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ਟ੍ਰ ੱਸਟ੍ ਟ੍ਾਕਸ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟ੍ਰ – ਗਰਮ ਰ ੱਤ 2020 

ਸਾਿ ੂੰ ਿਵੇਂ ਿਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹ!ੈ 

ਪੂੰਦਰਾਾਂ ਸਾਲ ਿਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿ ੂੰ ਟ੍ਰ ੱਸਟ੍ ਟ੍ਾਕਸ ਭੇਜਦ ੇਆ ਰਹੇ ਹਾਾਂ – ਪਰ ਹ ਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਆ ਨਗਆ ਹ!ੈ 

ਤ ਸੀਂ ਦੇਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਹ ਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿ ੂੰ ਨਦ ਰੀਨਕੂੰਿ ਹਾਊਨਸੂੰਗ ਟ੍ਰ ੱਸਟ੍ ਦੇ ਰ ਪ ਨਵਚ ਪੇਸ਼ ਿਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕ ੱਝ ਿ ੂੰ ਨਦ ਰੀਨਕੂੰਿ 

ਹਾਊਨਸੂੰਗ ਗਰ ੱਪ ਨਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ; ਤ ਸੀਂ ਦੇਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਹ ਣ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ੍ ਦਾ ਿਾਮ Wrekin.com ਹੈ। 

ਨਕਉਂਨਕ ਹਰ ਜਗਹਾ ਆਪਣਾ ਿਾਮ ਬਦਲਣਾ ਬਹ ਤ ਿਰਚੀਲਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਨਜਵੇਂ ਨਜਵੇਂ ਉਿਹਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 

ਪੈਂਦੀ ਹ ੈ– ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਿਵੀਆਾਂ ਸਾਈਟ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਾਈਿ ਅਤੇ ਿਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਯ ਿੀਫਾਰਮਾਾਂ। 

ਸਾਿ ੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟ੍ਰ ਵਾਸਤੇ ਿਵੇਂ ਿਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮ ੱਚੀ ਸੂੰਸਥਾ ਨਵਚਲੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿ ੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਅਸੀਂ ਇਕ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਇਹ ਦੇਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਕ ਕੌਣ ਬੇਹਤਰੀਿ ਿਾਮ ਦਾ ਸ ਝਾਅ ਨਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਤ  ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ ਝਾਅ ਿ ੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਉਿਹਾਾਂ ਦੀ ਰਚਿਾਤਮਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਗਫ਼ਟ੍ ਵਾਊਚਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਆਪਣੇ ਿਾਮ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਸ ਝਾਅ TrustTalks@wrekin.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਮ ਫ਼ਤ-ਡਾਕ ਵਾਲੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜੋ। ਵੇਰਵਾ 

ਟ੍ਰ ੱਸਟ੍ ਟ੍ਾਕਸ ਦੇ ਨਪਛਲੇ ਪੂੰਿੇ ਤੇ ਦੇਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 

ਰੀਨਕੂੰਿ ਸਬੂੰਧੀ ਵੇਅਿ ਦ ੇਸ਼ਬਦ 

ਟ੍ਰ ੱਸਟ੍ ਟ੍ਾਕਸ ਦੇ ਿਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਿ ਨਵਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ।  

2020 ਦਾ ਕੈਸਾ ਆਰੂੰਭ ਹੋਇਆ! ਨਜੱਥੇ ਬਰੈਕਨਸਟ੍ ਦੀ ਥਾਾਂ ਸੂੰਸਾਰਕ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਿਬ਼ਰਾਾਂ ਿੇ ਮੱਲ ਲਈ, ਅਤ ੇਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ੂੰਦਗੀ ਿ ੂੰ 

ਬੇਹਤਰ ਬਿਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਸਿਤ ਮਨਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। 

ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਿ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਨਦਿਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦਾ ਧੂੰਿਵਾਦ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ। ਕੇਅਰ ਸਰਵਨਸਜ ਅਤੇ ਿਾਸ 

ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਅਤ ੇਕਰਜ਼ ੇਸਬੂੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਪਰਦਾਿ ਕਰਕੇ ਤ ਹਾਿ ੂੰ ਤ ਹਾਡੇ ਘਰਾਾਂ ਨਵਚ ਸ ਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਣ ਵਾਸਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਨਜਵੇਂ ਨਕ 

ਤ ਸੀਂ ਟ੍ਰ ੱਸਟ੍ ਟ੍ਾਕਸ ਦੇ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਿ ਨਵਚ ਦੇਿੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੂੰਮ ਕਰਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਲਆਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ ਰਗ ਅਤ ੇਨਿਰਬਲ ਗਾਹਕਾਾਂ 

ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਿਾਲ ਪਹ ੂੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਹਾਿ ੂੰ ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪ ਰੀ 

ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਾਂਗੇ। 

ਸਨਥਤੀਆਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਵੀਂ ਅਤ ੇਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ Wrekin.com ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਿਲਾਾਂ ਤੇ ਚੈਕ ਕਰਦ ੇਰਹੋ। 

ਤ ਸੀਂ coronavirus@wrekin.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

ਤ ਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਰ ਪ ਨਵਚ ਟ੍ਰ ੱਸਟ੍ ਟ੍ਾਕਸ ਦੀ ਇਹ ਆਿਰੀ ਐਡੀਸ਼ਿ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸਿ ੂੰ ਅਸੀਂ ਿਵੀਂ ਨਦੱਿ ਅਤ ੇਿਵਾਾਂ ਿਾਮ ਦੇਵਾਾਂਗ,ੇ ਿਵੇਂ ਿਾਮ 

ਦਾ ਸ ਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤ ੇਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡੀਸ਼ਿ ਨਡਨਜਟ੍ਲੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਈਿ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

