ਦਿ ਰੀਦ ਿੰ ਗ ਹਾਊਦਸਿੰ ਗ ਟ੍ਰੱ ਸਟ੍
ਟ੍ਰੱ ਸਟ੍ ਿੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ – ਸਰਿ ਰੱ ਤ 2018
ਦਿ. ਬਰਗਿੰ ਡੀ ਆਪਣੇ ਏਅਰਪਲੇ ਨ ਸਪੌਦਟ੍ਿੰ ਗ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਿੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱ ਡੇਗਾ!
ਜੇਸਨ, ਚੈਨਲ 4 ਦੇ ਦਦ ਅੱ ਨਡੇਟੇਬਲ ਦਾ ਸਟਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਟਰੱ ਸਟ ਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿਚ ਰਦਿਣ ਿਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਜਦ ਉਿ ਪਦਿਲਾਂ ਪਦਿਲ ਇੱ ਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਰੁੱ ਤ ਦੌਰਾਨ ਜੇਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਜੇਅਮੀ ਨਾਲ ਦਮਲੇ ਸੀ। ਿੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ
ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਸੈਟਲ ਿੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਮਲ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਦਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਿੀ ਤੇ ਦਦਖਾਈ ਦੇ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਦਚਆ ਿੁਣ ਿਧੀਆ
ਸਮਾਂ ਿੈ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਿ, ਜੇਸਨ ਦੇ ਮਨਪਸੂੰ ਦ ਰੂੰ ਗ ਬੁਰਗੂੰ ਡੀ ਦਿਚ ਇਕ ਿੀਚਰ ਿਾਲ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਿਲੈ ਟ ਦੀ
ਡੈਕੋਰੇਦਟੂੰ ਗ ਦਿਚ ਰੁੱ ਝੇ ਰਿੇ ਿਨ।
“ਅਕਤਬਰ ਦਿਚ ਮੇਰੇ ਿਲੋਂ ਆਖਰੀ ਿਾਰ ਦਦ ਅੱ ਨਡੇਟੇਬਲ ਦਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਟੁੱ ਲਾ ਨਾਲ ਇਕ ਿੋਰ
ਡੇਟ ਤੇ ਦਗਆ ਸੀ ਪਰ ਿੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱ ਠੇ ਨਿੀਂ ਿਾਂ। ਦਿਰ ਮੈਂ ਿੈਨਸਬਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਿੋਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਮਦਲਆ ਪਰ ਉਿ ਿੀ ਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਮਯਾਬ
ਨਿੀਂ ਦਰਿਾ”।
ਜੇਸਨ, ਦਜਸਨੂੰ ਦਮ. ਬੁਰਗੂੰ ਡੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਿੀ ਜਾਦਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਿੁਣ ਤੱ ਕ ਇਸ ਡੇਦਟੂੰ ਗ ਸ਼ੋਅ ਦਿਚ ਕਈ ਿਾਰ ਆ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ, ਦਾ
ਕਦਿਣਾ ਿੈ: “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਨ ਸਪੌਦਟੂੰ ਗ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਭਾਲਹ ਕਰਨੀ ਨਿੀਂ ਛੱ ਡਾਂਗਾ”!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਕਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਦਕ ਸਾਡੇ ਿਫਤਰ ਸ਼ ਰਵਾਰ 21 ਿਸਿੰ ਬਰ ਨਿੰ ਸ਼ਾਿ ਿੇ 5 ਵਜੇ ਬਿੰ ਿ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱ ਧਵਾਰ 2
ਜਨਵਰੀ 2019 ਨਿੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਿੜ ਖੱ ਲਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਤੁਸੀਂ 01952 217217 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਰਪੇਅਰਾਂ ਿਾਸਤੇ
ਦਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।
ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਿੁਤ ਦਜ਼ਆਦਾ ਖਰਾਬ ਿੋ ਜਾਣ ਦੀ ਿਾਲਤ ਦਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਦਿਚਲੇ
ਦਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਿ ਦੇਣੀ ਪਿੇ; ਜੇ ਐਸਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਪੇਅਰਜ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱ ਡ ਦੇਿਾਂਗੇ।
ਦਡਵੈਲਪਿੈਂਟ੍ ਅੱ ਪਡੇਟ੍
ਂ ਰੀਦਕੂੰ ਨ, ਸ਼ਰੌਪਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਸਟਾਿੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਦਿਚ ਅਿੋਰਡੇਬਲ ਿਾਊਦਸੂੰ ਗ ਦੀ ਿਧ ਰਿੀ ਦਡਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ ਅਸੀਂ
ਟੈਲਿੋਰਡ ਐਡ
ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਮਊਨਟੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਿਧੇਰੇ ਕੁਆਲਟੀ ਿੋਮਜ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬਲ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 71 ਦਮਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੇ ਦਨਿੇਸ਼ ਰਾਿੀਂ 566 ਮਕਾਨਾ ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿੋਰ 138 ਮਕਾਨਾ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤਾ
ਿੋਇਆ ਿੈ। ਅਸੀਂ, ਮੈਡਲੀਅ ਦਿਚ ਓਅਕ ਕਲੋ ਜ਼ ਸਮੇਤ, ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਲਸ਼ੈੈੱਲ,
ਸਟਾਰਿੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਦਿਖੇ ਿੀ ਆਪਣੀ ਨਿੀਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਛੇਤੀ ਿੀ ਕੂੰ ਮ ਆਰੂੰ ਭ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦਮਊਨਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਆਪਣੀ ਿਚਨਬੱ ਧਤਾ ਦੀ ਪਰਤੀ ਿਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ।
ਦਪੱ ਛਲੇ ਕੁੱ ਝ ਸਾਲਾਂ ਦਿਚ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀਆ ਲੇ ਦਟਸਟ ਦਡਿੈਲਮੈਂਟਸ ਦਿਖੇ ਸਮੇਤ, 288 ਬੂੰ ਗਲੇ ਉਸਾਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਾਂ; 18 ਡਾਓਲੀ ਦਿਖੇ ਨੀਅਲ
ਕੋਰਟ ਅਤੇ 12 ਡੀਅ ਅਤੇ ਬੁਰਿੇਅ ਦਿਖੇ।
ਮਕਾਨਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਦੇ ਿੀ ਸਮੱ ਦਸਆਿਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੀ। ਸੈਕਸੂੰ ਨਬੀ ਅਿੋਰਡੇਬਲ ਿੋਮਜ ਦਲਮਦਟਡ, ਦਜਸਨੂੰ ਿੇਅਦਬਰੱ ਜ ਿਾਲ ਦਿਖੇ
ਬਾਿਰਲੀ ਦਦੱ ਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦੇ ਿੋਏ 10 ਦਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਲਦਿੂੰ ਗ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਦਿਕਾਸ ਅਤੇ ਿਾਲ ਗਾਰਡਨਜ ਦਿਖੇ 10 ਨਿੇਂ
ਬੂੰ ਗਲੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਦੱ ਤਾ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਿੇਲ ਿੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦਿਚ ਦੇਰੀ ਿੋਈ ਿੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਿੈ ਦਕ ਨਿੇਂ
ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਕਰਸਦਮਸ ਤੋਂ ਪਦਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗਹਾ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਿੀ ਦਨਰਾਸ਼ਾ ਿੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਲਬਰਾਈਟਨ ਦਿਖੇ ਇਕ ਨਿੀਂ ਸ਼ਾਇਰਦਲਦਿੂੰ ਗ ਐਕਸਟਰਾ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਲਾਦਨੂੰਗ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਰਿਾਨ ਕਰ ਦਦੱ ਤਾ ਦਗਆ ਸੀ। ਇਿ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਦਪੂੰ ਡ ਿਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ ਦਕਉਂਦਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦਰਿਾਇਸ਼
ਅਤੇ ਸਿਲਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਿਚ ਜ਼ਰਰਤ ਿੈ। ਿੁਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ੜ ਦੀ ਪਰਤੀ ਿਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨਾ ਅਤੇ ਬੂੰ ਗਦਲਆਂ ਿਾਸਤੇ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਦੱ ਤੀ ਿੈ।
ਂ ਕਦਮਊਨਟੀ ਿੱ ਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ,
ਭਦਿੱ ਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ, ਪੋਲਜ ਮੌਸ ਦਿਖੇ ਦਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਿੈਲਥਕੇਅਰ ਐਡ
ਦਿੱ ਟਚੱ ਰਚ ਦਿਖੇ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਿ-ਜਨਕ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ ਦਜਸਨੂੰ ਟਾਊਨ ਿਲੋਂ ਸੋਿਣਾ ਿੁੂੰ ਗਾਰਾ ਦਮਲ ਦਰਿਾ ਿੈ।
ਆਪਣੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਇਲਾਦਕਆਂ ਦਿਚ ਲੋ ਕਾਂ ਿਲੋਂ ਅਦਤ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਅਿੋਰਡੇਬਲ ਿੋਮਜ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਿਾਅਦੇ ਦੀ ਪਰਤੀ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰੀ ਿਾਿ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱ ਖ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਇਸ ਪਰਤੀ ਿਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 2025 ਤੱ ਕ 12,500 ਤੋਂ ਿਧਾ ਕੇ 16,000 ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਮਦਥਆ ਿੈ।
ੈਲਿੰਡਰ 2019
ਇਸ ਟਰੱ ਸਟ ਟਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੂੰ 2019 ਦਾ ਕੈਲੂੰਡਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੁੂੰ ਦਰ
ਂ ਰੀਦਕੂੰ ਨ ਕੌਂ ਸਲ, ਆਇਰਨਦਬਰੱ ਜ
ਥਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਿੋਟੋਗਰਾਿਸ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇਦਿਡ ਆਸਦਟਨ ਰੋਦਜ਼ੱ ਜ, ਟੈਲਿੋਰਡ ਐਡ

