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 ایڈیشن میں خوش آمدید 2015آپ کے ٹرسٹ مذاکرات کے موسم سرما 

… 

 

 آپ کے طریقہ سےادائیگی 

 

ہم نے حال ہی میں اپنے کرایہ داروں سے پوچھا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا کرایہ ادا کرنا چاہیں گے۔ آپ کی 

آن الئن ادائیگی کرنے کو آسان درخواستوں کے بعد، ہم نے ایک طریقہ متعارف کرایا ہے جو آپ کے لئے حٰتی کہ 

  بناتا ہے، ایک ایسے طریقے سے اور ایسے وقت پر، جو آپ کیلئے مناسب ہو۔

 

محفوظ نظام کے ذریعے، ہماری ویب سائٹ پر کی جا سکتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ انتہائی ادائیگیاں ہمارے 

ایہ کو ادا کرنا ہمیشہ سے کہیں زیادہ آسان بناتا اپنے اوقات کار کے عالوہ بھی ادائیگی کر سکتے ہیں، جو اپنے کر

 ہے۔ 

کے ساتھ مزید رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہو گی اور بس اپنے کرایہ کے کارڈ اور  Allpayاب آپ کو 

 آسان ہے!  -ادائیگی کے سہل طریقہ کار کی ضرورت ہو گی 

یہ نئی سہولت موجودہ ادائیگی کرنے کے طریقوں کو مکمل کرتی ہے جیسا کہ براہ راست ڈیبٹ، اسٹینڈنگ آرڈرز، 

 ہماری ادائیگی کی الئن اور ادائیگی کارڈ۔ 

پر آپ کے استعمال ر ہماری ویب سائٹ پ www.wrekinhousingtrust.org.ukہے اور  فعالہمارا نیا سسٹم اب 

 کے لئے تیار ہے۔

… 

 ہر کسی کے لئے گھروں کو تیار کرنا

ہمارا نئے گھروں کا سلسلہ ہر کسی کے لئے کچھ نی کچھ پیش کرتا ہے۔ آیا آپ کو حجم کم کرنے کی ضرورت ہے 

اری پیشکشوں پر ایک نظر یا ایک گھر بنانے کی ضرورت ہے، یا تھوڑی سی اضافی مدد کی تالش میں ہیں، تو ہم

 ڈالیں ... 

ShireLiving - وہ زندگی جئیں جو آپ چاہتے ہیں 

سال سے زائد عمر کے ان افراد کے لئے اپارٹمنٹس کی  55اضافی نگہداشت پیش رفت  ShireLivingہماری 

اپنے پاس مدد  7-24پیشکش کرتی ہے جو آزادانہ طور پر رہنا چاہتے ہیں، لیکن جنہیں کچھ اضافی معاونت اور 

اسکیمیں  ShireLivingہونے کی یقین دہانی کی ضرورت ہے۔ پورے شروپشائر اور اسٹیفورڈ شائر میں ہماری 

محل کی معاونت اور مدد، بشمول مشترکہ سہولیات جیسا کہ ریستوران، ارضی منظر کشی والے باغات اور -موقع

ٹی کا ایک حقیقی احساس پیدا کرتے ہوئے، کچھ عالقے حٰتی تک کہ بیرون خانہ سرسبز جم فراہم کرتے ہیں! کمیون

 کال کریں۔ 2244 023 0800مالحظہ کریں یا  www.shireliving.co.ukعوام کے لئے کھلے ہیں۔ 

 

 اشتراکی ملکیت اور پہنچ میں 

ہم آپ کو یا آپ کے بچوں اور پوتے/پوتیوں کو اپنے ذاتی گھر کا مالک بننے میں، مختلف مقامات پر مشترکہ 

اسکیم کے ذریعے امالک کی خریداری کر  InReachملکیت خصوصیات کا ایک سلسلہ پیش کرتے ہیں۔ آپ ہماری 

یدتے ہوئے، کرایہ پر لینے کیلئے سکتے ہیں، گاہکوں کو ایک ڈیپازٹ، اور بعد میں ایک مشترکہ کی امالک خر

 موقع پیش کرتی ہے۔ 

اپنی ویب سائٹ مالحظہ کریں اور دیکھنے کیلئے کہ کیا دستیاب ہیں 'ایک گھر ڈھونڈیں' کے نیچے تالش کریں یا 

