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'ਟਰੱਸਟ ਟਾਕਸ' (Trust Talks) ਦੇ ਵ ਿੰ ਟਰ 2015 ਸਿੰ ਸਕਰਣ (Winter 2015 edition) ਵ ੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ 
… 

ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਅਸੀਂ ਪ ਿੱਛੇ ਪਿਹੇ ਆ ਣੇ ਪਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ    ਿੱ ਪਛਆ ਸੀ ਪਿ ਉਹ ਆ ਣਾ ਪਿਰਾਇਆ ਪਿਵੇਂ ਅਦਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਣਗੇ। ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਿੱਿ ਨਵੀਂ  ਰਣਾਲੀ ਅਰੂੰਭ ਿੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿੱ ਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਹ ਣ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਪਗਆ ਹੈ ਪਿਉਂਪਿ 
ਤ ਸੀਂ ਆ ਣੀ ਆ ਣੀ  ਸੂੰਦ ਦ ੇਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਭ ਗਤਾਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
ਹ ਣ ਭ ਗਤਾਨ ਿਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਸਾਡੀ   ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਰਿੱ ਪਿਅਤ  ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਿੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ 
ਤ ਸੀਂ ਆ ਣੇ ਿੂੰਮ ਦ ੇਸਪਮਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਇੂੰਝ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਿਰਨਾ ਬਹ ਤ ਪਿਆਦਾ 
ਸ ਪਵਧਾਿਨਿ ਹੋ ਪਗਆ ਹੈ। 
ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਹ ਣ ਆਿੱ ਲ ੇਅ (Allpay) ਨਾਲ ਰਪਿਸਟਰ ਿਰਨ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿੇਵਲ ਰੈਂਟ ਿਾਰਡ (rent card 
ਿਾਂ ਪਿਰਾਇਆ ਿਾਰਡ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ ਗਤਾਨ ਦੀ ਪਵਧੀ ਬਹ ਤ ਆਸਾਨ ਹੈ - ਬਹ ਤ ਸਰਲ! 
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹ ਲਤ, ਭ ਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੌਿ ਦਾ ਪਵਧੀਆਂ ਪਿਵੇਂ ਪਿ 'ਡਾਇਰੈਿਟ ਡੇਪਬਟਸ', 'ਸਟੈਂਪਡੂੰਗ ਆਰਡਰਿ' (Direct Debits, 

Standing Orders), ਸਾਡੀ  ੇਅਮੈਂਟ ਲਾਈਨ (payment line) ਅਤੇ  ੇਅਮੈਂਟ ਿਾਰਡਿ (payment cards) ਦੀ   ਰਿ ਹੈ। 
ਹ ਣ ਇਹ ਨਵੀਂ  ਰਣਾਲੀ ਚਾਲ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤ ੇਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.wrekinhousingtrust.org.uk ਉਤੇ ਤ ਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 
  ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਤਆਰ ਹੈ। 
… 
 

ਹਰੇਕ ਲਈ ਘਰ ਵ ਕਸਤ ਕਰਵਦਆਂ 
ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੇਂਿ ਪਵਿੱ ਚ ਹਰੇਿ ਲਈ ਿੋਈ ਨਾ ਿੋਈ  ੇਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤ ਸੀਂ ਚਾਹੇ ਿੋਈ ਿਟੌਤੀ ਿਰਨੀ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਸੂੰ ਤੀ ਦੀ  ੌੜੀ 
(property ladder) ਉਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਥੋੜਹੀ ਪਿਹੀ ਵਾਧ  ਮਦਦ ਦੀ ਭਾਲ ਪਵਿੱ ਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਇਿੱਿ ਝਾਤ ਿਰ ਰ  ਾਓ 
ਪਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ  ੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ... 
 
ShireLiving (ਸ਼ਾਇਰਵਲਵ ਿੰ ਗ) - ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਨ ਜੀ ੋ 
ਸਾਡੇ ShireLiving ਵਾਧ  ਦੇਿਭਾਲ ਦੇ ਪਵਿਾਸ-ਿਰਮ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦ ੇਪਵਅਿਤੀਆਂ ਲਈ ਅ ਾਰਟਮੈਂਟਸ  ੇਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਿੋ 
ਆਿਾਦੀ ਨਾਲ ਰਪਹਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ,  ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਿ ਿੱ ਝ ਵਾਧ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਿੱ ਥੇ 24-7 ਸਹਾਇਤਾ ਯਿੀਨੀ ਤੌਰ 
ਉਤੇ ਤ ਰੂੰਤ ਪਮਲਦੀ ਰਪਹ ਸਿ।ੇ ਸਾਡੀਆਂ ShireLiving ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਸਮ ਿੱ ਚ ੇਸ਼ਰੌ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਸਟੈਫ਼ੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਪਵਿੱ ਚ ਮੌਿੇ ਉਤੇ (on-

site) ਸਹਾਇਤਾ  ਰਦਾਨ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਸ ੂੰ ਦਰ ਬਾਗ਼ ਤ ੇਆਊਟਡੋਰ ਹਰੇ ਪਿਮਸ ਪਿਹੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿ 
ਸਹ ਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ! ਿ ਿੱ ਝ ਇਲਾਿੇ ਆਮ ਿਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਿ ਿੱ ਲਹੇ ਹਨ, ਪਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਚਮ ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਸਰਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
www.shireliving.co.uk ਉਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ 0800 023 2244 ਉਤੇ ਿਾਿੱਲ ਿਰੋ। 
 
ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ InReach (ਇਨਰੀਚ) 
ਅਸੀਂ ਵਿੱ ਿੋ-ਵਿੱ ਿਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਿੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂੰ ਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱਿ ਰੇਂਿ ਦੀ  ੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤ ੇਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਿਾਂ ਤ ਹਾਡੇ 
ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਤ ੇ ੋਤਰੇ- ੋਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆ ਣੇ ਖ਼ ਦ ਦ ੇਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਹਣ ਦਾ ਮੌਿਾ ਪਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਤ ਸੀਂ ਸਾਡੀ InReach ਯੋਿਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂੰ ਤੀ- ੌੜੀ 
(property ladder) ਉਤੇ ਚੜਹ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਪਿਸ ਅਧੀਨ ਗਾਹਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਪਡ ਾਪਿਟ ਲਈ ਬਿੱਚਤ ਿਰਪਦਆਂ ਪਿਰਾਏ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿਰ 
ਸੂੰ ਤੀ ਦਾ ਪਹਿੱ ਸਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਿਾ ਪਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਿਣ ਲਈ 'ਫ਼ਾਈਡਂ ਏ ਹੋਮ' (Find a home ਭਾਵ ਇਿੱਿ ਘਰ ਲਿੱ ਭੋ) ਅਧੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਿਰੋ ਪਿ ਿੀ 
ਿ ਿੱ ਝ ਉ ਲਬਧ ਹੈ ਿਾਂ ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ charlotte.hayward-prince@wrekinhousingtrust.org.uk ਉਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਿਰੋ। 
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ਨ ੇਂ ਬਿੰਗਲੇ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਘਰ 
ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ   ਰੀ ਿਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਬੂੰਗਲੇ, ਅ ਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤ ੇਇਿੱਿ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ 
ਚਾਰ ਬੈਡਰ ਮਿ ਤਿੱਿ ਦ ੇਘਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਪਿਹੜੇ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪਵਅਿਤੀਆਂ ਦ ੇਰਪਹਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹਨ; ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ, ਪਿਹੜੇ ਿੋਈ 
ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਘਰ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿਾਂ 'ਬੈਡਰ ਮ ਟੈਿਸ' ਿਾਰਣ ਪਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮਿਾਨ ਪਵਿੱ ਚ ਿਾਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਅਪਿਹੇ ਵਿੱਡੇ  ਪਰਵਾਰਾਂ 
ਲਈ ਬਣ ੇਘਰਾਂ ਤਿੱਿ ਪਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਤ ੇਇਿੱਿ  ਪਰਵਾਰ ਬਾਗ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦ ੇ'ਫ਼ਾਈਡਂ ਏ 
ਹੋਮ' ਸੈਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਿਾਓ। 
ਸਾਡੀ 2014-2018 ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵ ਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱ ਚ 2000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨ ੇਂ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਿਨਹ ਾਂ ਿਾਰਣ ਪਨਰਮਾਣ ਦ ੇਿੇਤਰ ਪਵਿੱ ਚ 
ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 200 ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪਸ ਸਮੇਤ 4000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨੌਿਰੀਆਂ  ੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂਿੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵ  ਸਥਾ ਵ ੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਵਬਲੀਅਨ (ਅਰਬ) ਪੌਂਡ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। 
… 

ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦ ੇਬਾ ਜੂਦ  ਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ੇ ਚੁਣਨਾ? 
ਹ ਣ ਪਿਰਸਮਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡਾ ਮਨ ਆ ਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤ ੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਪਤਉਹਾਰਾਂ ਦ ੇਇਸ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਚਮ ਚ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਿ ਿੱ ਝ ਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਪਹਤ ਲਲਚਾ ਸਿਦਾ ਹੈ 
ਭਾਵੇਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆ ਣੇ ਪਮਿੱਤਰ-ਪ ਆਪਰਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਪਬਤਾਉਣ ਲਈ ਬਹ ਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਰ 
ਤ ਹਾਡੇ ਉਤੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹ ਤ ਪਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਿ ਤ ਸੀਂ ਆਿਰਸ਼ਿ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲਿੱ ਭੋ। ਿੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਮਪਹਸ ਸ 
ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਸਰਦੀ ਦ ੇਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜਹੀ ਪਿਹੀ ਵਾਧ  ਨਿਦ ਰਿਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਦਰ ਉਤੇ ਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ 
ਮਹਿੱਤਵ  ਰਨ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਿਸ ਨ ੂੰ  ਤ ਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾ ਸ ਿਰ ਸਿ।ੋ 
ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਦ ੇਿਰਿੇ (Payday loans) ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਆ ਿੇ ਿਰਿੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ; ਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਿੋਈ ਵਧੀਆ 
ਤਰੀਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਉਂਪਿ ਉਹ ਬਹ ਤ ਮਪਹੂੰਗੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਿਾਨ ੂੰ ਨੀ ਪਰਣਦਾਤੇ ਿਾਂ ਿਰਿਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਡੀਆਂ ਿੂੰ ਨੀਆਂ 
(loan sharks ਿਾਂ ਲੋਨ ਸ਼ਾਰਿ) ਅਿਸਰ ਿਰਿਾ-ਵਾ ਸੀ ਲਈ ਲੋਿਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ  ਾਉਣ ਲਈ ਿ ਿੱ ਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਿੀਆਂ ਵੀ 
ਪਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਰਿਮ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵੀ ਵਾ ਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਦਬਾਅ  ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੇ ਤ ਸੀਂ ਿੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਿਾਨ ੂੰ ਨੀ ਧਨ 
ਉਧਾਰ ਪਦੂੰ ਪਦਆਂ ਵੇਪਿਆ ਹੈ, ਿਾਂ ਤ ਸੀਂ ਆ  ਪਿਸੇ 'ਲੋਨ ਸ਼ਾਰਿ' ਦ ੇਪਸ਼ਿਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ 0300 555 2222 ਉਤੇ ਿਾਿੱਲ ਿਰ ਿੇ ਿਾਂ 
60003 ਉਤੇ LOAN SHARK ਪਲਿ ਿੇ ਟਿੈਸਟ-ਸ ਨੇਹਾ ਭੇਿਪਦਆਂ ਗ  ਤ ਰ   ਪਵਿੱ ਚ ਪਰ ੋਰਟ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
ਿਰੈਪਡਟ ਯ ਨੀਅਨਿ ਪਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਣਦਾਤੇ ਹਨ, ਿੋ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਪਬਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ  ੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਟੇਲਫ਼ੋਰਡ, ਸ਼ਰੌ ਸ਼ਾਇਰ 
ਅਤੇ ਸਟੈਫ਼ੋਰਡਸ਼ਾਇਰ 'ਚ ਹਰ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਅਨੇਿਾਂ ਿਰੈਪਡਟ ਯ ਨੀਅਨਿ ਹਨ, ਿੋ ਪਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ-ਲਾਗਤ ਦੇ ਿਰਪਿਆਂ ਦੀ 
 ੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
Just Credit Union (ਜਸਟ ਕਰੈਵਡਟ ਯੂਨੀਅਨ) ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਉ ਲਬਧ ਹੈ, ਪਿਹੜੇ ਸ਼ਰੌ ਸ਼ਾਇਰ 'ਚ ਰਪਹੂੰਦੇ ਅਤ ੇਿੂੰਮ ਿਰਦੇ 
ਹਨ। ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ www.justcreditunion.org ਤੋਂ ਲਵੋ ਿਾਂ 01743 252325 ਉਤੇ ਿਾਿੱਲ ਿਰੋ। 
ਿੇ ਤ ਸੀਂ ਸਟੈਫ਼ੋਰਡਸ਼ਾਇਰ 'ਚ ਰਪਹੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Credit Union Staffordshire ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਲਚਿਦਾਰ ਅਤ ੇਸ ਪਵਧਾਿਨਿ ਿਰਪਿਆਂ ਬਾਰੇ 
ਬਹ ਤ ਸਾਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦ ੇਸਿਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ www.staffscu.co.uk ਉਤੇ ਹਾਸਲ ਿਰੋ ਿਾਂ 0845 224 1215 ਉਤੇ ਿਾਿੱਲ 
ਿਰੋ। 
ਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤ ੇਬਿਪਟੂੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਪਿਰ ਾ ਿਰ ਿੇ 01952 217234 ਉਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹਿਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦ ੇ
ਸੂੰ ਰਿ ਪਵਿੱ ਚ ਰਹੋ ਿਾਂ money.matters@wrekinhousingtrust.org.uk ਉਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਿਰੋ 
… 
 

