
 
 Trust Talks   0202اگـست 
 

یہ ایڈیشن ہمارے معیارات کے بارے میں خبریں اور ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہےە  کے دوسرے Trust Talksکے ل۔  2010
 معلومات آپ تک پہنچانے کے ل۔ وقف ہے نیز یہ کہ ہماری خدمات کو بہتر بنانے کے ل۔ آپ کس طرح ہماری مدد کرسکتےہیںە

ہماری ان نئ خدمات کا مسودہ شامل ہے جوہم نے اس موسم گرما میں آپ سے مشورے کے بعد تیار کیا ہےە اس اس رسالے میں 
 میں خدمات کو بہتربنانے کے بارے میں بہت سے مضامین شامل ہیںە ان کے ل۔ آپ کا بہت بہت شکریہە

 
………………………… 

 کچھ ترقیات ۔۔۔۔۔  ٹرسٹ کے ذریعے کی گئ – تازہ ترین ترقیات
Development Update - a look at some of the developments the Trust is involved with… 

Sutton Bridge, Shrewsbury 
 
 63فروری میں ٹرسٹ کل  Shrewsburyمیں  Sutton Bridge جائدادیں حاصل ہوئیںە ٹرسٹڈیولپمنٹ کے مقام پر چار آخری  

  اور فیملی ہومز پر مشتمل ہیںە سٹمکانات تیار کررہا ہے، جو اپارٹمنٹس، میسونی
 

       King Street, Dawley 
والے، دو کرائے پر دینے کے ل۔ جائدادیں اور تین  خوابگاہوںاس سائٹ پراب ہمارے پاس پانچ کفایتی مکانات ہیںە ان میں پانچ دو 

 شراکتی ملکیت شامل ہیںە
 

Castleford, Market Drayton 
 

Market Drayton  ٹرسٹ کو اپریل میں تین دو خوابگاہوں والے مکانا کی چابیاں  -عام تعمیر تکمیل کے قریب ہےمیں مقبول
ٹرسٹ  -کے خاندانوں کو مختص کردیے گئے ہیں Market Draytonیہ سب کرائے داری کے لیے ہیں اور  -موصول ہوچکی ہیں

- کو اگست میں آخری چھ دو خوابگاہوں والے مکانات حاصل ہوجائیں گے
 

Spring Gardens, Shrewsbury 
مکانات میں پہال مکان  16ڈیولپمنٹ میں  Spring Gardensمیں خوبصورت  Shrewsburyٹرسٹ کوکے آخر میں،  0262                         

 رہائشگاہوں پر مشتمل ہیںەدادیں کراۓ داری اور مشترکہ ملکیت کی یہ جائ موصول ہوجاۓ گاە
 

Brittania Way, Hadley 
 اگلے سال مارچ کے آخر تک موصول ہوجائیں گےە  06مکانات موصول ہوچکے ہیں، اور  بقیہ  20ک ہمیں اس سائٹ پر اب ت
 

Pradoe View, West Felton 
مکانات والے تین خوابگاہوں  ئےگاؤں میں دو ن  West Feltonکے آخرمیں ٹرسٹ کو خوبصورت مناظر سے بھرپور ئیجوال

سسٹم کے ذریعے مشتہر کیا گیا تھا، اور کے چوز یور ہوم   The Wrekin housing Trustت کوان مکانا موصول ہوجائیں گےە
 اس عالقے میں مقامی رابطے والے خاندانوں کو مختص کیا جاۓ گاە

 
The Pastures, Lawley 

 اپنی تحویل میں لے گاەجلد ہی کی جائدادوں کوٹرسٹ  داری تین اور دو خوابگاہوں والے مکانات پر مشتمیل سات کراۓاس سائٹ پر
 

Station Road, Donnington 
 

جائدادوں کو اب ٹرسٹ کو سونپ دیا گیاہے اور یہ سائٹ کراۓ داری اور مشترکہ ملیکت کےدو، تین اور  63موجود پر اس سائٹ 
 اوردو خوابگاہوں کے اپارٹمنٹس پر مشتمل ہےە   چار خوابگاہوں کے مکانات

 
Somerfield Road, Trench 

پر مشتمل ہیںە ہمیں اب یونٹس موصول ہوں گے جو دو خوابگاہوں کے اپارٹسمنٹس اورتین خوابگاہوں کے مکانات  32ٹ کو کل ٹرس
 کے آخرتک مل جائیں گےە 0262مل چکے ہیں اور بقیہ مارچ  22تک 
 

…………………………….. 
 

سے متعلق تازہ ترین خبریں مالی امور  
Money Matters update 

 چ رہے ہیں؟کے بارے میں سو سنٹ اسٹوریکلی پے مکیا آپ و
Thinking about using a Weekly Payment Store 



لیکن آپ کی مقامی کریڈٹ  ویکلی پے منٹ اسٹورس ایک متبادل ہوسکتا ہے اپنے مکان کے ل۔ اشیاء کی ضرورت ہے توکواگر آپ 
زیادہ سے زیادہ بچت کرسکتے ہیں، اور پھر کم شرح پر اپنی مقامی کریڈٹ یونین میں آپ کم سے کم یا ! یونین ایک سستا طریقہ ہے

 قرض کے ل۔ درخواست دے سکتے ہیںە
 

یا کام کرتے جو شروپشائر اور ٹیلفورڈ اورریکن میں رہتے ہین تک قرض فراہم کرتا ہے₤ 322جسٹ کریڈٹ یونین ان لوگوں کو 
کے بینک اکاؤنٹ کی  –' کریڈٹ یونین کرنٹ اکاؤنٹ'، چاہے آپ نے ان کے پاس ایک پینی کی بھی بچت نہ کی ہوە وہ آپ کو ہیں

 پر رابطہ کرسکتے ہیںە www.justcreditunion.orgیا  26412  020202ان سے  پیش کش بھی کرتے ہیںە
 