 پر ای میل کریں۔ prince@wrekinhousingtrust.org.uk-charlotte.hayward مزید معلومات کیلئے

http://www.wrekinhousingtrust.org.uk/
mailto:charlotte.hayward-prince@wrekinhousingtrust.org.uk
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 نئے بنگلے، اپارٹمنٹس اور خاندانی گھر 

ہم ہاؤسنگ کی مانگ کو پورا کرنے کے لئے نئے گھروں کی تعمیر کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں بنگلے، 

جتنا ممکن ہو بہت سے لوگوں کی ضروریات کو  اپارٹمنٹس اور ایک سے چار بیڈروم کے گھروں کا ایک انتخاب،

پورا کرنا، شامل ہے؛ وہ جو 'بیڈ روم' ٹیکس کی وجہ سے ایک چھوٹے گھر میں منتقل ہونا چاہتے ہیں، سے لے 

کر، ان تک جو جن کو اپنے بڑھتے ہوئے خاندان کی وجہ سے زیادہ جگہ اور فیملی باغ کی ضرورت ہے۔ مزید 

 سیکشن مالحظہ کریں۔ ’ایک گھر ڈھونڈھیں‘سائٹ کا  معلومات کے لئے ہماری ویب

جو شعبہ تعمیرات شامل ہیں،  سے زائد نئے گھر 2000کے لئے ہمارا موجودہ ترقیاتی پالن میں  2014 - 2018

شامل کریں گے۔ ان گھروں کی  آپرینٹس شپس کو 200تخلیق کرتے ہوئے کم از کم  سے زائد مالزمتیں 4000میں 

 کا اضافہ کرے گی۔  معیشت میں تقریباً نصف ارب پونڈکرے گی اور  ر کی معاونتمقامی کارباتعمیر 

… 

 اور خوشی محسوس کریں، اور زبردست تحفہ حاصل کریں

کرسمس کے وقت اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے لئے تہوار کے عرصہ کو واقعی خاص بنانے کے لئے پیسے 

 قرضے لینا ایک پرکشش ترغیب ہو سکتا ہے۔ 

اگرچہ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنے کے لئے بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت 

دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ  ےنہیں ہوتی ہے، لیکن آپ نہایت اعٰلی تحائف پانا یقینی بنانے کے لئے بہت س

کی ضرورت ہو گی، تو ایک حد استطاعت میں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس موسم سرما میں کچھ اضافی نقد رقم 

 موجود شرح پر قرض لینا اہم ہو سکتا ہے، جس کو آپ واپس ادا کر سکیں۔ 

قرضے اور ڈور اسٹیپ قرض دہندگان پیسوں کا قرض لینے کے لئے کوئی بہترین طریقہ نہیں  (payday)پے ڈے 

ض دہندہ یا  قرض دینے والے شارکس اکثر ادھار ہیں کیونکہ وہ بہت مہنگے ہو سکتے ہیں، اور غیر قانونی رقم قر

لی گئی رقم کی نسبت حد سے کہیں زیادہ واپس ادا کرنے کیلئے جو رقم انہوں نے دی ہوتی ہے اور استطاعت میں 

ہو، لوگوں کو مجبور کرتے اور تشدد کی دھمکیاں استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی غیر قانونی پیسوں کے قرض 

پر  2222 555 0300ں، یا آپ ایک قرض دینے والے شارک کا شکار ہیں، تو آپ اعتماد سے کا مشاہدہ کرتے ہی

 پیغام بھیج کر ان کی پورٹ کر سکتے ہیں۔  LOAN SHARKپر  60003کال یا 

دیگر بہت سے قرض دہندہ ہیں جو کریڈٹ یونینز کی طرح، آپ کو بہتر خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ ٹیلفورڈ، 

رڈ شائر میں کریڈٹ یونینوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کرایہ داروں کے لئے کم الگت شروپشائر اور اسٹیفو

 قرضوں کی پیشکش کرتی ہے۔ 

ان لوگوں کے لئے دستیاب ہے جو شروپشائر میں کام رہتے اور کام  (Just Credit Unionجسٹ کریڈٹ یونین )