ਸਰਦ-ਰੁੱ ਤ ਦ ੇਨੁਕਤੇ 
ਗਰਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਧਨ ਬਚਾਓ... 

mailto:money.matters@wrekinhousingtrust.org.uk
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ਹ ਣ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮ ੜ ਆ ਪਗਆ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਬਾਹਰ ਠੂੰ ਢ ਹੋਣੀ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਆ ਣੇ ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਗਰਮ ਮਪਹਸ ਸ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹੋ। ਿਮਾਅ ਿੇ ਰਿੱਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਤ ਹਾਡੇ ਹੀਪਟੂੰਗ ਪਸਸਟਿ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਿ ਸਿਦਾ ਹੈ  ਰ ਇਿੱਥੇ ਿ ਿੱ ਝ 
ਨ ਿਤੇ ਹਨ, ਪਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਖ਼ਆਲ ਰਿੱਿ ਿੇ ਤ ਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦ ੇਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਆ ਣੇ-ਆ  ਦੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ: 

 ਆ ਣੀ ਹੀਪਟੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਵਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਰਾ ਪਦਨ ਦਰਪਮਆਨੇ ਤਾ ਮਾਨ ਉਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਿੋਪਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ; 
ਘਰ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ੋਪਿਹੇ ਤਾ ਮਾਨ ਉਤੇ ਰਿੱਿਣ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋਣ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਤਾ  ੈਂਦਾ ਹੈ ਤ ੇ ਾਈ  ਿੂੰਮਣ 
ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਿਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਦਨ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ, ਿਾਂ ਪਬਸਤਰੇ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਹੀਪਟੂੰਗ ਬੂੰਦ ਿਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਾ ਮਾਨ ਘਟਾ ਦੇਵੋ। 
 ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਿ ਰੈਡੀਏਟਰ ਸਾਰੇ ਵਾਲਵਿ   ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿ ਿੱ ਲਹੇ  ਹੋਣ, ਤਾਂ ਿੋ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਰੇ ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿੋ ਪਿਹੀ ਗਰਮੀ ਪਮਲੇ 

ਅਤੇ ਿੋਈ ਪਸਿੱਲਹੇ ਿਾਂ ਠੂੰ ਢੇ ਥਾਂ ਬਾਿੀ ਨਾ ਰਪਹ ਿਾਣ। 
 

ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਅਵਜਹਾ ਸਮਾਂ  ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਵਤਆਂ ਨੂਿੰ  ਅਚਾਨਕ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵ ੱਚ ਸਿੰਘਣਾਪਣ 
ਆ ਵਗਆ ਹੈ; ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਨੁਕਵਤਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 ਰੈਡੀਏਟਰਿ ਉਤੇ ਿਿੱ ੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਿੋਪਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਿਰੋ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਪਿਿੱ ਥੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਿਾਂ 'ਿਲੋਦਿ ਏਅਰਰ' ਉਤੇ ਸ ਿਾਓ। 
 ਿੇ ਤ ਹਾਡੇ ਿੋਲ ਟੂੰਬਲਰ ਡਰਾਇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਿ ਉਸ ਪਵਚੋਂ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾ ਿਿੱਢ ਪਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 ਿਾਣਾ  ਿਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਤਨਾਂ ਉਤੇ ਢਿੱਿਣ ਰਿੱ ਿੋ। 
 ਿਾਣਾ  ਿਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਿਾਂ ਸ਼ਾਿੱਵਰ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਿਮਪਰਆਂ ਦ ੇਦਰਵਾਿੇ ਬੂੰਦ ਿਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਯਿੀਨੀ 