قرض کے ل۔ درخواست دینے  کام کرتے ہیںە یا ٹیلفورڈ اورریکن میں رہتے ہیں فیر شیئرکریڈٹ یونین ان لوگوں کے ل۔ ہے جو
لیکن وہ بہت ہی کم شرح پر ( اشد ضرورت نہ ہوە ئیجب تک کہ کو) سے قبل آپ کو ان کے پاس تین ماہ تک بچت کرنی ہوگی

 یا 282528 01952ان سے   کریڈٹ چیکس بھی نہیں ہوتے ہیںە ئیقرض فراہم کرتے ہیں اور کو
www.fairshare.uk.com  پر رابطہ کریںە 

 
 1215 224 0845ان سے اسٹیفورڈشاؤر کریڈٹ یونین ان لوگوں کے ل۔ ہے جو اسٹیفورڈشاؤر میں رہتے ہیں یا کام کرتے ہیںە

- یںپر تشریف الئ www.staffscu.co.ukپررابطہ قائم کریں یا  
 

ہیں کہ آپ اپنے خریدے گ۔ سامان کے بیمے کے ل۔ ہوم کنٹنٹس انشورینس کرائیں اور آپ کی  ہتےمنٹ اسٹورس چا ویکلی پے
ہوم کنٹنٹس انشورینس نہیں کرایا ہے تو تو آپ کو اپنے خریدے گ۔   اگر آپ نے  کا احاطہ ہوتا ہےە "ہائر پرچیز آئٹمس'پالیسی میں 

 ی کرنا ہوگیەزیادہ ادائیگ %15سامان پر
 

 !ہوم کنٹنٹس انشورینس پالیسی بہتر سے بہتر ہورہی ہے
Home Contents insurance policy gets better and better! 

ال کرکے کسی بھی کا استعم www.ramonlineclaim.co.ukاویوا کے ذریعے ہوم کنٹنٹس انشورینس کے تحت، پالیسی ہولڈر 
 !یک ہفتے کے اندر مکمل کرسکتے ہیںوقت اپنا دعوی داخل کرسکتے ہیں جس کا مطلب ہوا کہ وہ اس عمل کو ا

 
پ کے دعوے کے بارے میں آپ کوتازہ ترین کرنے کے ل۔ ایک سروس بھی ہے جو آ ئیاس کے عالوہ متن پر مبنی پیغام کو نوٹیفا

دعوے کی کیفیت کے کو کے دعوے کے ساتھ آپ کو ایک موبائل نمبر دیا جاتا ہے، آپ  صورتحال سے آگاہ رکھتی ہےە جب تک آپ
 سلسلے میں تین پیغامات ملیں گےە

 Tomاس اسکیم میں شامل ہونے کا یہی بہترین وقت ہے، اس ل۔ اس سلسلے میں اور دیگر معلومات کے ل۔براہ راست 
Gregory  پر رابطہ قائم کریںە 217046 01952 سے 

 
 امور کے سلسلے میں مدد کے لۓ چیمپینس مالی

Champions to help with money matters 
ہمارا فائنینشیل انکلوژن پروجیکٹ مالی امور کی دیکھ بھال کرتا ہے مثال بہبودی فوائد، ہوم کنٹنٹس انشورینس اور کم شرح پر 

کو بھرتی کیا ہے جوہمیں اس بات کو یقینی بنانے میں ' فائنینشیل انکلوژن چیمپینس" اس پروجیکٹ کے تحت، ہم نے  پانچ قرضےە 
مثال قرض، ) وہ ان مقامی معامالت  ترجیحات کے حامل ہیںە' مالی امور'مدد دیتے ہیں کہ ہمارے مقامی مکینوں کے گروپ میں 

 تے ہیں،فیڈ بیک دیتے ہیں جوآپ کی کمیونٹی  پر اثرانداز ہو کے بارے میں( قرض دینے والے افراد، مشوروں وغیرہ
 

 مالی مشیر
Money Mentors 

Citizens Advice Bureau  کے بطور " مشیر مالی"کے ساتھ شراکت میں کام کرتے ہوۓ ہم نے پانچ مقامی رضاکاروں کی
، بینک کاری، بیمہ اور کریڈٹ کے آئندہ مہینوں میں وہ مقامی گروپوں سے مالی امور مثال بجٹ کاویبھرتی اور تربیت کی ہےە 

گفتگو کرنے کے قابل ہوجائیں گے جو اپنی ' دوبدو'ں بات کریں گے اور مستقبل میں وہ ان مقامی کرایہ داروں سے بارے می
ضروریات پوری کرنے کی جدوجہد کررہے ہیںە یہ بالکل نئ اسکیم ہے اس ل۔ تازہ ترین معلومات پر نگاہ رکھیںە اور اگر آپ کو 

کی ' مالی مشیر'کے دورے سے استفادہ کرسکتے ہیں یا آپ خود' مالی مشیر' ایسے مقامی گروپوں کے بارے میں معلوم ہے جو
  003700سے  Deb Morrisonمزید معلومات کے ل۔ برائ کرم ! تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو براۓ کرم ہمیں بتائیں

 بطہ قائم کریںەراپر 20910
 

  کیا آپ زندگی کو تھوڑا آسان بنانا چاہتے ہیں؟
Want to make life a bit easier for yourself? 

رنے کی پریشانی سے بچیںە ایک بارقائم ہونے کے بعد، کے ل۔ صرف ایک فون کال سے کرایہ ادا کقائم کرنے براہ راست ڈیبٹ 
ئ فکر نہیں ہوگیە  اس ل۔ آپ کو ادائیگی نہ ہونے کی کو آپ کا کرایہ ہر ماہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے خود بخود منہا ہوجاۓ گاە

لیکن ہم ضمانت دے سکتے ہیں کہ کراۓ کی  کرتا ہےەکوئ اب بینک پر بھروسہ کیسے نہیں  الیہ خبروں میں بہت کچھ ہے کہح
اپنے ذہنی سکون کے ل۔ تمام ادائیگیاں ڈائریکٹ  ادائیگی براہ راست منہا کے ذریعے نہ صرف محفوظ ہے بلکہ سالمت بھی ہےە

کہ اگر ٹرسٹ یا آپ کا بینک غلط ادائیگی قبول کرتا ہے تو اس کی واپسی فورا آپ کے ڈیبٹ گارنٹی کے تحت ہیں جس کا مطلب ہوا 

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


آپ کے ل۔ موزوں  آپ کے کراۓ کی ادائیگی ہم ادائیگی کی پانچ تاریخوں کی پیش کش کرتے ہیں، اس ل۔ کھاتے میں ہوجائیگیە
 تاریخ پر ہوجاۓ گیە

………………………………………. 
 