 پر کال کریں۔  252325 01743کریں یا  پر مزید معلومات حاصل www.justcreditunion.orgکرتے ہیں۔ 

آپ کو ( Credit Union Staffordshireکریڈٹ یونین سٹیفورڈ شائر )سٹیفورڈ شائر میں رہتے ہیں تو، aاگر آپ 

پر مزید  www.staffscu.co.ukلچکدار اور آسان قرضوں کے بارے میں بہت سی معلومات پیش کر سکتی ہیں۔ 

 پر کال کریں۔  1215 224 0845معلومات حاصل کریں یا 

 01952قرضوں کے حصول اور بجٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لئے، براہ مہربانی ہماری مشورہ ٹیم سے 

 پر ای میل سے رابطے میں رہیں۔ money.matters@wrekinhousingtrust.org.ukیا  217234

… 

 تجاویز برائے موسم سرما

mailto:money.matters@wrekinhousingtrust.org.uk
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 ...گرم رہیں اور پیسہ بچائیں

سال کا وہ وقت ایک بار پھر آ گیا ہے جب بیرون خانہ سردی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ اپنے گھر میں گرم 

رہنا محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ منجمد کر دینے والی سردی آپ کے مناسب طریقے سے کام کرنے کے حرارتی 

 کتی ہے لیکن اس موسم سرما میں اپنی مدد کرنے کے لئے کچھ تجاویز ہیں: نظام کو روک س

  اپنے ہیٹنگ کے نظام کو پورے دن میں ایک درمیانے درجہ حرارت پر، جبکہ شام میں اسے زیادہ ہونے

چاہئے؛ اپنے گھر میں ایک زیادہ درجہ حرارت کو مدنظر رکھتے ہوئے اور گرم رکھنے کے لئے کم 

سے وقت لیتے ہوئے اپنے حرارتی چالنے کی کوشش کریں۔ یہ سستا ہے اور پائپوں کو منجمد ہونے 

 روکتا ہے۔ 

  جب سارا دن باہر ہوں یا بستر میں چلے جائیں، تو حرارتی درجہ حرارت کو آف کرنے کی بجائے کم پر

 کر دیں۔ 

  یقینی بنائیں کہ تمام ریڈی ایٹر والوز مکمل طور پر کھلے ہیں تاکہ آپ نمی اور ٹھنڈی جگہوں سے بچتے

 ہوئے، پورے گھر میں حرارت حاصل کر سکیں۔

کا تجربہ  نمی/وہ وقت بھی ہو گا جب آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں میں اچانک تکثیفیہ سال کا 

  :شروع ہونا شروع ہو جائے گا؛ لیکن مندرجہ ذیل تجاویز پر عمل کر کے اسے آسانی سے روکا جا سکتا ہے

 

 کے اسٹینڈ پر  ریڈی ایٹر پر کپڑے مت خشک کریں، جب بھی ممکن ہو انہیں بیرون خانہ یا ایک کپڑوں

 خشک کریں۔ 

  اگر آپ کے پاس ایک ٹمبل ڈرائر ہے تو اس کے نکاس کے درست ہونے کو یقینی بنائیں۔ 

  کھانا پکانے ہوئے پین پر ڈھکن رکھیں۔ 

  اگر آپ کھانا پکا رہی ہوں، یا نہا رہے ہوں یا باتھ روم میں ہوں، تو دوسرے کمروں کے دروازے بند

 کردیں، اور یقنی بنائیں کہ آپ کا اخراجی ہوا کا پنکھا آن ہے۔ 

  ایک کشک دن میں کھڑکیاں کھول کر، یا سوراخوں کو ہوادار بنا کر اپنے گھر میں ہوا داری کا خیال

 رکھیں۔

حفوظ اور گرم رکھنے میں مدد کے لئے مزید ہدایات اور تجاویز کے لئے اس موسم سرما میں ہماری خود کو م

 ویب سائٹ مالحظہ کریں۔

… 

 موسم سرما کی مرمت

شدید ترین موسم کے دوران، ہم کن مرمتوں کو فی الحال محدود کر سکتے ہیں، تا کہ ہم یقینی بنا سکیں کہ ہم کسی 