ਮੈਿ ੂੰ ਉਮੀਦ ਹ ੈਨਕ ਤ ਸੀਂ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਰਾਜ਼ੀ-ਿ ਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਸ ਰੱਨਿਅਤ ਰਨਹਣ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤੂੰਿ ਰਹੋ, ਵਾਇਰਸ ਿ ੂੰ ਕਾਬ  ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਜਾਿਾਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨਵਚ 

ਮੱਦਦ ਕਰੋ। 

ਵੇਅਿ ਗੈਨਟ੍ੂੰਗਜ   

 

 

ਲੋਰਾ ਨਹਲਨਡਚ: ਟ੍ੈਿੂੰਟ੍ਸ’ ਪਿੈਲ ਦੀ ਚੇਅਰ 

ਮੈਿ ੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਕ ਤ ਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ ਰੱਨਿਅਤ, ਤੂੰਦਰ ਸਤ ਅਤ ੇਆਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਕ ਿਵਾਾਂ ਸ਼ੌਂਕ – ਅਕ੍ਰੀਨਲਕ ਪੇਂਨਟ੍ੂੰਗ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ ਹ!ੈ ਮੈਂ ਇਕ ਿਵੀਂ 

ਚੀਜ਼ ਨਸੱਿਣ ਦਾ ਅਿੂੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਾਂ। 

ਮੀਨਟ੍ੂੰਗਾਾਂ ਨਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਨਵਚ ਹੀ ਿੀਤੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਦ ਟ੍ੈਿੂੰਟ੍ਸ’ ਪੈਿਲ ਤ ਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰਿਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਿ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਜੈਕਟ੍ ਸਕ ਟ੍ਰ ਪਾਨਲਸੀ ਸੀ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਆਪਾਾਂ ਸਾਨਰਆਾਂ ਿੇ ਨਟ੍ੱਪਣੀਆਾਂ ਅਤ ੇਸ ਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਿ। 

ਮੈਿ ੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਕ ਤ ਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਨਕ ਇਿਹਾਾਂ ਗੈਰ-ਮਾਮ ਲੀ ਸਨਥਤੀਆਾਂ ਦੌਰਾਿ ਨਦ ਰੀਨਕੂੰਿ ਹਾਊਨਸੂੰਗ ਗਰ ੱਪ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕਮ ੱਠ ਰਹੇ 

ਹਿ। ਮ ੱਿ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਨਮਊਿਟ੍ੀ ਨਵਚਲੇ ਬਹ ਤੇ ਨਿਰਬਲ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 

ਿ ਸ਼ੀ ਿਾਲ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦ ੇਆ ਰਹੇ ਹਿ। 

ਮੈਿ ੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਕ ਕਠਿ ਸਮਾਾਂ ਚੱਲ ਨਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਲ ਰੱਿੋ ਅਤ ੇਇਕ ਦ ਜੇ ਪਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਨਰਆ ਵਤੀਰਾ ਰੱਿੋ। 

 

ਠੱਗੀ ਦ ੇਨਸ਼ਕਾਰ ਹਣੋ ਤੋਂ ਨਕਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹ ੈ
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ਬਦਨਕਸਮਤੀ ਿਾਲ, ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਗੀ ਅਤ ੇਘਟ੍ਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਨਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਿ ੂੰ ਘਟ੍ਾਲੇ, ਠੱਗ ਫੇਰੀ 

ਵਾਨਲਆਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲਾਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਚੇਤੂੰਿ ਅਤ ੇਿਬਰਦਾਰ ਰਨਹਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ੂੰਦੇ ਹਾਾਂ। 

ਫੋਿ ਕਾਲਾਾਂ 

ਲੋਕ ਤ ਹਾਿ ੂੰ ਫੋਿ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤ ਹਾਡੀ ਬੈਂਕ, ਕੌਂਸਲ ਜਾਾਂ ਰੀਨਕੂੰਿ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਬਲ 

ਗਾਹਕਾਾਂ ਿ ੂੰ ਹਕੀਕੀ ਕਾਲਾਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਇਸ ਵੇਲਹੇ  ਉਿਹਾਾਂ ਿ ੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਾਂ ਿਹੀਂ। 

ਬ ਹੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗ 

ਬਜ਼ ਰਗ ਲੋਕਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਨਪੂੰਗ ਕਰਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਉਿਹਾਾਂ ਦੇ ਬ ਹੇ ਤੇ ਹੀ ਉਿਹਾਾਂ ਿ ੂੰ ਨਿਸ਼ਾਿਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਿ। ਸਾਿ ੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਰਪੋਰਟ੍ਾਾਂ ਨਮਲੀਆਾਂ 

ਹਿ ਨਕ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਘਰਾਾਂ ਨਵਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਿਹਾਾਂ ਿ ੂੰ ਰੀਨਕੂੰਿ ਟ੍ਰ ੇਡਜ ਦਾ ਿਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਲਡ-ਕਾਲਾਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ।  

ਸਕੈਮ (ਫ਼ਰੇਬੀ) ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਟ੍ੈਕਸਟ੍ ਮੈਨਸਜ 

ਸਕੈਮ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਟ੍ੈਕਸਟ੍ ਮੈਨਸਜ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ੂੰ ਹਾਿੀਕਾਰਕ ਅਟ੍ੈਚਮੈਂਟ੍ਾਾਂ ਿੋਲਣ ਲਈ ਭਰਮਾ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਨਜਸ ਿਾਲ ਉਿਹਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਾਿਤੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਿਤਰਾ 

ਪੈਦਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਅਤ ੇਟ੍ੈਕਸਟ੍ ਦੇਿਣ ਿ ੂੰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਿ – ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮ ਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਨਵਚ ਉਹ 