ਬਣਾਓ ਪਿ ਤ ਹਾਡਾ ਐਿਸਟਰੈਿਟਰ  ੂੰਨਾ ਚਿੱਲ ਪਰਹਾ ਹੈ। 
 ਪਿਸੇ ਖ਼ ਸ਼ਿ ਪਦਨ ਵੇਲੇ ਆ ਣੀਆਂ ਪਿੜਿੀਆਂ ਿੋਲਹ ਿੇ ਆ ਣੇ ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਹਵਾ ਆਉਣ ਦੇਵੋ, ਿਾਂ ਵੈਂਟਸ ਪਟਰਿਲ ਿਰੋ। 

ਇਸ ਸਰਦ-ਰ ਿੱ ਤ ਦੌਰਾਨ ਆ ਣੇ-ਆ  ਨ ੂੰ  ਸ ਰਿੱ ਪਿਅਤ ਤ ੇਗਰਮ ਰਿੱਿਣ ਪਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਸੂੰਿੇਤਾਂ ਤ ੇਨ ਿਪਤਆਂ ਲਈ 
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਿਾਓ। 
… 

ਸਰਦ-ਰੁੱ ਤ ਦੀਆਂ ਮੁਰਿੰ ਮਤਾਂ 
ਬਹ ਤ ਸਖ਼ਤ ਠੂੰ ਢ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਮ ਰੂੰਮਤਾਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰ ਿ ਸਿਦੇ ਹਾਂ,  ਰ ਪਿਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਿਹੀਆਂ ਹੂੰਗਾਮੀ ਸਪਥਤੀਆਂ 
ਨਾਲ ਪਨ ਟਣਾ ਅਸੀਂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾ ਸਿਦੇ ਹਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਿਰ ਿੇ ਪਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਖ਼ਤਪਰਆਂ ਨਾਲ ਿ ਝਦੇ ਪਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ   ਰਭਾਪਵਤ 
ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੇ ਅਪਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ ਨੇਹੇ 'ਪਰ ੇਅਰਿ ਲਾਈਨ' (repairs line) ਉਤੇ ਛਿੱਡਣੇ ਹੋਣਗੇ। 
ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਿੋ ਪਿ ਪਿਹੜੇ ਿ ਿੱ ਝ ਪਿਰਾਏਦਾਰ ਪਿਰਾਇਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਿਰਦੇ ਹਨ (ਪਿਵੇਂ ਪਿ ਬਿਾਇਆ ਪਿਰਾਏ), ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਉਸੇ ਪਦਨ ਮ ਰੂੰ ਮਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮ ਰੂੰ ਮਤ ਆਮ ਪਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਪਿ 
ਤ ਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆ ਣੇ ਪਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਪਿਸ਼ਤਾਂ   ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਦਾ ਿਰ ਿੇ ਰਿੱ ਿੋ। ਿੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਪਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਿਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਸਿੱਚਮ ਚ ਹੀ ਿੋਈ 
ਔਪਿਆਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਸਥਾਨਿ 'ਹਾਊਪਸੂੰਗ ਐਗਿੀਪਿਊਪਟਵ' (Housing Executive) ਨ ੂੰ  ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਿਰ ਿੇ ਖ਼ ਸ਼ੀ 
ਹੋਵੇਗੀ। 
 
… 

ਵਤਉਹਾਰਾਂ ਦ ੇਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨੂਿੰ  ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿੋ 
ਪਿਰਸਮਸ ਲਈ ਆ ਣੇ ਘਰ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਉਣਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪਦਲ- ਰਚਾਵੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਤੇਿਿ ਿੂੰਮਾਂ ਪਵਚੋਂ ਇਿੱਿ ਹੈ।  ਰ ਿਦੋਂ 
ਤ ਸੀਂ ਆ ਣੇ ਘਰ ਨ ੂੰ  ਪਤਆਰ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆ ਣੇ-ਆ  ਤ ੇਆ ਣੇ  ਪਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਿੱਿਣਾ ਮਹਿੱਤਵ  ਰਣ ਹੈ। ਇਸ 
ਵਾਰ ਪਿਰਸਮਸ ਮੌਿੇ ਤ ਹਾਡੀ ਸ ਰਿੱ ਪਿਆ ਨ ੂੰ  ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਥ ੇਿ ਿੱ ਝ ਢੂੰਗ ਪਦਿੱ ਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
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 ਆ ਣੇ ਪਿਰਸਮਸ-ਟਰੀ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਉਤੇ ਲੋਗੋ ਚੈਿ ਿਰ ਿੇ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਿ ਿੀ ਉਹ ਪਬਰਪਟਸ਼ ਸ ਰਿੱ ਪਿਆ ਮਾ ਦੂੰਡਾਂ ਉਤੇ 
  ਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੇ ਤ ਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਿਾਵਟ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਿ ਿੀ ਤ ਸੀਂ ਅਪਿਹਾ ਸ ਰਿੱ ਪਿਆ 
ਉ ਿਰਣ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਿੋ ਤ ਰੂੰਤ ਪਬਿਲੀ ਨ ੂੰ  ਸਪਵਿੱਚ-ਆਿੱ ਫ਼ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

 ਆ ਣੇ ਪਿਰਸਮਸ-ਟਰੀ ਨੇੜੇ ਮੋਮਬਿੱਤੀਆਂ, ਿੋਈ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਿਾਂ  ਰਦੇ ਨਾ ਰਿੱ ਿੋ ਅਤੇ ਮੋਮਬਿੱਤੀਆਂ, ਲਾਈਟਰਿ ਅਤੇ ਤੀਲਾਂ ਦੀਆਂ 
ਡਿੱਬੀਆਂ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਿੱ ਿੋ। 

 ਪਿਰਸਮਸ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਬਿਲੀ ਦ ੇਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉ ਿਰਣ ਸਦਾ ਬੂੰਦ ਿਰ ਦੇਵੋ ਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ 
ਿਾਂ ਿੇ ਤ ਸੀਂ ਉਥੇ ਮੌਿ ਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਿੇ ਤ ਸੀਂ ਸੌਣ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤ ਸੀਂ ਸ ਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਪਬਿਲੀ ਦ ੇ
ਪਬਲ ਘਟਣਗੇ! 
 