مٹنے، خاص طور پر جو ہمارے زیادہ تر کرایہ داروں پر اثر ڈالتی ہیں، ان پر بعد بھی ہنگامی صورت حال سے ن

 میں ردعمل دکھائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو مرمتی الئنوں پر پیغامات چھوڑ دیئے جائیں گے۔ 

ہ یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ کرایہ دار جنہوں نے اپنی کرایہ داری کی شرائط کی خالف ورزی کی ہے )جیسا ک

کرایہ کے بقایا جات(، اگر ان کی مرمت ایک معمول کی نوعیت کی ہے تو ہماری اسی دن کی مرمتوں کی خدمت 

سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، یہ الزمی امر ہے کہ آپ ہر وقت اپنی کرایہ کی اقساط کو برقرار رکھیں۔ آپ کو 

ی ہاؤسنگ ایگزیکٹو آپ سے بات کرنے میں خوشی ادائیگی میں ایک حقیقی مشکل کا سامنا ہے تو پھر آپ کا مقام

 محسوس کرے گا۔

… 

 اس تہوار کے دوران اپنے خاندان کو محفوظ رکھیں۔
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کرسمس کے لئے اپنے گھر کی سجاوٹ سیزن کے سب سے زیادہ مزاح اور دلچسپ حصوں میں سے ایک ہے۔ 

کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ یقینی لیکن جب آپ اپنے گھر کو تیار کر رہے ہوں تو خود کو اور اپنے خاندان 

 بنانے کیلئے چند طریقے ہیں کہ آپ کرسمس پر محفوظ رہیں۔

  اپنے کرسمس درخت کی الئٹس کی ان کے لوگوں کی پڑتال کے ذریعے یقینی بنائیں کہ یہ برطانوی

حفاظتی معیار کے مطابق ہیں۔ اگر آپ بیرون خانہ سجاوٹ کر رہے ہیں تو، یقینی بنائیں کہ آپ ایک 

 حفاظتی آلے کا استعمال کرتے ہیں جس سے  فوری طور پر پاور کو آف کیا جاسکتا ہے۔ 

  کرسمس درخت کے قریب موم بتیاں، کوئی فرنیچر یا پردے مت رکھیں، اور، موم بتیاں، الئٹر اور اپنے

 ماچس کو بچوں سے دور رکھیں۔ 

  کرسمس الئٹس اور دیگر برقی آالت کو جب استعمال میں نہ ہوں، اور سونے سے پہلے، ہمیشہ بند رکھیں۔

 کم کرے گا! یہ آپ کو محفوظ رکھے گا اور آپ کے توانائی کے بل کو 

 

 اور یہ مت بھولیں۔۔۔ 

یقینی بنانے کیلئے کہ آیا اپنا دھواں االرم آیا کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں، ایک ہفتہ وار جانچ سرانجام دیں، تا کہ 

بسورت اگر آگ لگ جاتی ہے تو آپ محفوظ طریقے سے اپنے خاندان کو باہر نکال سکتے ہیں )ایک حالیہ مطالعہ 

آگ لگنے کی صورت میں دھوئیں کے االرم سے بچے نہیں بھی جاگتے ہیں، اس لئے آپ کو انہیں  سے پتہ چال ہے

جگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے(۔ ہم اپنی تمام امالک/گھروں میں دھویں کے االرم نصب کرتے اور ان کی جانچ 

اگر آپ ایک فلیٹ میں  کرتے ہیں؛ اگر آپ کو کوئی خدشات ہیں تو اپنی ہاؤسنگ ایگزیکٹو سے رابطہ کریں۔ اور

 رہتے ہیں تو براہ مہربانی یقینی بنائیں کہ آپ اپنے بالک کی انخالء کی پالیسی سے واقف ہیں۔ 

پر کال کریں اور صحت اور  217100 01952اگر آپ کوئی مزید معلومات یا مشورہ چاہتے ہیں تو براہ مہربانی 

 سیفٹی ٹیم سے بات کریں۔

… 

 کے پیسے بچائیں اس موسم سرما میں اپنے بل 

میں دوستانہ عملہ اس  EnergyExtraموسم سرما میں توانائی کے بل ایک حقیقی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ 

بات کو یقینی بنانے کے لئے گھر کا دورہ کر کے آپ کو ذہنی سکون دے سکتا ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو 