ਗੋਰਜ ਦਮਊਜ਼ੀਅਮ ਟਰੱ ਸਟ ਅਤੇ ਸੈਿਰਨ ਿੈਲੀ ਰੇਲਿੇਅਜ ਦੇ ਅਦਤ ਧੂੰ ਨਿਾਦੀ ਿਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਿੈ ਦਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਉਣ
ਿਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਿਚ ਮੱ ਦਦ ਦਮਲੇ ਗੀ।
ਂ ਅਬਾਊਟ੍
ਦਿਊਨਟ੍ੀ ਦਵਚ ‘ਵਾਚ’ ਆਊਟ੍ ਐਡ
ਟੈਲਿੋਰਡ ਦੀ ਕੇਅਰਰਜ ਸੈਂਟਰ ਚੈਰਟੀ ਦਾ ਦਨਸ਼ਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਧੇਰੇ ਦਿਸ਼ਿਾਸ਼ੀ ਅਤੇ
ਸੁਤੂੰਤਰ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਗਤੀਦਿਧੀਆਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਿੈ।
ਕੇਅਰਰਜ ਅਲਾਊਂਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿੇ ਟਰੱ ਸਟ ਦੇ ਦਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰਰਜ ਸੈਂਟਰ ਚੈਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਿਾਇਦਾ ਦਮਲ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਟਰੱ ਸਟ ਦੀ ‘ਵਾਚ’
ਟੀਮ ਨੇ ਿਾਲ ਿੀ ਦਿਚ ਇਸ ਗਰੁੱ ਪ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਦਸ਼ੱ ਪ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਦਟੂੰ ਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਦਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਿਾਇਕ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਜਾਣ ਸਕਣ।
ਐਮਾ ਦਡਕਨਸੂੰ ਨ, ‘ਿਾਚ’ ਅਲਾਰਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਦਿਣਾ ਿੈ: “ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿਾਂ ਦਕ ਸੁਤੂੰਤਰ ਰਦਿਣੀ ਦਕੂੰ ਨੀ ਮਿੱ ਤਿ ਪਰਨ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਪਰ
ਇਿ ਜਾਨਣਾ ਿੀ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਦਕ ਜੇ ਜ਼ਰਰਤ ਪਿੇ ਤਾਂ ਸਿਾਇਤਾ ਿੀ ਮੌਜਦ ਿੈ। ‘ਿਾਚ’ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਅਨਕਲ ਿੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿਚ
ਆਪਣੀ ਸੁਤੂੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਭਾਿੇਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਿੋਣ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਾਦਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ
ਦਪਆਦਰਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਅਪਾਿਜਤਾ ਕਰਕੇ ਲਾਚਾਰ ਿੋਣ, ਜਾਂ ਿਾਲ ਿੀ ਦਿਚ ਦਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਸ਼ਕਾਰ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ
ਭਰੋਸਾ ਖੋਿ ਬੈਠੇ ਿੋਣ, ਦੀ ਦਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਪਾਤਰਤਾ ਿਧਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ‘ਿਾਚ’ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਰਤ ਰਿੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਅਰਰਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੂੰ ਮ
ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ”।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਜਲਦੀ ਘਰ ਦਲਆਉਣ ਸਬੂੰ ਧੀ ਿੀ ‘ਿਾਚ’ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨਾਲ ਦਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ।
ਿਸਪਤਾਲ ਛੱ ਡਣ ਿਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਮਕਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਉਤੇ ਪਰਤੀ ਦਦਨ ਪਰਤੀ ਮਰੀਜ਼
2,200 ਪੌਂਡ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਦਰਿਾ ਿੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਕੇਅਰਰਜ ਪੈਕੇਜ ਰਾਿੀਂ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਦਾ ਬਿੁਤ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਿਲਕਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਰਾਿੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ, ਦਜਿੇਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਿਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਲਆਉਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਪੂੰ ਗ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਾਇਕ ਯੂੰ ਤਰਾਂ –
ਦਜਿੇਂ ‘ਿਾਚ’ ਪੈਂਡੂੰਟ ਅਲਾਰਮ, ਦਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਦਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਿੈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦਦਨ ਦੇ 24 ਘੂੰ ਟੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਦਨ ਸਿਾਇਤਾ
ਦਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਸਬੂੰ ਧੀ ਮੱ ਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
‘ਿਾਚ’ ਸਬੂੰ ਧੀ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ 01952 217151 ਤੇ ਾਲ, ਜਾਂ
enquiries@watchalarms.co.uk ਤੇ ਈਿੇਲ