ਿਕਦੀ ਜਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਕ ਆਮ ਸਕੈਮ ਇਹ ਹ ੈਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ੂੰ ਐਚ.ਐਮ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਲੋਂ  ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਿਕਲੀ 

ਈਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿ। 

ਯਾਦ ਰੱਿੋ 

 ਅਸੀਂ ਫੋਿ ਰਾਹੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਤ ਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਜਾਾਂ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਿਹੀਂ ਮੂੰਗਾਾਂਗੇ। ਿਾ ਹੀ ਤ ਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਅਤ ੇਿਾ ਹੀ 

ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਮੂੰਗ ਕਰੇਗੀ। 

 ਜੇ ਕੋਈ ਤ ਹਾਡੇ ਮਕਾਿ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੀਨਕੂੰਿ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਉਸਦੀ ਆਈ.ਡੀ. ਦੇਿਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ 

ਤਾਾਂ ਉਿਹਾਾਂ ਿ ੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਾ ਵੜਿ ਦੇਵੋ।  

ਈਮੇਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਟ੍ੈਸਕਟ੍ਾਾਂ ਨਵਚਲੇ ਨਲੂੰਕ ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਿ ਜਾਾਂ ਅਜੀਬ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਿ ਤਾਾਂ ਉਿਹਾਾਂ ਤੇ ਕਨਲੱਕ ਿਾ ਕਰੋ। ਉਿਹਾਾਂ ਨਲੂੰਕਾਾਂ ਉਤ ੇ

ਕਰਸਰ ਨਲਜਾ ਕੇ ਦੇਿੋ ਨਕ ਕੀ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਿਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਿ। ਜੇ ਤ ਹਾਿ ੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਨਕ ਐਚ.ਐਮ.ਆਰ.ਸੀ. ਿਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਕੋਈ ਫਰੇਬੀ ਈਮੇਲ ਆਇਆ 

ਹ ੈਤਾਾਂ ਤ ਸੀਂ ਉਸਿ ੂੰ GOV.UK ਉਤ ੇਨਦੱਤੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਉਦਾਹਰਿਾ ਿਾਲ ਨਮਲਾ ਕੇ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਹ ਨਸ਼ਆਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਕ ੱਝ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇ, ਅਤ ੇਸ਼ਾਇਦ ਸਕੈਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਤ ਹਾਡੇ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸੂੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤ ਹਾਿ ੂੰ ਉਸ ਵਾਰੇ ਪ ਰਾ ਯਕੀਿ ਿਹੀਂ ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਿਾਲ 01952 21700 ਤੇ ਫੋਿ ਜਾਾਂ 

enquiries@wrekin.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੈਕ ਕਰ ਲਵ ੋਨਕ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਨਵਚ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਹੀ ਹੈ। 

ਸ਼ੱਕੀ ਫ਼ਰੇਬ ਦੇ ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ੍ ਤ ਸੀਂ ਐਕਸ਼ਿ ਫਰਾਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ੍: www.actionfraud.police.uk ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਕੈਮਾਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸਟ੍ੀਜ਼ਿਜ ਅਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ੍: www.citizensadvice.org.uk ਦੇਿੋ। 

ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ-ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਬੂੰਧੀ ਸਕਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ GOV.UK ਦੇਿੋ। 

 

ਬਾਲਕਾਿੀਆਾਂ ਤ ੇਫਾਇਰ ਸਫੇਟ੍ੀ 

ਬਾਲਕਾਿੀਆਾਂ ਉਤੇ ਅੱਗ ਉਤਿੀ ਹੀ ਤੇਜੀ ਿਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹ ੈਨਜਤਿੀ ਨਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤ ਹਾਿ ੂੰ ਬਹ ਤ 

ਨਿਆਲ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਐਂਨਡਰਊ ਲੌਕਯਰ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟ੍ੀ ਕੈਟ੍ਗਰੀ ਮੈਿੇਜਰ ਦਾ ਕਨਹਣਾ ਹ ੈਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਵਚ ਆਉਂਦੀ ਹ ੈਨਕ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਮੌਸਮ ਨਵਚ ਅਤ ੇਲੂੰਮਾ ਸਮਾਾਂ ਘਰ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਨਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਾਂ ਬਾਲਕਾਿੀਆਾਂ ਵਰਤਣਾ ਚਹ ਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਿ ਿਾਸ ਨਿਆਲ ਰੱਿਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਸਾਿ ੂੰ ਯਕੀਿੀ 

ਬਿਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਕ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕਾਿੀ ਿ ੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਿਾ ਵਰਤ ੋਨਕ ਤ ਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਗ ਆਾਂਢੀਆਾਂ ਦੀ ਸ ਰੱਨਿਅਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 

ਿਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹ ੋਜਾਵੇ।  

ਇਸ ਗਰਮ ਰ ੱਤ ਦੌਰਾਿ ਤ ਹਾਡੀ ਸ ਰੱਨਿਆ ਵਾਸਤੇ ਐਂਨਡਰਊ ਿੇ ਇਹ ਮ ਿ ਿ ਕਤੇ ਨਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਿ: 

 ਆਪਣੀ ਬਾਲਕਾਿੀ ਿ ੂੰ ਠੇਡੇ ਲੱਗਣ ਬਚਾਅ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਕ-ਸ ਕ ਤੋਂ ਰਨਹਤ ਅਤ ੇਸਾਫ ਸ ਧਰੀ ਰੱਿੋ 

 ਨਸਗਰੇਟ੍ਾਾਂ ਿ ੂੰ ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਾਂ ਬ ਝਹਾ ਕੇ ਨਕਸੇ ਵਾਜਬ ਡੱਬੇ ਨਵਚ ਪਾਵੋ 