 بہترین طور پر مفت میں حاصل کر رہے ہیں۔ 

EnergyExtra  دیکھنے کے لئے پڑتال کر سکتا ہے کہ اگر فراہم کنندگان کو تبدیل کرنے کے ذریعے پیسے بچا

 140£سکتے ہیں، یا اگر آپ کسی وارم گھروں کے ڈسکاؤنٹ جیسی رعایتوں کے لئے حقدار ہیں جو آپ کو ایک 

 اضافی دے سکتی ہیں۔ 

 پر ای میل کریں۔ energyextra@bchg.co.ukپر کال یا  1969 561 0121کو   EnergyExtraمالقات کے لئے 

… 

 

 توانائی کی بچت کی موثر تجاویز:

  اپنی حرارت کو زیادہ مؤثر بنانے کے لئے اپنے ریڈی ایٹر کے پیچھے ٹن کے فوئل/ورق رکھیں۔

 فوئل/ورق واپس کمرے میں حرارت کو منعکس کرتا ہے۔ 

  جیسے ہی اندھیر ہوتا ہے پردے گرا دیں۔ اپنے ریڈی ایٹر کے پیچھے اپنے پردے لٹکانا مت بھولیں۔ 

  بچا سکتا ہے اور وہ  60£توانائی کی بچت والے الئٹ بلب استعمال کریں۔ یہ آپ کے ایک سال میں تقریبا

 روایتی بلبوں کے مقابلے میں دیر تک چلتے ہیں۔ 

mailto:energyextra@bchg.co.uk
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 ں تو انہیں پلگ سے نکال دیں۔ کافی سارے آالت جب استعمال میں نہ ہوں چارجرز جب استعمال میں نہ ہو

 اور پلگ لگا ہوا ہو، تو بعض اوقات 'ویمپائر طاقت' کے طور پر جانا جاتا ہے! 

… 

 

 کرسمس کے بعد تفریح اور دیکھ بھال!

میں بے اعتدالی کرنے کا امکان ہے، تو نئے سال میں  mince piesاگر، ہماری طرح، آپ کو اس کرسمس کے 

کیوں نا ایک مقامی کلب میں شامل ہو جائیں اور فٹ ہونے کے دوران خوب مزاح کریں! بڑی تعداد میں کلب موجود 

ہے ہم جن کی معاونت کرتے ہیں جو کچھ نئے اراکین کو اپنی سرگرمیوں کی آزمائش کرتے دیکھنا بے حد پسند 

 د ایک درج ذیل ہیں ...کریں گے۔ چن

 فٹ بال ...

 (Ellesmere Rangersایلس میئر رینجرز )

ٹیم اور بڑی تعداد میں  18( کی ایک سینئر ٹیم ہے، ایک انڈر ایٹین/Ellesmere Rangersایلس میئر رینجرز )

ں خوش لڑکیوں بھی ہفتہ کوچنگ سیشن می -جونیئر ٹیمیں موجود ہیں تا کہ ہر کسی کے مطابق ایک گروپ ہے 

 آمدید کہا جاتا ہے۔ 

ہے لیکن آپ بچے کے لئے ایک مفت آزمائشی سیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہفتہ کو  3£سیشن کی الگت صرف 

بجے بیچ گرو کھیل کے میدان یں پہنچ جائیں اور ایک بارٹھیک سے آزما لیں۔ یا اگر آپ کو یہ پسند  11-9.30صبح 

 ت نہیں ہے، تو کلب ہمیشہ مدد کیلئے تیار رضاکاروں کا متالشی رہتا ہے۔ آجاتا ہے، لیکن آپ کو کھیلنے میں مہار

 01691 623587 john.edge2@homecall.co.uk (John Edgeجان ایج )مزید معلومات: 

 (Shifnal Europeansشفنال یورپینز )

( شروپشائر میں لڑکیوں کی فٹبال کی ترقی کے لئے کام کر رہی ہے۔ وہ Shifnal Europeansشفنال یورپینز )

سال سے کم  12آئیڈسال اسپورٹس میں سوموار کی شام کو  مفت آزمائشی سیشن فراہم کرتے ہیں،  اور وہاں ایک 