ਰ ੇ ਮੁਿਤ ਡੈਮੋਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੁੱ ਕ ਕਰੋ ਜਾਂ www.watchalarms.co.uk ਦੇਖੋ।

ਜੇ ਿਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੀਂ ਸੁਦਣਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਟੈਲਿੋਰਡ ਦਾ 50ਿਾਂ ਜਨਮਦਦਨ ਿੈ! ਇਸ ਟਾਊਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ 29 ਨਿੂੰ ਬਰ
1968 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ – ਅਤੇ ਟਰੱ ਸਟ ਟਾਕਸ ਦੇ ਦਪੱ ਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਦਕਿਾ ਸੀ ਦਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਿੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ 50ਿਾਂ ਦਦਨ ਮਨਾ ਰਿੋ ਤਾਂ। ਿਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!
• ਦਮ. ਅਤੇ ਦਮਦਸਜ ਸਟੱ ਬਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਆਿ ਦੀ 50ਿੀਂ ਐਨਾਿਰਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਨੂੰਦ ਕੇਅਸੀ’ਜ ਦਿਖੇ ਮਾਦਣਆਂ।
• ਬਰਾਇਅਨ ਅਤੇ ਡੋਅਰੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ 50ਿੀਂ ਐਨਾਿਰਸਰੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਨਾਈ।
• ਦਮਦਸਜ ਬਾਲ ਆਪਣੇ 50ਿੇਂ ਜਨਮਦਦਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਦਬੱ ਗ ਮੀਅਲ ਿਾਸਤੇ ਬਾਿਰ ਗਈ।
• ਦਮਦਸਜ ਸ਼ਾਿ ਨੇ ਆਪਣਾ 50ਿਾਂ ਜਨਮਦਦਨ ਲੈਂ ਗੋਲੈਨ ਦਿਖੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਿੋਰਸਸ਼ਅ ਿਾਲਜ ਦਿਚ ਲੂੰਮੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ।
• ਦਮ. ਅਤੇ ਦਮਦਸਜ ਦਪਕੂੰ ਨ ਨੂੰ ਦਦ ਰੀਦਕੂੰ ਨ ਿਾਊਦਸੂੰ ਗ ਟਰੱ ਸਟ (ਟਰੱ ਸਟ ਦਿਚ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਦਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਟੈਲਿੋਰਡ
ਂ ਰੀਦਕੂੰ ਨ ਕੌਂ ਸਲ) ਦੇ ਦਕਰਾਏਦਾਰ ਬਦਣਆ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰੇ 50 ਸਾਲ ਿੋ ਗਏ ਿਨ! ਿਾਲ ਿੀ ਦਿਚ ਉਿ ਿੈਦਲੂੰਗਟਨ ਦਿਖੇ ਸਾਡੀ ਡੀਅ
ਐਡ
ਕਲੋ ਜ ਦਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਨਿੇਂ ਬੂੰ ਗਲੇ ਦਿਚ ਮਿ ਿੋਏ ਿਨ।
ਯਨੀਵਰਸਲ