ہمارے واک اباؤٹس کو   ۔واک اباؤٹس کا موقعلۓ  مشورے کے پنے عالقے کو بہتر بنانے کےآپ کی ڈائری کے لۓ تاریخیں ۔۔۔۔ ا
اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ان سے مکینوں کواکٹھا کرنے کرنے میں مدد ملتی ہے تاکہ  وہ مقامی عالقوں میں مسائل کی 

اگر اپنے ! مقدم ہے اس ل۔ آئیے اور شامل ہوجائیےہرایک کا خیر  نشاندہی اور ان کے حل کے ل۔ لوگوں کے ساتھ کام کرسکیںە
 عالقے میں آپ کو مزید معلومات درکار ہیں توبرائ کرم اپنی مقامی دوکان سے رابطہ قائم کریں، ہماری ویب سائٹ دیکھیں یا 

 پر فون کریںە 0642201952
……………………………………….. 

 
 آپ کواپنی بات کہنے کا موقع

Your chance to have your say… 
ە ہم پوری گرمیوں بھر، ہم نے متعدد مقامات پر تقریبات منعقد کی ہیں تاکہ اپنے معیارات کے بارے میں آپ کی آراء حاصل کرسکیں

کو بہپ زیادہ فیڈ بیک ملی ہے اور ہمارے پاس قومی معیارات کے بارے میں اختصار موجود ہے اور آپ کے مشورے کے بعد ہم 
اس وقت یرہ معیارات مسودے کی شکل میں ہیں اور دوسرے لوگ ان کے بارے  کریں گےە( عیاراتاپنے مقامی م)آپ کیا پیش کش 

 خیال ہے تو براۓ کرم ہمیں بتائیںە ئیمیں کیا سوچتے ہیں ان کو جان کر ہمیں خوشی ہوگیە اگر آپ کے ذہن میں اور کو
 

 کرایہ داروں کی شمولیت
Tenant involvement 

 ایاتکسٹمر سروس، انتخاب اور شک
Customer service, choice and complaints 

 ؟کہتے ہیںکیا  قومی معیارات
What do the national standards say? 

 مکان مالکان کو وہ انتخابات، معلومات اور مواصالت فراہم کرنا چاہ۔ جوکرایہ داروں کی مختلف ضروریات کے عین مطابق ہوںە
 کیا کہتے ہیں؟ہمارے مقامی معیارات 

What do our local standards say? 
اپنی (  دن کے اندردیا جاۓ گا 62جن کا جواب )ایک قدم آگے بڑھتے ہوۓ، آپ کی آراء کو جان کر اور شکایات پر غور کرکے 

  خدمات کو بہتر بنانا ہی ہمارا مقصد ہےە
ے گاہکوں کو گاہک کی اطمینانی سطح اور ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ہماری خدمات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ہمار

 کے بارے میں معلوم ہونا چاہ۔ە
 

 شمولیت اور تفویض اختیارات
Involvement and empowerment 

 قومی معیارات کیا کہتے ہیں؟
What do the national standards say? 

دینا چاہ۔ تاکہ کا موقع ہ داروں سے مشورے نیز کرایمکان مالکان رہائش بندوبست اور متاثر کرنے والے معیارات میں شامل ہونے 
 خدمات کے ل۔ مقامی پیش کشوں سے اتفاق کیا جاسکےە

 ہمارے مقامی معیارات کیا کہتے ہیں؟
What do our local standards say? 

ل۔ ریزیڈینٹس  ہم آپ کو اپنے کام شامل ہونے کے ل۔ مدد اور تربیت فراہم کریں گےە ہم آپ کوزیادہ سے زیادہ ممکنہ معلومات کے
 ایگریمنٹ، نیوں لیٹرس اور ساالنہ رپورٹ بھی مہیا کرائیں گےە

 
 کرایہ داروں کی مختلف ضروریات کی تفہیم اوران پر عمل درآمد

Understanding and responding to the diverse needs of tenants 
 قومی معیارات کیا کہتے ہیں؟

What do the national standards say? 
کریں اور ان کو دکھائیں کہ وہ ان کی مختلف ضروریات اور احترام کا مظاہرہ ان مالکان تمام کرایہ داروں کے ساتھ عمدہ برتاؤ مک

 کو سمجھتے ہیںە
 ہمارے مقامی معیارات کیا کہتے ہیں؟

What do our local standards say? 
یں گے، اورآپ کی ضروریات کے لحاظ سے آپ کو مطلع کریں اور اس سے بھی بڑھ کر، ہم آپ کوہر وقت ہنگامی خدمات فراہم کر

 گے اوراپنی خدمات تک آپ کی رسائ آسان بنائیں گےە
 مسائل کے حل کے ل۔ ہم دوسری ایجنسیوں کے ساتھ کام کریں گے اورضرورت مندوں کو اضافی مدد مہیا کریں گےە

 
 



 آپ کے مکانات
Your Homes 

 رہائش گاہوں کا معیار
Quality of accommodation 

 قومی معیارات کیا کہتے ہیں؟
What do the national standards say? 

 مکان مالکان کو کرایہ داروں کے ل۔ مکانوں کو گورنمنٹ ڈیسنٹ ہومس گائڈنس کے مقررہ معیارات کے مطابق تیار کرنا ہوگاە
 ہمارے مقامی معیارات کیا کہتے ہیں؟ 

What do our local standards say? 
اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ کے مکانات ڈیسنٹ ہومس گائڈنس سے بھی زیادہ اونچی سطح کے ہوںە ہم، آپت کے مکانات  ہم

کو بہتر بنانے کے ل۔ ممکنہ حد تک انتخاب کو موقع دیں گے اور مناسب طور پر، جائداد کی بیرونی دیکھ بھال اورگیس سیفٹی 
 چیکس فراہم کریں گےە

 بھالمرمت اور دیکھ 
Repairs and maintenance 

 معیارات کیا کہتے ہیں؟ قومی
What do the national standards say? 