 ਆਪਣੀ ਬਾਲਕਾਿੀ ਨਵਚ ਵਹ ਾਈਟ੍ ਗ ੱਡਜ, ਫੀਊਲ ਸਨਲੂੰਡਰਜ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਿਾ ਰੱਿੋ 

 ਬਾਲਕਾਿੀ ਨਵਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਰਬੀਨਕਊ ਿਾ ਕਰੋ, ਨਡਸਪੋਜੇਬਲ ਵੀ ਿਹੀਂ। 
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ਇਹ ਵੀ ਬਹ ਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੈਨਕ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਿ ਨਵਚਲੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਿ ੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਫਾਇਰ ਸੇਫਟ੍ੀ ਸਬੂੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਸੀਂ 

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤ ਹਾਿ ੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਿ ਜਾਾਂ ਬਾਲਕਾਿੀ ਅੂੰਦਰ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟ੍ੀ ਸਬੂੰਧੀ ਕੋਈ ਨਚੂੰਤਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਸਾਿ ੂੰ 01952 217000 

ਤੇ ਫੋਿ ਜਾਾਂ enquiries@wrekin.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

 

ਸਮਾਨਜਕ ਬਣੇ ਰਨਹਣਾ 

ਸਾਿ ੂੰ ਓਲਡਰ ਪੀਪਲ’ਜ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਆਫ ਨਦ ਯੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਿਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ,ੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਮਸਾਲ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ ਰਗ 

ਵਸਿੀਕਾਾਂ ਿਾਲ ਨਮਲਕ ੇਨਕਵੇਂ ਨਿੱਘਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ੂੰਦਾ ਨਦਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਿ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। 

ਇਹ ਿਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਕੀਮਾਾਂ ਨਵਚਲੇ ਸੂੰਗਨਠਤ ਨਟ੍ਰ ੱਪਸ ਅਤ ੇਸਮਾਗਮਾਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਨਦਰਤ ਹੈ। ਇਿਹਾਾਂ ਸਮਾਗਮਾ ਨਵਚ ਬਾਚੀਆ ਤੋਂ ਨਬੂੰਗੋ, ਸੀ-ਸਾਈਡ 

ਹਾਲੀਡੇਜ ਤੋਂ ਸਾਲਾਿਾ ਗਾਰਡਨਿੂੰਗ ਮ ਕਾਬਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿ ਨਜਿਹਾਾਂ ਨਵਚ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਬਹ ਤ ਕ ੱਝ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਨਵਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵੇਂ 

ਸੋਸ਼ਲ ਨਡਸਟ੍ੈਂਨਸੂੰਗ ਨਿਯਮਾਾਂ ਿਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕ ੱਝ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਾਂ ਉਤੇ ਬਹ ਤ ਅਸਰ ਨਪਆ ਹੈ।  

ਨਰਟ੍ਾਇਰਮੈਂਟ੍ ਹਾਊਨਸੂੰਗ ਦੀ ਹੈੈੱਡ ਪੋਲਾ ਰੇਿਲਡਜ ਦਾ ਕਨਹਣਾ ਹ;ੈ ਬਦਨਕਸਮਤੀ ਿਾਲ ਸਾਰੇ ਵਲੋਂ  ਪਸੂੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਮਾਨਜਕ ਸਮਾਗਮ ਸਾਿ ੂੰ 

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿੇ ਪਏ ਹਿ। ਸਾਿ ੂੰ ਆਪਣਾ ਨਧਆਿ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ ਰਗ ਵਸਿੀਕਾਾਂ ਿ ੂੰ ਸ ਰੱਨਿਅਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰ ਸਤ ਰੱਿਣ ਅਤ ੇਹਰ ਇਕ 

ਦੀਆਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜਾਾਂ ਪ ਰੀਆਾਂ ਕਰਿ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਨਪਆ ਹੈ। 

ਕ ਇਨਜ਼ਜ ਤੋਂ ਐਰੋਨਬਕਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਨਡਸਟ੍ੈਂਨਸੂੰਗ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਿਹੀਂ ਨਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਕੀਮਾਾਂ ਨਵਚ ਗੈਰ-ਸਮਾਨਜਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਵਸਿੀਕਾਾਂ ਦੇ ਿਵੇਂ 

ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਰ ਟ੍ੀਿਾ ਨਵਚ ਕ ੱਝ ਸ਼ ਗਲ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥੀ ਿਵੇਂ ਿਵੇਂ ਢੂੰਗਾ ਿ ੂੰ ਈਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ। 

ਸ਼ੈਰਿ ਵੇਕਨਲੂੰਗ, ਨਸ਼ਰਊਸਬਰੀ ਨਵਚ ਨਵਦੀਵ ੱਡ ਨਵਿੇ ਸਰਨਵਸ ਮੈਿੇਜਰ ਦਾ ਕਨਹਣਾ ਹੈ; ਮ ਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਿ ੂੰ ਦੋਸਤਾਿਾ ਕਲਹ ਾਵੇ ਨਵਚ ਿਾ ਲੈ ਸਕਣਾ 

ਬੜਾ ਨਦਲ ਦ ਿਾਊ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਿੀਕਾਾਂ ਿਾਲ ਨਮਲਵਰਤਣ ਦੇ ਿਵੇਂ ਢੂੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਿਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਮਲਕ ੇਕੂੰਮ ਕਰਦ ੇਰਨਹਣਾ 