ਰੈਦਡਟ੍ ਵਾਸਤੇ

ੈਿ ਹੋਵੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਿਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਿਾਲਾ ਗੌਰਦਮੂੰ ਟ ਬੈਨੀਦਿਟ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਕਰੈਦਡਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਦਰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ
ਯਨੀਿਰਸਲ ਕਰੇਦਡਟ ਦਿਚ ਤਬਦੀਲ ਿੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਦਤਆਰ ਿੋਣ ਦਿਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ।
ਯਨੀਿਰਸਲ ਕਰੈਦਡਟ ਸ਼ਰੌਪਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਸਟਾਿੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕੁੱ ਝ ਭਾਗਾਂ ਦਿਚ ਪਦਿਲਾਂ ਿੀ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ
ਂ ਰੀਦਕੂੰ ਨ ਦਿਚਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ।
ਨਿੂੰ ਬਰ ਤੋਂ ਇਿ ਟੈਲਿੋਰਡ ਐਡ
ਸਟ੍ੇਟ੍ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬਿੰ ਧੀ? ਇਹ ਤਹਾਨਿੰ ਪਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਰੇਗਾ
ਯਨੀਿਰਸਲ ਕਰੈਦਡਟ ਕੀ ਿੈ? ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਯਨੀਿਰਸਲ ਕਰੈਦਡਟ (ਯ.ਸੀ.) ਇਕ ਦਸੂੰ ਗਲ ਮੂੰ ਥਲੀ ਪੇਅਦਮੂੰ ਟ
ਿੈ।
ਇਿ ਿੇਠ ਦਲਦਖਆਂ ਦੀ ਜਗਹਾ ਲਿੇਗਾ:
• ਚਾਇਲਡ ਟੈਕਸ ਕਰੈਦਡਟ
• ਿਾਊਦਸੂੰ ਗ ਬੈਨੀਦਿਟ
• ਇਨਕਮ ਸੁਪੋਰਟ
• ਜੌਬਸੀਕਰਜ ਅਲਾਊਂਸ
ਂ ਸੁਪੋਰਟ ਅਲਾਊਂਸ
• ਇੂੰ ਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਡ
• ਿਰਦਕੂੰ ਗ ਟੈਕਸ ਕਰੈਦਡਟ
ਤੁਸੀਂ ਯ.ਸੀ. ਦਿਚ ਉਦੋਂ ਿੀ ਤਬਦੀਲ ਿੋਿੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਿਾਲਾਤਾਂ ਦਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਿੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਿ ਿੋਿੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਨੀਦਿਟ ਪੇਅਦਮੂੰ ਟ ਬੂੰ ਦ ਿੋਣ ਅਤੇ ਯ.ਸੀ. ਪੇਅਦਮੂੰ ਟ ਸ਼ੁਰ ਿੋਣ ਦਿਚ ਕੁੱ ਝ ਿਕਿਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕੁੱ ਝ ਕੇਸਾਂ ਦਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋ ਾਂ
ਨਿੰ ਛੇਅ ਹਫਦਤਆਂ ਤੱ

ਪੈਦਸਆਂ ਤੋਂ ਦਬਨਾਂ ਰਦਹਣਾ ਦਪਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਿਾਸਤੇ ਦਤਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਇਿ ਿਨ

ਕੁੱ ਝ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿੁਣੇ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।
ਦਤਆਰੀ ਰ ਲਉ
ਆਪਣੀ ਯਨੀਿਰਸਲ ਕਰੈਦਡਟ ਪੇਅਦਮੂੰ ਟਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇੂੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਿੇਗੀ:

• ਇੂੰ ਟਰਨੈਟ ਅਕਸੈਸ
• ਈਮੇਲ ਅਡਰੈਸ
• ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ
ਆਪਣੇ ਦਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਿੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਦਦ ਰੀਦਕੂੰ ਨ ਿਾਊਦਸੂੰ ਗ ਟਰੱ ਸਟ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਦਜਸਟਰ ਿੋਣਾ ਪਿੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਰ ਦਲਦਖਆ ਦਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਦਜੂੰ ਨੀਂ ਜਲਦੀ ਿੋ ਸਕੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਉਿ ਸੈਟ ਅੱ ਪ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਕਸਟਰਮ
ਪੋਰਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਿਾਸਤੇ ਰਦਜਸਟਰ ਿੋਣ ਲਈ ਸਾਨਿੰ 01952 21700 ਤੇ

ਾਲ

ਰੋ ਜੀ।

ਖੇਡ ਦਵਚ ਿਹਰੇ ਹੀ ਰਹੋ
ਤੁਿਾਡੀ ਪਦਿਲੀ ਯਨੀਿਰਸਲ ਕਰੈਦਡਟ ਪੇਅਦਮੂੰ ਟ ਦਮਲਣ ਦਿਚ ਛੇਅ ਿਿਦਤਆਂ ਤੱ ਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਤੁਿਾਡੇ ਦਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ। ਹਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦ ਰਾਏ ਦਵਚ ਥੋੜਾ ਦਜਹਾ ਵਾਧ ਭਗਤਾਨ

ਰਨ ਨਾਲ ਤਹਾਨਿੰ

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਿੱ ਿਿ ਦਿਲ ਸ ਿੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦਕਰਾਏ ਦਿਚ 84 ਪੈਂਸ ਪਰਤੀ ਦਿਨ ਿਾ ਥੋੜਾ ਦਜਹਾ ਵਾਧ ਭਗਤਾਨ