مکان مالکان کوایسی کم خرچ مرمتی خدمات فراہم کرنا چاہ۔ کرایہ داروں کی ضروریات کے عین مطابق ہوں، ان کو انتخاب کا 
 اہم کریںەموقع دیں اورپہلی بار ٹھیک ٹھیک مکمل مرمت اور بہتری فر

 ہمارے مقامی معیارات کیا کہتے ہیں؟
What do our local standards say? 

اس کے عالوہ ہم آپ کورپیرس اپائٹمنٹ سسٹم کی پیش کش بھی کرتے ہیں جس میں وقت کے انتخاب کا موقع ہوتا ہے اور جس کے 
 ہےە دن کے اندر غیر ہنگامی مرمت کردی جاتی 06تحت آپ کے ذریعے رپورٹ کرنے کے 

 
 آپ کی کرایہ داری

Your tenancy 
 اختصاص

Allocations 
 قومی معیارات کیا کہتے ہیں؟

What do the national standards say? 
مکان مالکان کو اپنے گھروں کو مناسب طور پرتیار کرانا چاہ۔ اوران کی تیاری میں واضح اطالق، فیصلہ سازی اور عمل کو اننان 

 چاہ۔ە
 

 ارات کیا کہتے ہیں؟ہمارے مقامی معی
What do our local standards say? 

ہم اپنے تمام دستیاب مکانات کو چوز یور ہوم ویب سائٹ ظاہر کرتے ہیں، یا اس معلومات کو اگر ضروری ہوا تو فون، ڈاک یا ای 
مکان کے ل۔ کتنا انتظار  اس کے عالوہ، ہم آپ کواضافی معلومات بھی فراہم کریں گے جیسے آپ کو ن۔ میل سے مہیا کراتے ہیںە

    شامل کارکردگیە   کرنا ہوگا، مکانات کے ل۔ مطلوبہ معیارات، اور تمام ممکنہ کرایہ داروں کے ساتھ
 

 کرایے
Rents 

 قومی معیارات کیا کہتے ہیں؟
What do the national standards say? 

 ہوگاەہدایت کے مطابق کرایہ لینا   0222مکان مالکان کوحکومت کی نومبر 
 ہمارے مقامی معیارات کیا کہتے ہیں؟

What do our local standards say? 
ہوں، آپ سے رابطہ قائم  یاس کے عالوہ ہم آپ کو ہر تین ماہ میں اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ دیں گے، بقایہ جات کے سلسلے میں، اگر کوئ

طے کرسکیں اور آپ کو مفت فالحی  منٹ پالنکریں گے تاکہ اس بارے میں آپ کی مدد کے ل۔ آپ سے بات کرسکیں اور ری پی 
 مشورہ دے سکیںە

 
 مدت

Tenure 
 قومی معیارات کیا کہتے ہیں؟

What do the national standards say? 
مکان مالکان کو ممکنہ حد تک کرایہ داری کی محفوظ مدت فراہم کرنا ہوگی اورکرایہ داری معاہدے سے متعلق تمام قانونی اور 

 کو پورا کرنا ہوگاە حفاظتی ضروریات
 



 ہمارے مقامی معیارات کیا کہتے ہیں؟
What do our local standards say? 

آپ ہماری اجازت سے،اپنے  ہم الچار کرایہ داروں کو نیز کسی کرایہ دار کی موت کی صورت میں مشورہ اور مدد بھی دیتے ہیںە
 ەپس کردیے جائیں گےکان خالی کرتے وقت وام کے اخراجاتردوبدل بھی کرسکتے ہیںە اس بہتر بنانے کے ل۔ اس میں  کوگھر

مہینوں کے ل۔ کم حقوق  60ہماری تمام کرایہ داری کم مدتی کرایہ داری ہوتی ہے، کرایہ داری کی کم محفوظ شکل جس میں پہلے 
ہے اور عام طور پر اس کو  ہوتے ہیں، اگر کرایہ دار اصل کرایہ داری کی شرائط کو پورا کرنا چاہے تو ان پر نظر ّثانی کی جاتی

مزید معلومات کے ل۔، ہماری ویب سائٹ پر ڈرافٹ اسٹینڈرڈس کی مکمل فہرست  محفوظ کرایہ داری میں تبدیل کردیا جاتا ہےە
 مالحظہ کریںە

 
 آس پڑوس اورکمیونٹیز

Neighbourhoods and communities 
 آس پڑوس بندوبست

Neighbourhood management 
 ا کہتے ہیں؟قومی معیارات کی

What do the national standards say? 
 صاف ستھرا اور محفوظ رکھنا چاہ۔ەاورفرقہ وارانہ عالقوں کو اپنے مکانوں کےآس پاسمکان مالکان کو 

 ہمارے مقامی معیارات کیا کہتے ہیں؟
What do our local standards say? 

کے بارے میں معلومات بھی فراہم کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے اس کے عالوہ، ہم آپ کو فلیٹوں میں فرقہ وارہ خدمات 
 کہ یہ عالقے صاف ستھرے ہوں اور ان کا رکھ رکھاؤ متفقہ معیارات  اورٹام اسکیل کے مطابق ہوە 

بارے میں آپ ہم ماہانہ رہائش سے متعلق واک اباؤٹس کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور اس سے حاصل نتیجے کے بعد عمل درآمد کے 
 کومطلع کرتے ہیںە

 
 مقامی تعاون

Local area cooperation 
 قومی معیارات کیا کہتے ہیں؟

What do the national standards say? 
 سماجی اور ماحولیاتی بہبود کے فروغ کے ل۔ مکان مالکوں کو شراکت داروں سے تعاون کرنا چاہ۔ە

 ہمارے مقامی معیارات کیا کہتے ہیں؟
What do our local standards say? 

