟ ਤ ਜਾ। 

 

ਫੈਂਕ ਛੁੂੱਟੀ ਖੁੂੱਰਣ ਦ ਘਟੰ - Bank Holiday opening hours 

ਟਰਟ ਸ਼ਾ ਫੈਂਕ ਛੁੂੱਟੀ ਤ ਭਵਾਯ 30 ਅਗਤ ਤੂੱਕ ਫੰਦ ਯਸਗੀ ਅਤ ਇਦ ਫਾਅਦ ਲਪਯ ਖੁਰ ਜਾਵਗੀ  

 
 
 
 