ਚਾਹ ੂੰਦੇ ਹਾਾਂ।  

ਲੋਕ ਛੋਟ੍ੀਆਾਂ ਛੋਟ੍ੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਿਾਲ ਵੀ ਿ ਸ਼ ਹ ੋਜਾਾਂਦ ੇਹਿ ਨਜਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਡਨਲਵਰੀ ਸਮੇਂ ਮ ਸਕ੍ਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚੇਹਰਾ। ਸਾਡੀ ਗੇਮ ‘ਿਾਈਸ ਟ੍ ਅ ਮੀਟ੍ਰ, 

ਟ੍ ਅ ਮੀਟ੍ਰ ਿਾਈਸ’ ਜਿਰੇਸ਼ਿ ਗੇਮ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹ ੈਅਤੇ ਬਹ ਤ ਪਸੂੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਲ ਪਰ ਸ਼ ਗਲ ਭਰਪ ਰ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲਹੇ  ਹਰ ਇਕ ਿ ੂੰ 

ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਕਟ੍ਰੀਿਾ ਪ ਲਰ, ਈਵੈਂਟ੍ਸ ਕੋ-ਆਰਡੀਿੇਟ੍ਰ, ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮ ਸ਼ਕਲ ਸਮਾਾਂ ਹ ੈਪਰ ਉਸਦੀ ਭ ਨਮਕਾ ਪਨਹਲਾਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। “ਮੈਂ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ 

ਗਾਹਕਾਾਂ ਵਾਸਤ ੇਨਟ੍ਰ ੱਪਸ, ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਨਮਊਿਟ੍ੀ ਗਰ ੱਪਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਦੋੜ ਕਰਦੀ ਰਨਹੂੰਦੀ ਹਾਾਂ। ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਨਵਚ ਬਹ ਤ ਸਾਰਾ 

ਬਦਲਾਵ ਆਉਣ ਿਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਦ ਰੀ ਅਤ ੇਇਕੱਲੇਪਿ ਦਾ ਿਤਰਾ ਬਨਣਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈ– ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਰ ਜਾਾਂ 

ਨਮੱਤਰ ਵੀ ਉਿਹਾਾਂ ਿ ੂੰ ਿਹੀਂ ਨਮਲ ਸਕਦੇ”। 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਕੀਮਾਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ੍ਾਾਂ ਉਤ ੇਅੱਪਡੇਟ੍ ਪਾਉਂਦੇ ਰਨਹੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਧੇਰੇ ਫੋਟ੍ੋਆਾਂ ਅਤੇ ਨਵਡੀਓਆਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਿ ੂੰ ਫੇਸ 

ਬ ੱਕ ਅਤ ੇਟ੍ਨਵੱਟ੍ਰ, @WrekinHG ਤੇ ਫੌਲੋਅ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਨਰਆਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤ ੇਨਮਲਕ ੇਕੂੰਮ ਕਰਿਾ 
 

ਅਨਿਸ਼ਨਚਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਅਤ ੇਕਨਮਊਿਟ੍ੀਆਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ ਪਲਾਈਆਾਂ ਪਹ ੂੰਚਦੀਆਾਂ ਰਨਹਣ ਿ ੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਿਾਉਣ 

ਲਈ ਸਮ ੱਚ ੇਰੀਨਕੂੰਿ ਨਵਚ ਟ੍ੀਮਾਾਂ ਿਵੀਆਾਂ ਭ ਨਮਕਾਵਾਾਂ ਅਪਿਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਿ। 

ਪਲਾਸਟ੍ਰ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੇਿਟ੍ਿੈਂਸ ਸ ਪਵਾਇਜ਼ਰਜ ਫ ਡ ਪਾਰਸਲ ਪਹ ੂੰਚਾ ਰਹੇ ਹਿ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਕੀਮਾਾਂ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਸਥਾਿਾ ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. 

ਉਪੜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ, ਅਤ ੇਲੀਗਲ ਟ੍ੀਮ ਸ਼ਾਇਰਨਲਨਵੂੰਗ ਸਕੀਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਇਹ ਕ ੱਝ ਉਪਰਾਲੇ ਹਿ। ਕ ੱਝ ਸਟ੍ਾਫ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਿੇ ਉਿਹਾਾਂ 

ਥਾਵਾਾਂ ਤੇ ਮੱਦਦ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ ਵਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹ ੈਨਜੱਥੇ ਬਹ ਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਕੂੰਮ ਹ ੈਨਜਵੇਂ ਨਕ ਕੇਅਰ ਸਥਾਿ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਬੈਿੀਨਫਟ੍ਸ ਸਬੂੰਧੀ ਸਲਾਹ 

ਮਸ਼ਵਰਾ।  

 ਇਹ ਹਿ ਕ ੱਝ ਕੂੰਮ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਾਫ ਕਨਮਊਿਟ੍ੀ ਨਵਚ ਕਰਦਾ ਆ ਨਰਹਾ ਹ:ੈ 

 ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਾਂ ਨਵਚ ਫ ਡ ਬੈਂਕਾਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੂੰਦ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਤੱਕ ਫ ਡ ਪਾਰਸਲ ਪਹ ੂੰਚਾਣੇ 

 ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਪੂੰਗ ਨਵਚ ਮੱਦਦ ਕਰਿੀ 

 ਰੈਸਪਾਈਟ੍ ਕੇਅਰ ਵਲੋਂ  ਮਕਾਿਾ ਦੀ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੂੰਗ ਕਰਿੀ  

 ਨਿਰਬਲ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿ ੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਿਣਾ 

 ਦ ਸਰੇ ਸਟ੍ਾਫ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਿ ੂੰ ਸਮਾਿ ਪਹ ੂੰਚਾਉਣਾ ਤਾਾਂ ਨਕ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਣ 

 ਸਾਡੀ ਪੈਂਡੂੰਟ੍ ਅਲਾਰਮ ਸਰਨਵਸ ਲਈ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਰਸਪੌਂਸ ਅਫਸਰਾਾਂ ਿ ੂੰ ਟ੍ਰ ੇਨਿੂੰਗ ਦੇਣੀ 