 پائدارکمونٹیز تیار کی جاسکیں اور آس پڑوس کو بہتر بنایا جاسکےە ہم دوسری ایجنسیوں کے ساتھ کام کرکے یہ کام کرتے ہیں تاکہ
 

 سماج مخالف برتاؤ
social behaviour-Anti 

 قومی معیارات کیا کہتے ہیں؟
What do the national standards say? 

ان کودیگر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہ۔ تاکہ وہ ان عالقوں میں جہاں ان کے مکانات ہیں سماج مخالف برتاؤ مکان مالک
 کو روکا جاسکے اوراس سے بتٹا جاسکےە

 ہمارے مقامی معیارات کیا کہتے ہیں؟
What do our local standards say? 

قۂ کار کو شائع کریں گے اور سماج مخالف برتاؤکی رپورٹ کے طریقۂ کار کو  اس کے عالوہ، ہم اپنی سماج مخالف پالیسی اور طری
کی  یام کے اگلے دن کارروائجس پر ک)گھنٹے کی رپورٹنگ بھی شامل ہے  01آسان بنائیں گے، جس میں ہماری ویب سائٹ پر 

 (ەجاۓ گی
 :م سے رابطا قائم کریںسوال پوچھنا چاہیں تو براۓ کرم ہ یمزید راۓ دینا چاہیں یا کوئ یاگر آپ کوئ

  20910  003722ہماری میسیج الئن کے ل۔ 

بھیج دیں یا ہم کو  005975 07800اور اس کے بعد سوال لکھ کر' اسٹینڈرڈ'لکھیں 
getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk ای میل کریں 

 
……………………………………… 

 
 کرایہ داروں کے آڈیٹرس
Tenant Auditors 

 
پھر وہ       کرایہ داروں کے آڈیٹرس وہ رضاکار مکین ہوتےہیں جو ٹرسٹ کے ذریعے فراہم کردہ خدمات پر نظر رکھتے ہیںە

ڈھاال  تحاویز پیش کرتے ہیں کہ ان خدمات کو کس طرح بہتر بنایا جاۓ، گاہک کی حقیقی ضروریات کے مطابق ان کو کس طرح
 جاۓ اور ذاتی مہارت کو کس طرح حاصل کیا جاۓە

mailto:getinvolved@wrekinhousingtrust.org.uk


اس آڈٹ )اور یہ کہ ٹرسٹ کس طرح خالی جائدادوں سے نپٹتا ہے  آج کل وہ ہماری مقامی دوکانوں ، ویب سائٹ کا آڈٹ کررہے ہیں
س اختراعی اسکیم میں اگر آپ ٹرسٹ کی خدمات جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ ا( کے نتائج کو جلد ہی شائع کیا جاۓ گاە

سے  20910 003010سے  David Lewis شرکت کرنا چاہتے ہیں جو حقیقی معنوں میں ایک فرق پیدا کرتی ہیں تو براۓ کرم
 رابطہ قائم کریںە

 
…………………………………………… 

 
 ہماری خدمات کو بہتر بنانے کے لۓ اپنی آراء کو استعمال کریں

Using your views to improve our services 
مکینوں کے پچھلے سال ک۔ گ۔ سروے کے بعد، ہم اپنی مالی خدمات میں  متعدد تبدیلیاں کررہے ہیںە سروے کس  0122ہمارے 

 ہیں ە ە ە ە طرح  ہمارے مستقبل  کے کام پر اثرانداز ہوگا اس کی مثالیں
 ریں گےەہم اپنی ہوم کنٹنٹس انشورنس کا مستقبل میں گاہکوں کے مخصوص گروپوں پر احاطہ ک__
ہم مالی امور سے مستقبل ششماہی نیوز لیٹر نکالیں گے اور ان کو کرایہ داری معاہدے کے ساتھ بھیجیں گےە اس کے ذریعے ہم __

 اہم مفید تبدیلیوں اور دیگر دستیاب مدد کے بارے میں بتائیں گےە
ادائیگیاں بھی ہیں تو ہم اپنی مقامی ٹیموں کے اگر کرایہ داری کے بقایاجات کے ساتھ ساتھ کسی کرایہ دار کی طرف ایندھن کی __

  ذریعے ان کو انرجی ایکسٹرا سےہوم ایڈوائزرکے پاس بھیج کران کے ل۔ آسانی پیدا کریں گےە
ہم اپنے عالقے میں کریڈٹ یونین کے اجالسوں کو فروغ دے کرمقامی میل شاٹس بھیجیں گےە  موجودہ کریڈٹ یونین پبلسٹی کے __ 

اس سے یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس طرح شامل -تیار ک۔ جارہے ہیںە' اکثر پوچھے جانے والےسواالت' ساتھ استعمال کے
  ہوا جاۓ اور یہ کس طرح کام کرتی ہےە

ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ ہمارا اگلی صفوں میں کام کرنے واال عملہ کی مقامی کریڈٹ یونینوں اور مالی امور سے متعلق __
 کے بارے میں معلومات زیادہ سے زیادہ ہوںە دستیاب مدد

ہوسکے اور اپنے گھر کو سجانے،ہوم کنٹنٹس  یہم اپنی ویب سائٹ پر صفحات تیار کررہے ہیں تاکہ بچت کی حوصلہ افزائ__
 انشورنس اور بہبودی فوائد کے بارے میں مشورہ دیا جاسکےە

 کے بارے میں غور و خوض جاری رکھیں گےە' مالی امور' اپنے گاہکوں کو بہتر آغاز کے ل۔ ہم کرایہ داری سے پہلے -
 

……………………………………………. 
 

 آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے۔ –مرمت اور ہنگامی حاالت 
Repairs and emergencies – what you need to know 

 ہنگامی مرمت
Emergency Repairs 

مول کی دیگر مرمتوں کے ل۔، آپ کو پہلے سے وقت لینا ہوگاە ہو گھنٹے کی خدمات فراہم کرتے ہیںە مع 07ہم ہنگامی مرمت کے 
ٹیننٹ ریپیر گروپ کے ساتھ کام کرتے رہیں گے جو خدمات کو بہتر بنانے کے ل۔ طریقے تجویز کرتا ہے اور ان تمام آراء اور 

ٹ پراے سے زیڈ کا استعمال خیاالت کا خیر مقدم کرتا ہے جو آپ ہماری خدمات کے بارے میں دیں گےە آپ ان کوہماری ویب سائ
 پر فون کرسکتے ہیںە 20910  003022کا انتخاب کرکے ریکارڈ کرسکتے ہیں یا پھر آپ ' ایس'کرکے اورتجویز کے ل۔

 
 ہوتی ہے؟ ہنگامی صورتحال کیا

What is an emergency? 
نقصان سے بچایا جاسکے یا پھر تاکہ کسی جوٹ یا جائداد کو مزید   ہنگامی صورت حال میں فوری مرمت کی ضرورت ہوتی ہے

 جہاں کرایہ دار یا مکان کی بنیادی سالمتی اور حفاظت کو خطرہ درپیش ہوە
 

 :ہنگامی صورتحال
Emergencies are: 

 بڑا رساؤ/سیالب •
- ہیٹنگ پائپوں، ٹینکوں یا کسٹرن سے ایسا رساؤ جس کو روکا نہ جاسکے •
 سلنڈر/پھٹے ہوئے پائپ، واٹر ٹینک •
گاہکوں کو پہلے متعلقہ کمپنی سے معلوم )سپالئی، گیس سپالئی کا نہ ہونا، بجلی کا نہ ہونا یا بجلی کی کوئی بڑی خرابی  پانی کی •

 (کرلینا چاہیے کہ سپالئی میں روکاوٹ تو نہیں ہے
 ٹوائیلٹ کا بند ہوجانا جبکہ اس مکان میں کوئی دوسرا ٹوائیلٹ نہ ہو •
 ا بند ہوجانانکاسی کا نالیوں، سنک یا بیسن ک •
 چھت کا ٹپکنا •
- اپریل کے درمیان سینٹرل ہیٹنگ کا بالکل کام نہ کرنا یا اس کا دوسرا متبادل موجود نہ ہونا 22یکم اکتوبر اور  •
 (999 111 0800ٹرانسکو ایمرجنسی سروس کا فون نمبر )گیس رساؤ  •
 بوائیلر میں خرابی •
 ند ہوناآگ یا بوائیلر کو کھولنے کے لیے فلو کا ب •
 خطرناک ڈھانچے •



جان بوجھ کر یا الپرواہی کی وجہ سے ہونے والے نقصان کے )دروازے جہاں حفاظت کا جوکھم ہو /میک سیف کھڑکیاں/بورڈ اپ •
 (لیے چارج لگایا جائے گا

 روشنی کی عوامی سہولیات میں خرابی •
 

مت غیر ہنگامی پانی جاتی ہے یا کے عالوہ ہوں اگر مر ان ہنگامی صورتحال کے لیے چاہے وہ عام اوقات میں ہوں یا ان اوقات
- جان بوجھ کر یا الپرواہی کی وجہ سےنقصان پایا جاتا ہے تو اس سلسلے میں کرایہ دار سے چارج وصول کیا جائے گا

 
……………………………….. 

 
 ....مکان میں کوئی حادثہ

Accidents in your home... 
ایسی چوٹ میں  -ٹوٹ جانا یا جب آپ گھر کے باہر ہوں تو گھر بند ہوجانا ایکع ام بات ہےہمیں معلوم ہے کہ کھڑکی کے شیشوں کا 

آپ ٹرسٹ کو ادائیگی کرسکتے ہیں بشرطیکہ یہ ہوم کنٹینس انشورنس میں نہ آتا ہو جب آپ کسی ایسی مرمت کے لیے جو کسی 
مت کے لیے ٹرسٹ آپ کو صحیح اخراجات نقصان کی وجہ سے ضروری ہو، ہماری رپیرس الئن کو فون کرتے ہیں تو اس مر

اگر آپ اس سے اتفاق کریں گے تو آپ کو اسی وقت اس کی ادائیگی کرنا ہوگی اور آپ کو اس مرمت کے لیے مناسب  -بتائے گا
- پر فون کریں 217100 01952مزید اطالعات کے لیے  -اس کے عالوہ آپ خود بھی مرمت کرواسکتے ہیں -وقت بتادیا جائے گا

 
……………………………………….. 

 
 آپ کی فیڈ بیک سے سبق -منصوبہ بند سدھار 

Planned improvements – learning from your feedback 
منصوبہ بند سدھار پروگرام کے دوران، ہم آپ کی آرا سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اس لیے آپ کی بات سننے کے بعد ہم نے وہ 

- واہش کی تھیمندرجہ ذیل سدھار کیے ہیں جن کے لیے آپ نے خ
 

 باورچی خانے میں سدھار
Kitchen refurbishments 

اس کے  -حال ہی میں کچن ٹیم نے مکینوں کو، باورچی خانے میں تنصیب کے لیے دو ٹھیکے داروں کے انتخاب کے لیے بالیا تھا
نٹوں کی پائداری کو بڑھانے عالوہ پرچوں کی شروعات بھی کی گئی تھی جس میں کرایہ داروں کو مشورہ دیا گیا تھا کہ کچن یو

- کے لیے ان کی کس طرح دیکھ بھال کی جائے
 

 باتھ روم میں سدھار
Bathroom refurbishments 

سجاوٹ ہم نے مختلف رنگوں کے بڑے بڑے دیوار ٹائیلوں کی شروعات کی ہے کرایہ دار سجاوٹی کام کرنے والے ٹھیکے داروں یا 
- سکتے ہیں کے واؤچر وصول کرتے وقت اپنی پسند بتا

 
 بیرونی پینٹنگ اور مرمت

External painting and repairs 
- پینٹ کے رنگوں کے انتخاب میں اضافہ کردیا گیا ہے اور اس کے لیے اضافی پیسٹل رنگ شامل کیے گئے ہیں