ਰਨ ਨਾਲ ਬਹਤ ਵੱ ਡਾ ਫਰ

ਪੈ ਸ ਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਿ

ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਿੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਦਪਊਟਰ, ਟੈਬਲੈ ਟ ਜਾਂ
ਸਮਾਰਟਿੋਨ ਰਾਿੀਂ ਦਦਨ ਦੇ 24 ਘੂੰ ਟੇ ਪਿੁੂੰ ਦਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਦਕਰਾਏ ਦੇ ਿਾਧ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਬੱ ਜਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੱ ਦਦ ਚਾਿੀਦੀ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਸਲਾਿ ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਨੀ ਮੈਟਰਜ
ਟੀਮ ਮੌਜਦ ਿੈ। 01952 217234 ਤੇ

ਾਲ

ਰੋ ਜੀ।

ਤਬਿੀਲੀ ਰੋ
ਯਨੀਿਰਸਲ ਕਰੈਦਡਟ ਦਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਟਰੱ ਸਟ ਕੋਲ ਪਰੇ ਦਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱ ਥ ਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ
ਿੇਲੇ ਹ ਤੁਿਾਡਾ ਦਕਰਾਇਆ ਤੁਿਾਨੂੰ ਦਮਲਣ ਿਾਲੇ ਬੈਨੀਦਿਟ ਦਿਚੋਂ ਦਸੱ ਧਾ ਦਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਬੂੰ ਦ ਿੋ ਜਾਿੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਦਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਦਸਰ ਿੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਢੂੰ ਗ ਇਿ ਿੀ ਿੈ ਦਕ ਆਪਣੇ ਿਾਊਦਸੂੰ ਗ ਅਗਜ਼ੈਕਦਟਿ ਨੂੰ
ਦਮਲ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋ ਕਲ ਸ਼ੌਪ ਦਿਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਦਬੱ ਟ ਸੈਟ ਕਰ ਲਿੋ।
ਜਾਂ, ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਦਬੱ ਟ ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਿੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਅਦਮੂੰ ਟ ਇਸਦਾ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਦਖਤ ਬਦਲ ਿੈ।
ਉਪਰ ਰਹੋ
ਜੇ ਦਕਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿੀ ਿੈ, ਜਾਂ ਦਚੂੰ ਤਾ ਿੈ ਦਕ ਯਨੀਿਰਸਲ ਕਰੈਦਡਟ ਤੁਿਾਨੂੰ ਪਰਭਾਦਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ
ਦਜੂੰ ਨੀਂ ਛੇਤੀ ਿੋ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਉਪਰ ਰਦਿਣ ਦਿਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਮੌਜਦ ਿਾਂ।
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਦੇਖੋ www.wrekinhousingtrust.org.uk/universalcredit ਜਾਂ 01952 217100 ਤੇ ਾਲ

ਰੋ ਜੀ।

ਡਾਇਰੈ ਟ੍ ਡੈਦਬੱ ਟ੍ ਦ ਰਾਏਿਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਜੱ ਤ-ਹੀ-ਦਜੱ ਤ ਹੈ
ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਦਬੱ ਟ ਰਾਿੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਦਲਆਂ ਦਿਚੋਂ ਇਿ ਿਨ ਸਾਡੇ ਮੂੰ ਥਲੀ ਪਰਾਈਜ਼ ਡਰਾਅ ਦੇ ਕੁੱ ਝ ਜੇਤ:
ਜੇਤ ਜੋਅਸੀ ਅਤੇ ਟੈਰੀ ਨੂੰ ਡਾਓਲੀ ਦਿਖੇ ਦਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਲਦਿੂੰ ਗ ਿੋਮ ਦਿਚ ਰਦਿੂੰ ਦਦਆਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁੱ ਝ ਿੀ ਸਮਾਂ ਉਪਰ ਿੋਇਆ ਿੈ:

“ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦ ਸਿਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇ ਅੱ ਛੀ ਦਿਊਨਟ੍ੀ ਦਵਚ ਰਦਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਅ ਦਜੱ ਤਣਾ ਸੱ ਚਿੱ ਚ ਅਸਚਰਜ ਸੀ”!
ਂ ੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿੈਦਲੂੰਗਟਨ ਦਿਚ ਦਰਿਾ ਿੈ: “ਜਿੋਂ ਸ਼ੌਪ ਵਾਦਲਆਂ ਿੈਨਿੰ ਿੱ ਦਸਆ ਦ
ਜੇਤ ਐਡ

ਿੈਂ ਸਿਦਿਆ ਉਹ ਿੈਨਿੰ ਿਖੌਲ ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿੈਂ ਖਿ ਨਿੰ ਟ੍ਰੀਟ੍ ਿੇ ਸ ਿਾ ਹਾਂ”।

ਿੈਂ ਵਾਊਚਰ ਦਜੱ ਤ ਦਗਆ ਹਾਂ ਤਾਂ

ਅਗਲੇ ਮਿੀਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਦਜੱ ਤ ਸਕਦੇ ਿੋ! ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਅੱ ਜ ਿੀ ਆਪਣੇ ਅਗਜ਼ੈਕਦਟਿ ਨੂੰ ਦਮਲੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋ ਕਲ ਸ਼ੌਪ ਦਿਚ
ਜਾਿੋ।

ਟਰੱ ਸਟ ਦੇ 60% ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਦਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਦਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਦਬੱ ਟ ਰਾਿੀਂ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ, ਗੈਰਾਜ ਦੇ
ਦਕਰਾਏ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਇੂੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਚਲ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਦਬੱ ਟ ਰਾਿੀਂ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ 100 ਪੌਂਡ ਦੇ ਸ਼ੌਦਪੂੰ ਗ ਿਾਊਚਰ ਦਜੱ ਤ ਸਕਣ ਿਾਸਤੇ ਮੂੰ ਥਲੀ ਪਰਾਈਜ਼ ਡਰਾਅ ਦਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ!
ਸਾਡੇ ਸਟ੍ਾਫ ਵਲੋਂ ਿੱ ਸੇ ਅਨਸਾਰ, ਟ੍ਰੱ ਸਟ੍ ਦਵਚ ਿੰ ਿ

ਰਨਾ!