 ਨਫਰ ੱਜ ਫਰੀਜ਼ਰ, ਨਬੱਡਾਾਂ ਅਤੇ ਵਾਨਸ਼ੂੰਗ ਮਸ਼ੀਿਾ ਵਰਗ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਾਿ ਿ ੂੰ ਡਨਲਵਰ ਅਤ ੇਨਫੱਟ੍ ਕਰਿਾ 
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ਆਪਰੇਸ਼ਿਲ ਸਰਵਨਸਜ ਦੇ ਅਗਜ਼ੈਕਨਟ੍ਵ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰ, ਡੇਨਵਡ ਵੈਲਜ ਦਾ ਕਨਹਣਾ ਹ;ੈ “ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਾਂ ਵਲੋਂ  ਦ ਸਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਿਾਲ ਨਮਲਕੇ ਸਾਡੀ 

ਕਨਮਊਿਟ੍ੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੰਮਾਾਂ ਉਤੇ ਸਾਿ ੂੰ ਫ਼ਿਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਿ ਸ਼ੀ ਿਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿ ੂੰ ਅਿਕ ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਦਦ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਬਲ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਿ ੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਲੋਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰ 

ਸਕਣ”। 

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਵੀ ਸਾਿ ੂੰ ਵਧੀਆ ਪਰਤੀਨਕ੍ਰਆ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹ:ੈ 

“ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਧੂੰਿਵਾਦ। ਮੈਿ ੂੰ ਬਹ ਤ ਤਸੱਲੀ ਨਮਲਦੀ ਹ ੈਨਕ ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹ”ੈ। 

“ਤ ਹਾਡੀਆਾਂ ਕਾਲਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੂੰਿਵਾਦ, ਇਹ ਚੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹ ੈਨਕ ਤ ਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ”। 

ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਸਨਲਆਾਂ ਕਾਰਿ ਇਸ ਵੇਲਹੇ  ਸ਼ੀਲਨਡੂੰਗ ਕਰ ਰਹੀ/ਨਰਹਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ/ਦਾ। ਮੈਿ ੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹ ੈਨਕ ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ 

ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੌਜ ਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਪਤ ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਫ ਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਾਂਗੀ/ਗਾ”। 

ਮੈਂ ਕਾਲਾਾਂ ਅਤ ੇਮੈਨਸਜਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹ ਤ ਸ਼ ਕਰ ਗ ਜ਼ਾਰ ਹਾਾਂ। ਚੂੰਗ ੇਕੂੰਮ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਿੋ, ਤ ਸੀਂ ਬਹ ਤ ਵਧੀਆ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ”ੋ! 

ਨਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੇਰੀ ਮਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤ ਹਾਡਾ/ਡੀ ਬਹ ਤ ਧੂੰਿਵਾਦੀ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦ ਰ ਰਨਹੂੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ ਡ ਪਾਰਸਲ ਅਤੇ 

ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਲਾਾਂ ਬਹ ਤ ਸਹਾਇਕ ਨਸੱਧ ਹ ੂੰਦੀਆਾਂ ਹਿ; ਤ ਹਡੇ ਵਲੋਂ  ਉਚੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੀ ਪਰਦਾਿਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹ ਤ ਧੂੰਿਵਾਦੀ ਹਾਾਂ”। 

ਜੇ ਤ ਹਾਿ ੂੰ ਮਨਹਸ ਸ ਹ ੂੰਦਾ ਹ ੈਨਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤ ਹਾਿ ੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਾਂ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਿ ਤੋਂ ਸੂੰਕੋਚ ਿਾ ਕਰਿਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਸੀਂ: 

Wrekin.com/coronavirusor ਤੇ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾਾਂ 01952 217100 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨਜੱਥੇ ਿ ਸ਼ੀ ਿਾਲ ਤ ਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   

 

ਕੈਲੂੰਡਰ ਆਰਟ੍ ਕੂੰਪੀਟ੍ੀਸ਼ਿ 2021 

ਅਸੀਂ ਚਾਹ ੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਸਾਡਾ 2021 ਦਾ ਕੈਲੂੰਡਰ ਹ ਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੇਹਤਰੀਿ ਰੂੰਗੀਿ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਵੇ! 

ਐਤਕੀਂ ਦ ਸਰੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੂੰਪੀਟ੍ੀਸ਼ਿ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਨਦਸਾਰੇ ਬਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਾਾਂ ਨਜ਼ੂੰਦਾ ਨਦਲ ਅਤ ੇ

ਰੂੰਗੀਿ ਨਚੱਤਰ ਚਾਹ ੂੰਦੇ ਹਾਾਂ। 

ਪਰਸੂੰਗ ਹ ੈਤ ਹਾਡੀ ਸਰਦਲ ਤੇ; ਨਕਉਂਨਕ ਸਾਿ ੂੰ ਵਧੇਰਾ ਸਮਾਾਂ ਘਰਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਨਹਣਾ ਪੈ ਨਰਹਾ ਹ,ੈ ਨਿਆਲ ਕਰੋ ਨਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਕ ੱਝ ਦੇਿ 

ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਨਵੂੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਿਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਦਰ ਸ਼, ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਸੈਰ ਦੌਰਾਿ ਿਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਪਸੂੰਦੀਦਾ ਕੋਈ 

ਨਿਰਨਜੂੰਦ ਵਸਤ  ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਰੂੰਗੀਿ ਅਤ ੇਰਚਿਾਤਮਕ ਆਰਟ੍ਵਰਕ ਦੀ ਭਾਲਹ  ਨਵਚ ਰਹਾਾਂਗੇ। ਉਮਰ ਅਤ ੇਪੇਂਨਟ੍ੂੰਗ ਅਤੇ ਫੋਰੋਗਰਾਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕ ੂੰਭਕਾਰੀ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ 