 
 بجلی کا کام

Electrical Works 
اس میں اب اضافہ  -کی رقم میں اضافہ کیا جائے کرایہ داروں سے ملنے والے فیڈ بیک سے ظاہر ہوتا ہے کہ سجاوٹ کے واؤچر

کردیا گیا ہے اور ان جگہوں کی جانچ کے لیے ایک سسٹم شروع کر دیا گیا ہے جہاں سجاوٹ کے واؤچروں کی رقم میں معیاری 
 -رقم کے مقابلے میں اضافے کی ضرورت ہے

 
 بلڈنگ خدمات

Building Services 
- پ اس سے متعلق معلومات کو ٹرسٹ کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیںآپ کے گھر کے ایبیسٹاس سروے کے بعد آ

 
 بیرونی کام

External works 
اس کے  -کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی ہے" اسکپ"ہم نے سامان کی ری سائکلنگ میں اضافہ کیا ہے جس کی وجہ سے سائٹ پر 

ہے چھٹ کے کام اور گھر کی دوبارہ پینٹ کے بعد ہم عالوہ ہم نے ٹھیکے داروں کے لیے ایک مخصوص وادی کی شروعات کی 
 -نے کھڑکیوں کے شیشوں کی مفت صفائی بھی شروع کی ہے

 
……………………………………….. 



 
 کوالٹی انسپکٹر

Quality inspectors 
تے کوالٹی انسپکٹر وہ رضاکار مکین ہوتے ہیں جو مہیا کی گئی خدمات کے معیار کی جانچ کے لیے ٹرسٹ کی جانب سے کام کر

- ہیں
انسپکٹروں کے ذریعے بہم معلومات کو ٹھیکے داروں تک براہ راست پہونچایا جاتا ہے اس لیے ہمارے ذریعے دستیاب خدمات پر 

- کرایہ داروں کا زبردست اثر رہتا ہے
و نمایاں اثر اگر آپ ٹرسٹ کی خدمات پر نگاہ رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو اس اختراعی اسکیم میں حصہ لینا چاہیے ج

 -پر بات کریں .217181 0195سے فون نمبر   David Lewisرکھتی ہے تو برائے کرم 
 
 

…………………………………………. 
 

 سماج مخالف برتاؤ کا خاتمہ -" بلکہ ان سے نپٹیں -برداشت نہ کریں "
“Tackle don’t tolerate” – cracking down on anti-social behaviour 

گیان  -میڈی ایشن ورکس سے حال میں ایک معاہدہ کیا ہے تاکہ سماج مخالف برتاؤ کا خاتمہ کیا جاسکےہم نے مشہور و معروف 
 -دھیان ایک بے حد مفید طریقہ ہے اور اس پر طویل قانونی کاروائی کے بغیر تنازعات کو حل کرنے کا موثر اور مفید طریقہ ہے

- نے معموالت زندگی میں سرگرمی سے واپس ہوجاتے ہیںگیان دھیان سے لوگ گھروں پر ہی محدود رہتے ہیں اور اپ
 www.mediation-works.co.ukگیان دھیان کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ میڈی ایشن ورکس کی ویب سائٹ 

- پر رابطہ قائم کرسکتے ہیں 217196 01952سے فون نمبر   Louise Hollandدیکھ سکتے ہیں یا ٹرسٹ کے 
 

 ممستقبل کے لیے کا
Jobs for the future 

میں دیکھا، ہم نے فیوچر جابس فنڈ ورک پلیس منٹ اس سال فروری میں شروع کیے تھے اور " ٹرسٹ ٹاکس" جیسا کہ آپ نے پچھلی
نوجوانوں کو مالزم رکھا تھا جو تمام ٹیل فورڈ میں کام کرتے رہے  62ان کے چھ ماہ مکمل ہوچکے ہیں ہم نے مقامی عالقوں سے 

یہ نوجوان اس بات کو  -وگ ٹرسٹ کی لینڈ اسکیپ ٹیم کے اسٹیون ہو جنٹس اور پیٹر بوڈیسن  کی زیر نگرانی رہے ہیںیہ ل -ہیں
یہ ورک پلیس منٹ اندرونی اور بیرونی  -یقینی بنانے کے لیے کام کرتے رہے ہیں کہ تمام تکمیل شدہ کام معیاری اور عمدہ ہو

ٹرسٹ  -ں اور اس کے آس پاس کے ماحولیاتی نظاروں میں مزید سدھار الیا جاسکےسدھار کے لیے تھا تاکہ ٹرسٹ کے فلیٹوں می
کی مقامی ٹیموں نے ان مقامات کی نشاندہی کی جہاں یہ کام کرایہ داروں کے لیے بے حد مفید ہو اور اس سے آس پاس کے عالقوں 

- کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جاسکے
میں نے ٹرسٹ کے ساتھ کام کرکے اور مقامی عالقوں میں سدھار کرکے "کا کہنا ہے فیوچر جابس فنڈ کے ایک مالزم شون اسمتھ 

کمیونٹی اور کرایہ داروں کے لیے کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے نئے آجروں کے ساتھ کام کرنے کے  -بہت کچھ سیکھا ہے
 "لیے عمدہ تجربہ حاصل ہوا ہے

……………………………………….. 
 ل انفارمیشنٹرسٹ کے ٹاکس ٹیننٹس پین

Trust Talks Tenants’ Panel information... 
- کیا آپ کرایہ داروں کی بات کو رکھنے میں مدد کرسکتے ہیں؟ ٹرسٹ کا پینل نئے ارکان کا متالشی ہے

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

ان کی ہر ماہ  -ہ رضاکار شامل ہوتے ہیں جو کرایہ داروں کے نظریات کو ٹرسٹ کے سامنے رکھتے ہیںٹیننٹس کے پینل میں و
ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور وہ منتخبہ گروپوں اور دیگر سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ کرایہ 