 

ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਭੱੁਲੋ... 
ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਣਾ 'ਸਮੋਿ ਅਲਾਰਮ' (smoke alarm ਭਾਵ ਧ ੂੰਆਂ ਅਲਾਰਮ) ਚੈਿ ਿਰ ਿੇ ਵੇਿੋ ਪਿ ਿੀ ਉਹ ਿੂੰਮ ਿਰ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋ 
ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਵਿੱ ਚ ਤ ਹਾਡਾ  ਪਰਵਾਰ ਸ ਰਿੱ ਪਿਅਤ ਬਾਹਰ ਪਨਿੱਿਲ ਸਿੇ (ਇਿੱਿ ਹਾਲੀਆ ਅਪਧਐਨ ਦੌਰਾਨ  ਾਇਆ ਪਗਆ ਪਿ 
ਿੋਈ ਅਗਨੀ-ਿਾਂਡ ਵਾ ਰਨ ਸਮੇਂ 'ਸਮੋਿ ਅਲਾਰਮ' ਵਿੱਿਣ ਦ ੇਬਾਵਿ ਦ ਬਿੱਚੇ ਿਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਿਾਗਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਗਾਉਣ ਦੀ 
ਿਰ ਰਤ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ)। ਅਸੀਂ ਆ ਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰ ਤੀਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਸਮੋਿ ਅਲਾਰਮ ਪਫ਼ਿੱ ਟ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ  ਰਿ ਵੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ; 
ਿੇ ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਿੋਈ ਪਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿਰ ਾ ਿਰ ਿੇ ਆ ਣੇ 'ਹਾਊਪਸੂੰਗ ਐਗਿੀਪਿਊਪਟਵ' (Housing Executive) 
ਸੂੰ ਰਿ ਿਰੋ। ਅਤੇ ਿੇ ਤ ਸੀਂ ਇਿੱਿ ਫ਼ਲੈਟ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਿਰ ਾ ਿਰ ਿੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਿ ਤ ਸੀਂ ਆ ਣੇ ਬਲਾਿੱਿ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ 
ਪਨਿੱਿਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਿਾਣ  ਹੋ। 
ਿੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਿਾਂ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਰ ਾ ਿਰ ਿੇ 01952 217100 ਉਤੇ ਿਾਿੱਲ ਿਰੋ ਅਤੇ 'ਪਸਹਤ ਤ ੇ
ਸ ਰਿੱ ਪਿਆ' (Health and Safety - ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸੇਫ਼ਟੀ) ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਿਰੋ। 
… 

ਇਸ ਸਰਦ-ਰੁੱ ਤ ਆਪਣੇ ਵਬਲਾਂ ਉਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ 
ਸਰਦ-ਰ ਿੱ ਤ ਦੌਰਾਨ ਪਬਿਲੀ ਦ ੇਪਬਲ ਸਿੱਚਮ ਚ ਪਚੂੰ ਤਾ  ੈਦਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। EnergyExtra (ਐਨਰਿੀ-ਐਿਸਟਰਾ) ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ 
ਸਟਾਫ਼ - ਮ ਫ਼ਤ 'ਚ ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ   ਿੱ ਿ ਿੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਮਨ ਦੀ ਤਸਿੱਲੀ ਦ ੇਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਿ ਤ ਸੀਂ ਆ ਣੀਆਂ 
ਿਰ ਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। 
EnergyExtra (ਐਨਰਿੀ-ਐਿਸਟਰਾ) ਇਹ ਵੇਿਣ ਲਈ ਚੈਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਿ ਿੀ ਤ ਸੀਂ ਸ ਲਾਇਰਿ ਬਦਲ ਿੇ ਧਨ ਦੀ ਬਿੱਚਤ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੀ ਤ ਸੀਂ 'ਵਾਰਮ ਹੋਮਿ' ਿਟੌਤੀ (Warm homes Discount) ਪਿਹੀਆਂ ਪਿਸੇ ਿਟੌਤੀਆਂ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ, ਿੋ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਵਾਧ  
£140 ਦ ੇਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਮਲਣ ਲਈ, EnergyExtra (ਐਨਰਿੀ-ਐਿਸਟਰਾ) ਨ ੂੰ  0121 561 1969 ਉਤੇ ਿਾਿੱਲ ਿਰੋ ਿਾਂ energyextra@bchg.co.uk ਉਤੇ 
ਈ-ਮੇਲ ਿਰੋ। 
… 
 

ਊਰਿਾ-ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦ ੇਨ ਿਤੇ 
 ਆ ਣੀ ਹੀਪਟੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਵਧੇਰੇ  ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆ ਣੇ ਰੈਡੀਏਟਰਿ ਦ ੇਪ ਿੱਛੇ ਟੀਨ ਦਾ  ਿੱਤਰਾ (Foil - ਫ਼ ਆਇਲ) 

ਰਿੱ ਿੋ। ਇਹ  ਿੱਤਰਾ ਤਾ  ਨ ੂੰ  ਿਮਰੇ ਪਵਿੱ ਚ  ਰਤੀਪਬੂੰ ਬਤ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
 ਹਨੇਰਾ ਹ ੂੰ ਦੇ ਸਾਰ ਤ ਰੂੰਤ ਆ ਣੇ  ਰਦੇ ਪਿਿੱਚ ਦੇਵੋ। ਆ ਣੇ  ਰਪਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਆ ਣੇ ਰੈਡੀਏਟਰਿ ਦ ੇਪ ਛਲੇ  ਾਸੇ ਸਮੇਟਣਾ ਨਾ 