ٹلین راجر نے عمر بچوں کی ٹیم ہے جو ہمیشہ نئے اراکین کی متالشی رہتی ہے۔ ان کھالڑیوں میں سے ایک، کی

کہا: "میں نے دیگر کھیلوں میں دوسری ٹیموں کی معاونت کے لئے کھیال ہے لیکن شفنال یورپینز ان سب میں 

بہترین ٹیم ہے۔ لڑکیوں بہت اچھی اور ایک دیکھ بھال کرنے واال گروپ ہے اور شامل ہونے کے لئے ہمیں مزید 

 کھالڑیوں کی ضرورت ہے۔"

 07831 471816 (Steve Price) پرائس اسٹیومزید معلومات: 

 (Walking Footballواکنگ فٹ بال  )

یا اگر آپ کو فٹ بال کھیلنا پسند ہے، لیکن تھوڑی سی دھیمی رفتار کے ساتھ، تو کیوں نا ہماری ٹیلفورڈ اسٹیگ 

( سیشن کو آزمائیں، ، جو کہ فٹبال جیسے ہی قوانین کے ساتھ، Telford Stags Walking Football) واکنگ فٹبال

سے زائد عمر کے مرد اور عورت کے تندرست رہنے اور  50ماسوائے ایک اختالف، کہ اس میں ۔۔۔ چلنا ہے، 

مزاح کرنے کے لئے ایک زبردست طریقہ ہے۔ میچ کا مقصد بس گول کرنا یا مقابلے پر توجہ مرکوز کرنا نہیں 

تو بس دوستی، اچھی صحت اور فٹ بال سے محبت کے بارے میں ہے۔ آپ کو جس تمام کی ضرورت ہے؛ یہ سب 

پچز پر پیر  3Gہے بس آرام دہ کپڑے اور پانی کی ایک بوتل کے ساتھ پہنچ جائیں، سیشنز، ٹیلفورڈ یونائیٹڈ میں 

 بجے منعقد ہوتا ہے۔  11دن  -9.45صبح 

 www.telfordstagswalkingfootball.co.uk  (875095Pete Cossie 07469پیٹ کوسی )مزید معلومات: 

www.facebook.com/telfordstags 

mailto:john.edge2@homecall.co.uk
http://www.telfordstagswalkingfootball.co.uk/
http://www.facebook.com/telfordstags
http://www.facebook.com/telfordstags
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 …ہاکی

 (Telford Hockey Clubٹیلفورڈ ہاکی کلب )

اکی کلب نئے کھالڑیوں کی تالش میں ہے، اور ان کے لئے ایک پہال مفت ٹریننگ سیشن پیش کر رہا ہے ٹیلفورڈ ہ

جو اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جمعرات کو تربیت دیتے ہیں میچ کے ساتھ زیادہ تر ہفتہ کو، اور ان میں 

ر ایک کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں؛ یہ خواتین، لڑکیوں، لڑکوں کی اور مخلوط ٹیمیں ہیں۔ وہ اسے آزمانے کیلئے ہ

بہت زبردست ورزش ہے آپ تازہ ہوا کی کافی مقدار حاصل کرتے ہیں اور کلب پچز پر اور پچز سے دور دونوں 

 میں مزہ ہے! 

 www.telfordhockeyclub.co.ukمزید معلومات: 

 (Finchfield Hockey Club)فنچ فیلڈ ہاکی کلب 

 

بجے اپنے تربیتی سیشن میں شامل ہونے کے لئے نئے لوگوں  7فنچ فیلڈ ہاکی کلب بھی وولور ہیمپٹن میں بدھ شام 

کا استقبال کرتا ہے۔ تربیت مفت ہے اور کلب کا کہنا ہے کہ یہ کھالڑیوں کی ترقی میں مڈلینڈز کے بہترین کوچز 

 میں سے ایک ہے۔ 

 jonathan.ashcroft@btinternet.comت: مزید معلوما

 …کرکٹ

 ( Whitchurch)وٹ چرچ 

 

( کرکٹ کلب مرد اور خواتین کے لئے ٹیم، کے ہمراہ ایک فروغ پزیر جونیئر سیکشن Whitchurchوٹ چرچ )

کو خوش آمدید کریں گے۔ جونیئر تربیت وٹ چرچ لیثرر سینٹر میں کے ساتھ، آپ کا اپنے خاندان کے کلب میں آپ 

ہیں۔ سینئر کی تربیت نئے سال میں دوبارہ شروع  2.50£جمعرات کی شام میں منعقد ہوتی ہے اور اخراجات صرف 

ہوگی۔ کلب دسمبر اور جنوری میں اپنے تہوار کی پارٹیوں کے لئے مفت میں کرایہ پر لینے کیلئے کمرے بھی پیش 

 کر رہا ہے! 