ਸਬੂੰਧੀ ਕੋਈ ਪਾਬੂੰਦੀ ਿਹੀਂ। 

ਜੇਤ  ਇੂੰਟ੍ਰੀਆਾਂ ਸਾਡੇ 2021 ਵਾਲੇ ਕੈਲੂੰਡਰ ਨਵਚ ਛਾਪੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ ਅਤ ੇਸਮ ੱਚੇ ਰ ਪ ਨਵਚ ਜੇਤ  ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਿ ੂੰ ਮ ਹਰਲੇ ਪੂੰਿੇ ਤੇ ਛਪਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਤ ਆਾਂ ਦੇ ਸਿਮਾਿ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਚ ਇਕ ਪਰਦਰਸ਼ਿੀ ਲਗਾਵਾਾਂਗੇ। ਸ਼ ਭ ਇੱਛਾਵਾਾਂ! 

ਆਪਣੀ ਇੂੰਟ੍ਰੀ calendar@wrekin.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਨਿਯਮਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਸਮੇਤ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਸੀਂ 

Wrekin.com/calendar ਤੇ ਦੇਿ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

ਨਤੂੰਿ ਜਾਦ ਈ ਿੂੰਬਰ ਹ ੈ– ਤੀਹਰਾ ਇਿਾਮ ਿਾਮਜ਼ਦਗੀਆਾਂ 

ਯ ਕ ੇਹਾਊਨਸੂੰਗ ਸੈਕਟ੍ਰ ਨਵਚ ਬੇਹਤਰੀਿ ਕੂੰਮ ਦੀ ਪਰਸੂੰਸਾ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਇਿਾਮ ਵਲੋਂ  ਸਾਿ ੂੰ ਨਤੂੰਿ ਇਿਾਮਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਨਵਚ ਰੱਨਿਆ ਨਗਆ 

ਹੈ। 

ਇਿੋਵੇਟ੍ਰ ਆਫ ਨਦ ਯੀਅਰ: ਸਾਡੇ ਕੂੰਮ ਢੂੰਗ ਨਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਲਆ ਸਕਣ ਯੋਗ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਈ.ਟ੍ੀ. ਨਸਸਟ੍ਮ ਦੀ ਕਾਢ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਵਾਸਤੇ। 

ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ੍ ਇੂੰਪਲਾਇਮੈਂਟ੍ ਐਂਡ ਟ੍ਰ ੇਨਿੂੰਗ: ਸਾਡੀ ਨਪਛਲੀ ਐਡੀਸ਼ਿ ਨਵਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨਦ ਮਾਰਨਚਜ ਕੂੰਸਟ੍ਰ ੱਕਸ਼ਿ ਰੈਡੀ ਪਰਾਜੈਕਟ੍ ਰਾਹੀਂ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸਿੀਕਾਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹ ਿਰ, ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ। 

ਬੈਸਟ੍ ਓਲਡਰ ਪੀਪਲ’ਜ ਲੈਂਡਲਾਰਡ। 

ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਚ ਿਤੀਜੇ ਐਲਾਿ ਕਰ ਨਦੱਤ ੇਜਾਣਗ ੇਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਿ ੂੰ ਸ ਨਚਤ ਕਰਾਾਂਗ ੇਨਕ ਕੀ ਕ ੱਝ ਹੋਇਆ ਹ!ੈ 
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ਨਦ ਰੀਨਕੂੰਿ ਟ੍ੈਂਿੂੰਟ੍ਸ’ ਚਾਰਟ੍ਰ 

ਤ ਹਡੇ ਨਵਚੋਂ ਕਈਆਾਂ ਿ ੂੰ ਨਪਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਿੈਸ਼ਿਲ ਹਾਊਨਸੂੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਨਦ ਟ੍ ਗੈਦਰ ਨਵੱਦ ਟ੍ੈਂਿੂੰਟ੍ਸ ਇਿੀਸ਼ੀਏਨਟ੍ਵ ਸਬੂੰਧੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨਵਚਾਰ 

ਵਟ੍ਾਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਨਹਲ ਕਦਮੀ ਿ ੂੰ ਵੇਲਹੇ  ਨਸਰ ਅਪਿਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੀਨਕੂੰਿ ਿੇ ਵਲੂੰਟ੍ੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਵੇਂ ਟ੍ੈਂਿੂੰਟ੍ਸ 

ਚਾਰਟ੍ਰ ਬਾਰੇ ਸਨਹਮਤੀ ਹ ੋਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਟ੍ਰ ਨਵਚ ਛੇਅ ਿਵੀਆਾਂ ਟ੍ ਗੈਦਰ ਨਵੱਦ ਟ੍ੈਂਿੂੰਟ੍ਸ ਵਚਿਬੱਧਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਦ ਬਾਰਾ ਨਵਚਾਰੇ ਗਏ ਸਰਨਵਸ ਜਾਾਂ 

ਲੋਕਲ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। 

ਤ ਹਾਡੇ ਿਾਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਚਿਬੱਧਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮ ੱਚੀ ਸੂੰਸਥਾ ਸਮਰਨਪਤ ਹ,ੈ ਸਾਡੇ ਕ ੱਝ ਕ  ਲੋਕਲ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਸੋਸ਼ਲ 

ਨਡਸਟ੍ੈਂਨਸੂੰਗ ਪਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਨਵਤ ਹਿ ਪਰ ਨਜੂੰਿੀਂ ਜਲਦੀ ਹ ੋਸਕੇ ਉਿਹਾਾਂ ਿ ੂੰ ਦ ਬਾਰਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਾਂ ਵਚਿਬੱਧਤਾਵਾਾਂ ਇਹ ਹਿ: 