ਭ ਿੱ ਲੋ। 
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 ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਊਰਿਾ-ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਬ ਵਰਤੋ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿੱਿ ਸਾਲ ਪਵਿੱ ਚ ਤ ਸੀਂ ਲਗਭਗ £60 ਬਚਾ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿੱਲਬਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਚਲਦੇ ਹਨ। 

 ਚਾਰਿਰਿ ਨ ੂੰ   ਲਿੱ ਗ 'ਚੋਂ ਿਿੱਢਣ ਦਾ ਿਤਨ ਿਰੋ, ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਿੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੋਵ।ੇ  ਲਿੱ ਗ 'ਚ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਬਹ ਤ 
ਸਾਰੇ ਉ ਿਰਣ ਪਬਿਲੀ ਪਿਿੱਚਦੇ ਰਪਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਿੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਿ ਿੱ ਝ ਵਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
'ਵੈਂ ਾਇਰ  ਾਿੱਵਰ' (vampire power - ਲਹ - ੀਣੀ ਪਬਿਲੀ) ਵਿੋਂ ਵੀ ਿਾਪਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

… 

 

ਪਿਰਸਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਲ- ਰਚਾਵਾ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰ ਸਤੀ 
ਿੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਰਸਮਸ ਮੌਿੇ ਤ ਹਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  'ਪਮੂੰਸ  ਾਈਿ' (mince pies) ਵਿੱ ਧ ਿਾਧੇ ਿਾਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 
ਮੌਿੇ ਤ ਸੀਂ ਇਿੱਿ ਸਥਾਨਿ ਿਲਿੱ ਬ 'ਚ ਪਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ, ਇੂੰਝ ਤ ਸੀਂ ਪਫ਼ਿੱ ਟ ਵੀ ਰਹੋਗੇ! ਇਿੱਥੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਿਲਿੱ ਬ ਹਨ, ਪਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਿੋ ਿ ਿੱ ਝ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਆ ਣੀਆਂ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਅਿਮਾਉਂਦੇ ਵੇਿਣਾ  ਸੂੰਦ ਿਰਨਗੇ। ਇਿੱਥੇ ਇਹ ਿ ਿੱ ਝ ਹਨ... 
 
ਫ਼ੁੱ ਟਬਾਲ... 
ਐਲੇਸਮੀਅਰ ਰੇਂਿਰਸ (Ellesmere Rangers) 
ਐਲੇਸਮੀਅਰ ਰੇਂਿਰਸ (Ellesmere Rangers) ਦੀ ਇਿੱਿ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ, ਇਿੱਿ ਅੂੰਡਰ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਅਤ ੇਿਈ ਿ ਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਹਨ, 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਰੇਿ ਦੀ  ਸੂੰਦ ਅਨ ਸਾਰ ਿੋਈ ਨਾ ਿੋਈ ਸਮ ਹ ਹੈ - ਸਪਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦ ੇਿੋਪਚੂੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਿ ੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ ਆਗਤ ਹੈ। 
ਸੈਸ਼ਨਿ ਦੀ ਲਾਗਤ £3 ਹੈ  ਰ ਤ ਸੀਂ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਲਈ ਮ ਫ਼ਤ 'ਟੈਸਟਰ ਸੈਸ਼ਨ' (tester session) ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਪਨਿੱਚਰਵਾਰ 
ਸਵੇਰੇ 9:30-11 ਵਿੇ ਬੀਚ ਗਰੋਵ ਦੇ ਿੇਡ-ਮੈਦਾਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਆਵੋ ਤ ੇਇਿੱਿ ਵਾਰ ਅਿਮਾ ਿੇ ਵੇਿੋ। ਿਾ ਿੇ ਤ ਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ 
ਹੋ  ਰ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਿ ਤ ਹਾਡੇ ਪਵਿੱ ਚ ਿੇਡਣ ਦ ੇਹ ਨਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਲਿੱ ਬ ਅਪਿਹੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਲੂੰ ਟੀਅਰਿ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ 
ਲਈ ਸਦਾ ਪਤਆਰ ਹਨ। 
ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ: ਿੌਨ ਐਿ 01691 623587 john.edge2@homecall.co.uk 
 
ਪਸ਼ਫ਼ਨਾਲ ਯ ਰੋ ੀਅਨਿ (Shifnal Europeans) 

ਪਸ਼ਫ਼ਨਾਲ ਯ ਰੋ ੀਅਨਿ (Shifnal Europeans) ਸ਼ਰੌ ਸ਼ਾਇਰ 'ਚ ਿ ੜੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ ਟਬਾਲ ਪਵਿਸਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿੂੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਦਸਾਲ ਸ ੋਰਟਸ ਹਾਿੱਲ (Idsall Sports Hall) ਪਵਿੇ ਮ ਫ਼ਤ ਟਸੇਟਰ ਸੈਸ਼ਨਿ (taster 

sessions) ਪਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅੂੰਡਰ 12 ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਪਿਸ ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਿੱਿ ਪਿਡਾਰਨ ਿੈਟਪਲਨ 
ਰੌਿਰ ਨੇ ਪਿਹਾ,''ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਿੇਡਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਅਨੇਿਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਿੇਡ ਚ ਿੱ ਿੀ ਹਾਂ  ਰ ਪਸ਼ਫ਼ਨਾਲ ਯ ਰੋ ੀਅਨਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੈ। 
ਿ ੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹ ਤ ਪਧਆਨ ਰਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਪਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' 
ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ: ਸਟੀਵ  ਰਾਈਸ 07831 471816  
 
ਵਾਿੱਪਿੂੰ ਗ ਫ਼ ਟਬਾਲ (Walking Football) 