ਟਰੱ ਸਟ ਦਿਖੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਿ ਦਾ ਇਕ ਬਿੁਤ ਿੱ ਡਾ ਦਿੱ ਸਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਿਤਰੀਨ ਸਰਦਿਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ
ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਦਿਲਾਂ ਕਦੇ ਟਰੱ ਸਟ ਿਾਸਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਦਚਆ ਿੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰ ਨਿੀਂ ਿੋ ਤਾਂ ਟਰੱ ਸਟ ਦਿਚ ਦਸਰਿ ਇਕ
ਮੇਨਟਨੈਂਸ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਿੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਸਮੁੱ ਚੇ ਟਰੱ ਸਟ ਦਿਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਮਾਰਕਦਟੂੰ ਗ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਿਾਈਨੈਂਸ ਤੱ ਕ ਬਿੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਦਡਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਮੌਜਦ ਿਨ।
ਦਨਕੋਲ ਨੇ ਜੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ. ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਡਮਦਨਸਟਰੇਟਰ ਦੀ ਿੈਸੀਅਤ ਦਿਚ ਟਰੱ ਸਟ ਦੀ ਿਾਈਨੈਂਸ ਦਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋਇਨ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿੁਣ ਉਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ ਦਰਪੇਅਰਜ ਅਕਾਊਂਟੈਟ ਿੈ।
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਨਕੋਲ ਨੇ ਿਧੇਰੇ ਦਜੂੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਲ ਦਨਭਾਏ ਿਨ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕੁਆਲੀਦਿਕੇਸ਼ਨਜ ਲਈ ਸਟੱ ਡੀ ਕਰਦੀ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦਗਆਨ ਦਿਚ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿੈ।

“ਜਿੋਂ ਿੈਂ ਸ ਲ ਛੱ ਦਡਆ ਸੀ ਤਾਂ ਿੈਂ ਫੈਸਲਾ ੀਤਾ ਸੀ ਦ ਿੈਂ ਅ ਾਊਂਟ੍ੈਂਟ੍ ਜਾਂ ਲੌ ਇਅਰ ਬਨਣਾ ਹੈ। ਿੈਨਿੰ ਪਤਾ ਸੀ ਯਨੀਵਰਸਟ੍ੀ ਿੇਰੇ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਿੈਂ ਬਹਤ ਸਾਰਾ ਰਜ਼ਾ ਦਸਰ ਰਾ ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਿੰ ਿੀ ਸੀ। ਜੇ ਿੈਂ ਫਲ ਟ੍ਾਈਿ ਸਟ੍ੱ ਡੀ ਰਿੀ
ਤਾਂ ਟ੍ਰੱ ਸਟ੍ ਦਵਚ ਿੰ ਿ ਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲੇ ਹੋਏ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਿੈਂ ਵਾਂਿੀ ਰਦਹ ਜਾਂਿੀ”।
ਕੂੰ ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਟਊਟਰ ਕਰਕੇ ਦਨਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੀ ਨਿੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਕਸੱ ਥ ਿੋਰਮਾਂ ਦਿਚ ਜਾ ਕੇ
ਿੱ ਰਦਰ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੂੰ ਮ ਰਾਿੀਂ ਟਰੇਦਨੂੰਗ ਲੈ ਣ ਿਾਸਤੇ ਪਰੇਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ।
ਂ ਸੇਫਟ੍ੀ ਗਰੈਜਏਟ੍ ਟ੍ਰੇਅਨੀ ਿੇ ਰਪ ਦਵਚ ਸ਼ਰ ੀਤਾ ਸੀ; ਹੈਲਥ ਐਡ
ਂ
ਦਲਬੀ ਨੇ ਟ੍ਰੱ ਸਟ੍ ਦਵਖੇ ਆਪਣਾ ਰੀਅਰ 2013 ਦਵਚ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਸੇਫਟ੍ੀ ਦਵਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਨਿੰ ਡੈਿੋਸਟ੍ਰੇਟ੍

ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਜੀਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ

ੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਂ ਸੇਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੱ ਕ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਿੈ।
ਦਲਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਿਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿੁਣ ਿਾਲੀ ਿੈਲਥ ਐਡ
ਂ ਸੇਿਟੀ ਦਿਚ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।
ਦਲਬੀ ਿਾਂਗ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਦਖਆ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਿੈਲਥ ਐਡ

“ਅਸੀਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਨੌਜਵਾਨ ਟ੍ੈਲੈਂਟ੍ ਨਿੰ ਹਾਊਦਸਿੰ ਗ ਸੈ ਟ੍ਰ ਵੱ ਲ ਆ ਰਸ਼ਤ ਰਨਾ ਚਾਹਿੰ ਿੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ ਫੌਰੀ ਸਿੰ ਭਾਵੀ
ਖਤਦਰਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ੇ ਰੱ ਖਣਾ ਬਹਤ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੱ ਸਟ੍ ਨੇ ਿੈਨਿੰ ਆਪਣੇ ਗਰੈਜਏਟ੍ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦਵਚ ਸ਼ਾਿਲ ਰ ੇ ਿੈਨਿੰ ਇਹ ਰਨ
ਿਾ ਿੌ ਾ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਦਜਸ ਨਾਲ ਿੈਨਿੰ ਦਜ਼ਿੰ ਿਗੀ ਭਰ ਿਾ ਰੀਅਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਦਗਆ ਹੈ”।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਰੱ ਸਟ ਦਿਖੇ ਿੱ ਥੀਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਿਾਲੇ ਕਰੀਅਰ ਿੀ ਮੌਜਦ ਿਨ। ਡੁੱ ਗ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਟੀਮ ਦਿਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਭਦਿੱ ਖ ਦਿਚ
ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਦਸਸਟਮਾਂ ਦਿਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਦਣਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਿਾਸਤੇ ਇਿ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਦਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈ ਸ
ਇੂੰ ਜਨੀਅਰਾਂ ਉਤੇ ਦਨਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱ ਖੀਏ।
ਡੱ ਗ ਨੇ ਟ੍ਰੱ ਸਟ੍ ਨਾਲ 2011 ਦਵਚ ਹੀਦਟ੍ਿੰ ਗ ਇਿੰਜਨੀਅਰ ਿੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਵਚ ਿੰ ਿ ਸ਼ਰ ੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਡੱ ਗ ਨੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ
ਇਿੰਡੱ ਸਟ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਦਨਿੰਗ ੋਰਸ
ਬਨਣ ਦਵਚ ਿੱ ਿਿ ਦਿਲੀ।

ੀਤੇ ਦਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨਿੰ ਵਰਦ ਿੰ ਗ ਲੀਡ ਇਿੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦਵਚ ਿੇਨਟ੍ਨੈਂਸ ਸਪਰਵਾਈਜ਼ਰ

ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਦਕ ਸਟਾਿ ਦੀ ਸਦਕੱ ਲਜ ਬਦਲਦੀ ਇੂੰ ਡੱ ਸਟਰੀ ਦੇ ਿਾਣ ਦੀ ਬਣੀ ਰਿੇ ਡੁੱ ਗ ਿੁਣ ਸਾਡੇ
ਇੂੰ ਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰੈਂਦਟਸਾਂ ਦੀ ਰਾਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ।

“ਟ੍ਰੱ ਸਟ੍ ਦਵਖੇ ਿੰ ਿ ਰਨਾ ਬਹਤ ਖਬ ਦਰਹਾ ਹੈ, ਦਸਰਫ ਟ੍ਰੇਦਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦ ਇਿੰਜਨੀਅਰਾਂ ਿੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ
ਿੰ ਿ ਰ ੇ ਵੀ। ਿੈਨਿੰ ਅਪਰੈਂਦਟ੍ਸਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਨਾਲ ਿੰ ਿ ਰਨਾ ਬਹਤ ਚਿੰ ਗਾ ਲੱਗਿਾ ਹੈ ਦ ਉਂਦ ਇਸ ਨਾਲ ਿੈਨਿੰ ਯਾਿ ਆਉਂਿਾ
ਹੈ ਦ ਿੈਂ ਦ ਿੰ ਨਾਂ ਸਫਰ ਤੈਅ ਰ ਚੱ ਾ ਹਾਂ”।
ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾ ਉਤੇ ਸਾਡੀ ਿੋ ਰਿੀ ਤਰੱ ਕੀ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੈਸ ਇੂੰ ਜਨੀਅਰਾਂ, ਕੇਦਟਰੂੰ ਗ ਅਦਸਸਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੇਅਰ
ਪੁਜੀਸ਼ਨਾ ਿਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਦਿੂੰ ਦੇ ਿਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਿਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁੱ ਚੀ ਰੱ ਖਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਿਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ
ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਧਆਨ ਦਿਚ ਰੱ ਖਣਾ – ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੂੰ ਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਿਧੇਰੇ ਦਕਰਾਏਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ। ਗਰੁੱ ਪ
ਦਿਖੇ ਲੇ ਦਟਸਟ ਜੌਬ ਿਕੇਂਸੀਆਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਤੁਸੀਂ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ:
www.wrekinhousinggroup.org.uk/jobs
ਦ ਰਾਏਿਾਰਾਂ ਿਾ ਪੈਨਲ ਅੱ ਪਡੇਟ੍
ਲੋ ਰਾ – ਤਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋ ਰਾ ਦਿਲਦਡੱ ਚ ਨੂੰ ਪਦਿਲਾਂ ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਿੋਿੋਗੇ ਦਕਉਂਦਕ ਉਿ ਬਿੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਿਾਲਿਡ ਟੈਂਨੂੰਟ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਕ
ਦਿਾਕੇ ਤੋਂ ਟੈਂਨੂੰਟ’ਸ ਪੈਨਲ ਦਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ!
ਇਸ ਸਾਲ ਪਦਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰੈਨਿੈੈੱਲ ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ ਿਜੋਂ ਿਾਊਦਸੂੰ ਗ ਗਰੀਨ ਪੇਪਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਿੁਲਿਰਿੈਂਪਟਨ ਦਿਚ ਿੋਮਜ
ਕੁਆਲਟੀ ਨੈਟਿਰਕ ਦਿਖੇ ਲੋ ਰਾ ਨੇ ਟਰੱ ਸਟ ਦੀ ਪਰਤੀਦਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਚ ਿਾਜ਼ਰ ਿੋਣ ਅਤੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਿ ਸੀ
ਦਕ ਟਰੱ ਸਟ ਦੇ ਦਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਕਦਿ ਸਕਣ: “ਉਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਾਸਤੇ ਬਿੁਤ ਮਿੱ ਤਿ ਪੁਰਨ ਗੱ ਲ
ਸੀ ਦਕ, ਸਾਰੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਤਰਿੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ਸਕੀ ਸੀ”।
ਜਨਰਲ ਨੀਡਜ ਿਾਊਦਸੂੰ ਗ, ਦਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਲਦਿੂੰ ਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰਦਲਦਿੂੰ ਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿਚ ਸਾਰੇ ਦਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਦਨਧਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋ ਰਾ
ਭਦਿਖ ਦਾ ਦਖਆਲ ਰੱ ਖ ਰਿੀ ਿੈ:

“ਿੈਂ ਚਾਹਿੰ ਿੀ ਹਾਂ ਦ ਪੈਨਲ ਆਪਣੇ ਦ ਰਾਏਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਊਨੀ ੇਟ੍ ਰਨ ਤੇ ੇਂਦਿਰਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਡਜ਼ੀਟ੍ੈਲ ਸਦ ੱ ਲਜ
ਸਬਿੰ ਧੀ ੱ ਿ ਟ੍ਰੇਦਨਿੰਗ ਿੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ”।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਿਾਲਿ ਿੋਣ ਦਿਚ ਰੁੱ ਚੀ ਰੱ ਖਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਈਿੇਲ getinvolved@wrekinht.org.uk ਜਾਂ 01952 217181 ਤੇ ਾਲ

ਰੋ

ਜੀ।

ਦਜਲ ਿੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਲਿੰਟ੍ੀਅਰ ਅਪਰਦਚਊਨਟ੍ੀਜ
ਦਜਲ ਦਪੱ ਟ ਨੇ ਿਾਲ ਿੀ ਦਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇੂੰ ਕਦਲਊਜ਼ਨ ਕੂੰ ਸੱ ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਿੈਸੀਅਤ ਦਿਚ ਕੂੰ ਟੀਦਨਊਸ ਇੂੰ ਪਰਿਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੋਇਨ ਕੀਤਾ ਿੈ
ਅਤੇ ਉਿ ਿਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱ ਸਟ ਦੇ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਿਚ ਇਨਿਾਲਿ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲਹ ਦਿਚ ਿੈ।

“ਸਾਡੀਆਂ ਦਨਊ ਿਲੂੰਟੀਅਰ ਅਪਰਦਚਊਨਟੀਜ ਕਦਮਊਨਟੀ, ਸੂੰ ਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਿਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਿਧਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਦਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਿਨ”।
“ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰਦਲਦਿੂੰ ਗ ਕੈਦਿਆਂ ਦਿਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਿਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲਹ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰਅਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ।
ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਅਤ ਕਰਨ ਿਾਦਲਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦਪਆਰ ਕਰਦੇ ਿਨ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਦਿਰੀ ਮੌਕਾ ਿੈ”।

ਸ਼ਾਇਰਦਲਦਿੂੰ ਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕੇਦਟਰੂੰ ਗ ਟੀਮਾਂ ਦਿਚ ਿਲੂੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਰਾਿੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮਊਨਟੀ ਦਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਦਨਭਾਅ ਰਿੇ
ਿੋਿੋਗੇ। ਿਲੂੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਿਾਸਤੇ ਉਦਚਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਦਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੂੰ ਮਾਂ, ਦਜਿੇਂ ਦਕ ਬੱ ਦਚਆਂ ਨੂੰ
ਸਕਲੋਂ ਲੈ ਣਾ, ਦਿਚ ਦਿਘਨ ਨਾ ਪਿੇ।
ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਮਿੀਦਨਆਂ ਦਿਚ ਿਲੂੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਰ ਿੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਿੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਿਤੇ ਦਿਚ ਕੁੱ ਝ ਘੂੰ ਟੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਿਾਸਤੇ
ਦਤਆਰ ਿੋ ਤਾਂ ਦਜਲ ਨਾਲ ਈਿੇਲ: getinvolved@wrekinht.org.uk ਜਾਂ 01952 217326 ਤੇ ਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰ ਪਰ

ਰੋ ਜੀ।

ੀ ਸਾਡੇ ਦਵਚੋਂ ਗਿੰ ਿ ਵਸਤ ਤਸੀਂ ਹੀ ਹੋ? (ਸ਼ਾਇਰਦਲਦਵਿੰ ਗ ੈਫੇ ਵਲਿੰਟ੍ੀਅਰਜ)
ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਦਲਦਿੂੰ ਗ ਕੈਿੇਜ ਦਿਚ ਕੁੱ ਝ ਰੈਗੁਲਰ ਿੈਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਿਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਲਹ ਿੈ।
ੀ ਤਸੀਂ...


ਿਰ ਿਿਤੇ ਦੋ ਘੂੰ ਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱ ਢ ਸਕਦੇ ਿੋ?



ਸਕੀਮ ਦਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਦਮਕਾ ਦਨਭਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਦਮਲਿਰਤਣ ਦਾ ਆਨੂੰਦ ਲੈ ਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿੋ?

ਤਸੀਂ...


ਇਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿੱ ਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਿੋ



ਆਪਣਾ ਿਲੂੰਟਰੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਨਸ਼ਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ



ਿਸਨੀਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਕੇਦਟਰੂੰ ਗ ਸਰਦਿਸ ਦੀ ਰਪ ਰੇਖਾ ਦਿਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ

ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੇਦਟਰੂੰ ਗ ਦਿਚ ਕੋਈ ਦਪੱ ਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਨਿੀਂ ਦਸਰਿ ਦਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਿਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਿਤ ਿੋਣੀ
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਿਿਤੇ ਦਿਚ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਦੋ ਘੂੰ ਦਟਆਂ ਦੀ ਿਚਨਬੱ ਧਤਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂ।
ਆਪਣੀ ਰੁੱ ਚੀ ਰਦਜਸਟਰ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਦਜੱ ਲ ਨਿੰ involved@wrekinht.org.uk ਤੇ ਈਿੇਲ ਜਾਂ 01952 217326 ਤੇ ਾਲ

ਰੋ ਜੀ।