یں کرایہ دار گروپ بھی ہیں جو مقامی بنیاد پر پینل کے کام کو پورا مقامی عالقوں م -دار ٹرسٹ کے کام میں پوری طرح شامل ہیں
- کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں

 -حالیہ ساالنہ جنرل باڈی میٹنگ کے بعد کرایہ داروں کے پینل نے اعالن کیا تھا کہ وہ پانچ نئے پینل ارکان کی تالش کررہا ہے
اس لیے اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ ٹرسٹ کے کام میں زیادہ  -لے گروپ سے ہوضروری نہیں کہ اس کا تعلق کرایہ داروں کے پچھ

 01952سے فون نمبر  ٹیننٹس پینل آفسسے زیادہ شامل ہوسکتے ہیں اور کچھ گھنٹے صرف کرسکتے ہیں تو برائے کرم 
- پر رابطہ قائم کریں 217201

 
 کرایہ داروں کا رجحان

Tenants get lean 
 

ٹرسٹ کے مالزمین کے ساتھ کام کرتے ہوئے  -ھار النے کے لیے کرایہ دار ٹرسٹ کی مدد کرتے رہے ہیںگیس ٹیم کے کام میں سد
لین تھنکنگ نامی تکنیک کا استعمال کررہے ہیں جس کا مقصد زیادہ مہارت سے کام کرنا اور غیر ضروری کارروائیوں کو ختم "وہ 

- کرنا ہے
وجیکٹ گروپ میں شامل ہوکر گیس ٹیم کے کام کو دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئی اس پر: "کرایہ داروں کے چیئر مین ہیری نے کہا

اگر  -لیکن میں دوسرے کرایہ داروں کو ایک مشورہ دونگا کہ وہ ساالنہ گیس تحفظاتی جاچوں کے لیے اپائنمنٹ کو یقینی بنائیں -ہیں



لیکن  -ٹ بلکہ کرایہ داروں کی رقم بچ جاے گیٹرسٹ کے ٹریڈس مین گھر گھر جاکر جانچ کرنے سے بچ جائیں تو نہ صرف ٹرس
 "-اگر گیس کے خراب آالت کو یونہی چھوڑدیا جائے گا تو اس سے آپ اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی کو خطرہ الحق ہوگا

 
 ...ہماری خدمات کے اعلی معیار کی جانچ میں بھی ہماری مدد کریں
Help us check our services are top quality… 

جلد ہی کرایہ داروں کا ایک پینل تیار کررہے ہیں ہماری مہیا کردہ خدمات کی جانچ اور ان کو چیلنج کرنے کے لیے سال میں ہم 
کرایہ داروں کے پینل کو  رپورٹ کرے گا اور ٹرسٹ کے سینیئر مینیجر " کسٹمر انشورینس پینل" یہ نیا  -چار بار میٹنگ کرے گا

اس لیے کیا آپ سال میں کچھ  -کہ کتنی اچھی طرح نئے کوالٹی اسٹینڈرڈس کو پورا کررہے ہیںاور بورڈ کو یہ فیڈ بیک دے گا 
 گھنٹے نکال سکتے ہیں؟ کیا تمام گاہکوں کی خدمات کو بہتر بنانے میں اپنا تعاون دینا چاہتے ہیں؟

درمیان مکینوں میں سے بھرتی، ان  تک کام کرنا شروع کردے گا اور اس 0262ہمیں امید ہے کہ پینل جلد بن جائے گا اور اپریل 
پر  217100 01952کیا آپ دلچسپی رکھتے ہیں؟ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ برائے کرم فون نمبر  -کی تربیت اور کام تقسیم کردے گا

- کانٹی نوئس امپرومنٹ ٹیم سے رابطہ قائم کریں
 

 ڈیجیٹل سوئچ اوور
Digital Switchover 

اور  1ں اینا الگ ایریل ٹرانسمیٹر لگ جائے گا جو بی بی سی ون، بی بی سی ٹو، آئی ٹی وی، چینل میں ریکلن ایریا می 0266اپریل 
سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس " کمیونل ٹی وی ایریل"اگر آپ  -سوئچڈ آف فراہم کرے گا 2چینل 

 -اں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کو آپ کی مدد کرکے خوشی ہوگییہ -بات کو یقینی بنائیں کہ آپ سوئچ اوور کے لیے تیار ہیں
پر کال کریں یا   50 50 50 08456 -ڈیجیٹل یو کے آپ کو تفصیلی مدد اور مشورہ دے سکتی ہے -سوئچ اوور کی مشہور کمپنی 
www.digitaluk.co.uk پر دیکھیں -

مزید معلومات ویب سائٹ پر موجود ہے جس  -ئی کرے گامقامی دوکان پر، ٹرسٹ کا عملہ، مالک مکان کی درخواست پر کارروا
- پر تالش کریں" ڈی"اے سے ژیڈ میں ڈیجیٹل کے  -میں فلیٹس میں رہنے والے لوگوں کی رہنمائی بھی شامل ہے 

The Wrekin Housing Trust  میں شیلٹرڈ رہائش میں کرایہ پر دینے کے لیے پہلی منزل پر ایک اور دو خوابگاہ کے
سال سے اوپر کے افراد کے لیے یہ اپارٹمنٹس  22پر مدد کے ساتھ  01/4عمدہ ماحول، دوستانہ پروس اور  -موجود ہیں اپارٹمنٹ

بجے صبح سے  2ہفتے کے دنوں میں )سے  Dean Lewisمزید معلومات کے لیے برائے کرم  -رہائش کے لیے بے حد عمدہ ہیں
مزید معلومات کے  -پر فون کریں 510209 07816ئم کریں یا پھر پر رابطہ قا 217139 01952فون نمبر ( بجے شام تک 2

- لیے برائے کرم ہماری ویب سائٹ دیکھیں
 

 بینک چھٹی کھلنے کے اوقات
Bank Holiday opening hours 

 -اگست کو بند رہیں گے اور پھر کھلیں گے 22ٹرسٹ کی دوکانیں بینک چھٹی کے لیے بروز پیر 
 