ਿਾਂ ਿੇ ਤ ਸੀਂ ਫ਼ ਟਬਾਲ ਿੇਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ,  ਰ ਇਿੱਿ ਹਲਿੀ ਸਪਥਰ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤ,ੇ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ Telford Stags Walking Football 
(ਟੇਲਫ਼ੋਰਡ ਸਟੈਗਜ਼ ਵਾਪਿੂੰਗ ਫ਼ ਟਬਾਲ) ਦ ੇਸੈਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਪਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਿਮਾਉਂਦੇ, ਿੋ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦ ੇਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦ ੇ
ਤੂੰਦਰ ਸਤ ਰਪਹਣ ਅਤੇ ਮਨ- ਰਚਾਵੇ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਰੀਿਾ ਹੈ, ਇਿੱਥ ੇਫ਼ ਟਬਾਲ ਿੇਡਣ ਦ ੇਪਨਯਮ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਹਨ, ਬਿੱਸ ਇਿੱਿ ੋਫ਼ਰਿ ਹੈ... 
ਿੇਵਲ ਚਲਦੇ-ਪਿਰਦੇ ਹੀ ਿੇਡਦੇ ਹਨ! ਮੈਚ ਵੀ ਗੋਲ ਿਰਨ ਿਾਂ ਮ ਿਾਬਪਲਆਂ ਉਤੇ ਿੇਂਪਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦੇ; ਇਹ ਸਭ ਦੋਸਤਾਨਾ, ਤੂੰਦਰ ਸਤ 
ਰਪਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫ਼ ਟਬਾਲ ਲਈ ਪ ਆਰ ਿਰ ਿੇ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਤ ਸੀਂ ਬਿੱਸ ਸ ਪਵਧਾਿਨਿ ਿਿੱ ੜੇ  ਾ ਿੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤ ੇਤ ਹਾਡੇ ਿੋਲ  ਾਣੀ ਦੀ 
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ਇਿੱਿ ਬੋਤਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਟੇਲਫ਼ੋਰਡ ਯ ਨਾਈਪਟਡ (Telford United) ਪਵਿੇ 3ਿੀ ਪ ਚੇਿ ਉਤੇ ਹਰੇਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨ ੂੰ  
ਸਵੇਰੇ 9:45-11 ਵਿੇ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ:  ੀਟ ਿੋਸੀ 07469 875095 www.telfordstagswalkingfootball.co.uk 

www.facebook.com/telfordstags 
 
ਹਾੱਕੀ... 
ਟੈਲਫ਼ੋਰਡ ਹਾਿੱਿੀ ਿਲਿੱ ਬ (Telford Hockey Club) 
Telford Hockey Club ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਪਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ਫ਼ਤ  ਪਹਲੇ ਟਰੇਪਨੂੰ ਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ  ੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰ ਪਰਹਾ ਹੈ 
ਪਿਹੜੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਿਮਾਉਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰੇਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਸਿਲਾਈ ਪਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤ ੇਮੈਚ ਪਿਆਦਾਤਰ ਸਪਨਿੱਚਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਿ ੜੀਆਂ, ਮ ੂੰ ਪਡਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਲਵੀਆਂ-ਪਮਲਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਇਹ 
ਅਿਮਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਿਰਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਬਹ ਤ ਮਹਾਨ ਿਸਰਤ ਹੈ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਬਹ ਤ ਸਾਰੀ ਤਾਿਾ ਹਵਾ ਪਮਲਦੀ ਹੈ ਤ ੇਿਲਿੱ ਬ ਪਵਿੱ ਚ 
ਪ ਿੱਚ ਉਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹ ਤ ਸਾਰਾ ਮਨ- ਰਚਾਵਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ! 
ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ: www.telfordhockeyclub.co.uk 

 
ਪਫ਼ੂੰ ਚਫ਼ੀਲਡ ਹਾਿੱਿੀ ਿਲਿੱ ਬ (Finchfield Hockey Club) 
Finchfield Hockey Club ਵੀ ਵ ਲਵਰਹੈਂ ਟਨ ਪਵਿੇ ਬ ਿੱ ਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀਂ 7 ਵਿੇ ਆ ਣੇ ਇਿੱਿ ਪਸਿਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੋਿਾਂ ਦਾ 
ਸ ਆਗਤ ਿਰ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਪਸਿਲਾਈ ਮ ਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤ ੇਅਤ ੇਿਲਿੱ ਬ ਦਾ ਿਪਹਣਾ ਹੈ ਪਿ ਉਸ ਿੋਲ ਪਮਡਲੈਂਡਿ ਦ ੇਵਧੀਆ ਿੋਚਾਂ ਪਵਚੋਂ ਇਿੱਿ ਹੈ 
ਿੋ ਪਿਡਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਵਿਸਤ ਿਰ ਪਰਹਾ ਹੈ। 
ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ: jonathan.ashcroft@btinternet.com 
 

ਵਕਰਕੇਟ... 
ਵਹਾਈਟਚਰਚ (Whitchurch) 
ਵਹਾਈਟਚਰਚ ਪਿਰਿੇਟ ਿਲਿੱ ਬ (Whitchurch Cricket Club) ਆ ਣੇ  ਪਰਵਾਰਿ ਿਲਿੱ ਬ ਨਾਲ ਤ ਹਾਡਾ ਸ ਆਗਤ ਿਰੇਗਾ, ਪਿਸ ਿੋਲ 
ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਰਫ਼ ਿੱ ਲਤ ਹੋ ਪਰਹਾ ਿ ਨੀਅਰ ਸੈਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਿ ਨੀਅਰ ਟਰੇਪਨੂੰ ਗ (ਪਸਿਲਾਈ) 
ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਵਹਾਈਟਚਰਚ ਲਈਅਰ ਸੈਂਟਰ (Whitchurch Leisure Centre) ਪਵਿੇ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ੇਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿੇਵਲ £2.50 
ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੇਪਨੂੰ ਗ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨ ੂੰ  ਸ਼ ਰ  ਹੋਵੇਗੀ। ਿਲਿੱ ਬ ਦਸੂੰਬਰ ਅਤੇ ਿਨਵਰੀ 'ਚ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਪਤਉਹਾਰੀ  ਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮ ਿਤ 
ਿਮਰਾ ਦੇਣ ਦੀ  ੇਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਿਰ ਪਰਹਾ ਹੈ! 
ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ: ਰੈਡ ਿੋਨਿ 07866 082022 rodjones218@hotmail.com @whitchurchCC1 