ਰੀਲੇਸ਼ਿਨਸ਼ਪਸ: ਪਰਸਪਰ ਮੇਲ ਨਮਲਾਪ ਦੌਰਾਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਸਿੀਕਾਾਂ ਿਾਲ ਆਦਰ ਮਾਣ ਿਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਾਂਗੇ। ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਵਸਿੀਕਾਾਂ ਿਾਲ ਸਾਡਾ 

ਸਬੂੰਧ ਿ ੱਲਾ, ਇਮਾਿਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕਨਮਊਿੀਕੇਸ਼ਿ: ਮਕਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਨਮਊਿਟ੍ੀ, ਅਸੀਂ ਸਮੱਨਸਆਵਾਾਂ ਿ ੂੰ ਨਕਵੇਂ ਸੂੰਬੋਧਤ ਹ ੂੰਦੇ ਹਾਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਕਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਉਿਹਾਾਂ ਿ ੂੰ ਪਰਭਾਨਵਤ ਕਰਿ 

ਵਾਲੇ ਮ ੱਿ ਮਸਨਲਆਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਪਹ ੂੰਚ ਨਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ ਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੂੰਦ ੇਰਹਾਾਂਗੇ।  

ਆਵਾਜ਼ ਅਤ ੇਅਸਰ ਰਸ ਿ: ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਵਸਿੀਕਾਾਂ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਸਨਤਕਾਰੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਅਤ ੇਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਨਤਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਵਸਿੀਕ ਨਵਅਕਤੀਗੱਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਹਸ ਸ ਕਰੇਗਾ/ਗੀ ਨਕ ਉਿਹਾਾਂ ਿ ੂੰ ਪਰਭਾਨਵਤ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਮਸਨਲਆਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ 

ਗੱਲ ਸ ਣਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨਬਿਾਾਂ ਨਕਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਨਹ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ। 

ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਉਿਹਾਾਂ ਦੇ ਮਕਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿ ੂੰ ਪਰਭਾਨਵਤ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਫੈਸਨਲਆਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਮਕਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਕ ਆਲਟ੍ੀ 

ਦੀ ਪ ਣਛਾਣ ਕਰਿ ਅਤ ੇਸਾਿ ੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਵਸਿੀਕ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਨਮਲਕ ੇਭਾਈਵਾਲਹ ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੂੰਮ ਕਰਿਗੇ। 

ਕ ਆਲਟ੍ੀ: ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤ ੇਵਸਿੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਾਂ ਮੇਿਟੇ੍ਿ ਕੀਤੇ ਸ ਰੱਨਿਅਤ ਅਤ ੇਸ ਚੱਜੇ ਪਰਬੂੰਧ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਕ ਆਲਟ੍ੀ ਦੇ ਮਕਾਿਾਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਰੱਿ ਸਕਦ ੇਹਿ।  

ਜਦੋਂ ਕ ੱਝ ਗਲਤ ਹ ੋਜਾਵੇ: ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ, ਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਕਰਿ ਅਤ ੇਪਰਤੀਕਰਮ ਮੂੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਵਸਿੀਕਾਾਂ ਕੋਲ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੌਿੇ ਢੂੰਗ 

ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕ ੱਝ ਗਲਤ ਵਾਪਰ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਵਸਿੀਕਾਾਂ ਿ ੂੰ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸੂੰਪ ਰਿ ਰੀਨਕੂੰਿ ਟ੍ੈਂਿੂੰਟ੍ਸ’ ਚਾਰਟ੍ਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ੍ Wrekin.com ਤੇ ਦੇਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ੍ ਉਤੇ 2019/20 ਲਈ 

ਆਪਣੀ ਮ ਿ ਸੂੰਚਾਲਕ ਕਾਰਗ ਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਮ ਿ ਸੂੰਚਾਲਕ ਿੀਤੀਆਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੇਂ ਸਰਵਨਸਜ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡਜ ਹਿ, ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਿਹਾਾਂ ਸਬੂੰਧੀ 

ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਤ ਹਾਿ ੂੰ ਪਸੂੰਦ ਹਿ ਜਾਾਂ ਤ ਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਗ ਜ਼ਾਰੀ ਜਾਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ ਚਾਹ ੂੰਦੇ ਹ ੋਬਾਰੇ ਸਾਿ ੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਦਾ ਤ ਹਾਿ ੂੰ ਮੌਕਾ ਨਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ। 

ਤ ਹਾਡਾ  ਕਸਟ੍ਰਮਰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਿਲ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਚਾਰਟ੍ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਿਜ਼ਰਸਾਿੀ ਕਰਕੇ ਕਸਟ੍ਮਰ ਵਾਈਸ ਪੈਿਲ ਅਤ ੇਬੋਰਡ ਿ ੂੰ ਫੀਡਬੈਕ 

ਦੇਵੇਗਾ। ਉਿਹਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਪਤਾ ਲਗਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਿ ੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾਾਂਗੇ। 

ਸ਼ਾਮਲ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਬਣੋ 

ਅਸੀਂ ਟ੍ੈਂਿੂੰਟ੍ਸ ਪੈਿਲ, ਸਾਡੇ ਆਨਡਟ੍ ਗਰ ੱਪ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਿਲ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਭਾਲਹ  ਨਵਚ ਹਾਾਂ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਿਣਾ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ 

ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ 01952 217181 ਤੇ ਫੋਿ ਜਾਾਂ getinvolved@wrekin.com ਤੇ ਫੋਿ ਕਰੋ। 

-ਸਮਾਪਤ- 
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