 07866 082022  rodjones218@hotmail.com( Rod Jones) جونز روڈمزید معلومات: 

@whitchurchCC1 

www.facebook.com/whitchurch.cricketclub 

 (Coundکاؤنڈ )

فروری سے قبل از سیزن مشق کو شروع کرے گا  5( کرکٹ کلب جونیئرز اور سینئرز کے لئے Coundکاؤنڈ )

 تھ جانے اور اسے آزمانے کے لئے سب وک خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اور سا

 07734 385877( Kevin Hamer) ہیمر کیوینمزید معلومات: 

 (Wemویم )

( میں رہتے ہیں، تو آپ ایک مفت ازمائشی سیشن حاصل کر سکتے ہیں جب ویم کرکٹ Wemاور اگر آپ ویم )

( مئی میں بالغوں اور جونیئرز کے لئے دوبارہ تربیت شروع کرے گا۔ کلب کے ساتھ Wem Cricket Clubکلب )

 رابطے میں رہیں اور وہ وقت قریب آنے پر تازہ ترین تفصیالت کے ساتھ آپ سے رابطہ کریں گے۔ 

 internet.comsage920@bt( George Sage) سیججارج مزید معلومات: 

 

http://www.telfordhockeyclub.co.uk/
mailto:jonathan.ashcroft@btinternet.com
mailto:rodjones218@hotmail.com
http://www.facebook.com/whitchurch.cricketclub
http://www.facebook.com/whitchurch.cricketclub
mailto:sage920@btinternet.com
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 …رگبی

 (Telford Raidersٹیلفورڈ ریڈرز )

( شروپشائر پلے ٹچ رگبی لیگ Telford Raidersمیں ٹیلفورڈ ریڈرز ) 2016ٹرسٹ کی طرف سے سپانسر کردہ، 

سال  14کا تیسرا سال شروع کریں گی۔ تمام ٹرسٹ کرایہ داروں کو ایک مفت سیشن کی پیشکس کی جاتی ہے؛ یہ 

سے زائد عمر کے ہر فرد کے لئے کھلے ہیں۔ یہ تمام مزاح کے ساتھ لیکن نمٹنے بغیر، رگبی کا ایک سماجی فارم 

 ہے! گیمز ڈیلوے میں فینکس اکیڈمی میں کھیلی جاتی ہیں۔ 

 www.telfordraiders.comمزید معلومات: 

… 

 ! یہآپ کا شکر

ان سب کا شکریہ جنہوں نے اس سال کے کرایہ دار پینل انتخابات میں ووٹ دیا ہے؛ منتخب کردہ امیدوار، فرین، 

جین اور برینڈا، نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور ٹرسٹ کے ساتھ تمام کرایہ داروں کے لئے ایک امتیاز پیدا کرنے 

و نئے اراکین بھی ملے ہیں جنہیں پینل پر شریک انتخاب کے سلسلے میں کام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہمیں د

انتخابات اگلے سال  (۔Gail Griffiths) گریفتھس گیل اور( Rob Armstrong) آرمسٹرانگکیا گیا ہے؛ روب 

 دوبارہ منعقد ہوں گے، لہذا ووٹ ڈالنے کیلئے یا حٰتی کہ خود کو شامل کرنے کا اپنا موقع مت گنوائیں۔

… 

جنوری کو  4بجے بند ہو جاتے ہیں، اور  4دسمبر کو شام  24ہماری شاپس اور دفاتر تہوار کی مدت کے دوران 

 پر کال کریں۔ 217217 01952دوبارہ کھلیں گے۔ ہنگامی صورتحال میں، براہ مہربانی 

… 

http://www.telfordraiders.com/