www.facebook.com/whitchurch.cricketclub  
 

ਕਾਊਂਡ (Cound) 
ਿਾਊਂਡ ਪਿਰਿੇਟ ਿਲਿੱ ਬ (Cound Cricket Club) ਿ ਨੀਅਰਿ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਿ ਲਈ  ਰੀ-ਸੀਿਨ  ਰੈਿਪਟਸ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਿਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਹੈ ਤ ੇਇਿੱਿ ਵਾਰ ਅਿਮਾਓ। 
ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ: ਿੇਪਵਨ ਹੇਮਰ 07734 385877 
 ੈਮ (Wem) 
ਿੇ ਤ ਸੀਂ ਵੈਮ 'ਚ ਰਪਹੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਇਿੱਿ ਮ ਫ਼ਤ ਟੇਸਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ ਿਦੋਂ ਵੈਮ ਪਿਰਿੇਟ ਿਲਿੱ ਬ (Wem Cricket Club) ਮਈ 
ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿ ਨੀਅਰਿ ਲਈ ਪਸਿਲਾਈ ਸ਼ ਰ  ਿਰੇਗਾ। ਿਲਿੱ ਬ ਦ ੇਸੂੰ ਰਿ ਪਵਿੱ ਚ ਰਹੋ ਤ ੇਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿ ਿੱ ਝ 
 ਪਹਲਾਂ   ਰੇ ਵੇਰਪਵਆਂ ਸਮੇਤ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਰਿ ਿਰਨਗੇ। 

http://www.telfordstagswalkingfootball.co.uk/
http://www.facebook.com/telfordstags
http://www.telfordhockeyclub.co.uk/
mailto:jonathan.ashcroft@btinternet.com
mailto:rodjones218@hotmail.com
http://www.facebook.com/whitchurch.cricketclub
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ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ: ਿਾਰਿ ਸੇਿ sage920@btinternet.com 
 
 

ਰਗਬੀ... 
ਟੈਲਫ਼ੋਰਡ ਰੇਡਰਿ (Telford Raiders) 
Telford Raiders, ਟਰਿੱਸਟ ਵਿੱਲੋਂ  ਰਾਯੋਪਿਤ (ਸ ਾਂਸਰਡ) ਸਾਲ 2016 'ਚ ਆ ਣੀ ਸ਼ਰੌ ਸ਼ਾਇਰ  ਲੇਅ ਟਚ ਰਗਬੀ ਲੀਗ ਦ ੇਤੀਿ ੇ
ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਿਰ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਟਰਿੱਸਟ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਿਰਾਏਦਾਰਾਂ (tenants) ਨ ੂੰ  ਮ ਫ਼ਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ  ੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ 14 
ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦ ੇਪਿਸੇ ਵੀ ਪਵਅਿਤੀ ਲਈ ਿ ਿੱ ਲਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਗਬੀ ਦੀ ਇਿੱਿ ਸਮਾਿਿ ਪਿਸਮ ਹੈ, ਪਿਸ 'ਚ ਆ ਸ ਪਵਿੱ ਚ ਪਵਿੱ ਚ 
ਪਭੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ- ਰਚਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ! ਿੇਡਾਂ ਡਾਿੱਅਲੇ (Dawley) ਸਪਥਤ ਫ਼ੀਪਨਿਸ ਅਿੈਡਮੀ ਪਵਿੱ ਚ ਿੇਡੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ: www.telfordraiders.com 
 

… 

ਤੁਹਾਡਾ ਧਿੰਨ ਾਦ! 
ਉਸ ਹਰੇਿ ਪਵਅਿਤੀ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ, ਪਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇਪਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ  ੈਨਲ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਵੋਟ  ਾਈ ਹੈ; ਚ ਣੇ ਗਏ 
ਉਮੀਦਵਾਰ ਫ਼ਰਾਨ, ਿਾਨ ਤ ੇਬਰੈਂਡਾ ਨੇ ਆ ਣੀਆਂ ਭ ਪਮਿਾਵਾਂ ਸੂੰਭਾਲ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦ ੇਪਹਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਟਰਿੱਸਟ 
ਨਾਲ ਪਮਲ ਿੇ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦ ੋਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ; ਰੌਬ ਆਰਮਸਟਰੌਂਗ ਅਤ ੇਗੇਲ ਪਗਰਪਫ਼ਥਸ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਇਸ 
 ੈਨਲ ਪਵਿੱ ਚ ਿੋ-ਆਿੱ  ਟ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ  ੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਨਾ ਿੁਿੰ ਝਾਓ। 
... 
ਸਾਡੀਆਂ ਦ ਿਾਨਾਂ ਤ ੇਦਫ਼ਤਰ 24 ਦਸੂੰਬਰ ਨ ੂੰ  ਪਤਉਹਾਰਾਂ ਦ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਬੂੰਦ ਹੋ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ 4 ਿਨਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਮ ੜ ਿ ਿੱ ਲਹਣਗੇ। ਪਿਸੇ ਵੀ 
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੂੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਪਵਿੱ ਚ ਪਿਰ ਾ ਿਰ ਿੇ 01952 217217 ਉਤੇ ਿਾਿੱਲ ਿਰੋ। 
... 

mailto:sage920@btinternet.com
http://www.telfordraiders.com/

