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ਤੁਹਾਡਾ Wrekin ਸੂਚਨਾ-ਪੱਤਰ – ਨਵਬੰਰ 2021 

 

Covid-19 ਬਾਰ ੇਅੱਪਡੇਟ  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਆੁਰਾ, ਅਸ ੀਂ ਕੋਵਿਡ-ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣ ਆੀਂ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦ  ਅਦਾਇਗ  

ਕਰਨਾ ਜਾਰ  ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾੀਂ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ  ਿਾਸਤ ੇਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇwrekin.com ਦੇਖ।ੋ 

 

ਵੇਇਨ ਦੇ Wrekin ਬਾਰ ੇਕੁਝ ਸ਼ਬਦ 

ਸਾਡੇ ਵਪਛਲੇ ਸੂੰਸਕਰਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਕੋਵਿਡ-ਪਾਬੂੰਦ ਆੀਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆੀਂ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜ ਿਨਸ਼ੈਲ  ’ਤੇ ਿਾਪਸ 

ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿੱਲੋਂ  ਵਦੱਤ ਆੀਂ ਜਾੀਂਦ ਆੀਂ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦਾ ਆਮ ਿਾੀਂਗ ਚਾਲ  ਹੋਣਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾੀਂਵਕ, ਅਸ ੀਂ ਅਜੇ ਿ  ਇਸ 

ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹਾੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ  ਦਫਤਰਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਦਬੁਾਰਾ-ਖੋਲਹ ਣ ਨ ੂੰ  ਲੈਕੇ ਸਾਿਧਾਨ  ਪ ਰਿਕ ਪਹੁੂੰਚ 

ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕ ਤਾ ਹੈ। ਅਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਿ  ਭਾਰ  ਸੂੰਵਖਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾੀਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਾੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਅਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹ  ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸ ੀਂ ਇਹਨਾੀਂ 

ਉਪਾਿਾੀਂ ਦ  ਬਕਾਇਦਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮ ਵਖਆ ਕਰਦੇ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਾੀਂ, ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿ  ਤਬਦ ਲ ਆੀਂ ਬਾਰੇ ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰ  ਰੱਖਾੀਂਗੇ। 

ਵਪਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾੀਂ ਿਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਦ ਆੀਂ ਿਧ ਰਹ ਆੀਂ ਕ ਮਤਾੀਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ £20 ਦ  

ਯ ਨ ਿਰਸਲ ਕਰੈਵਡਟ ਅੱਪਵਲਫਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ – ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣ  ਵਿੱਤ  ਸਵਿਤ  ਨ ੂੰ  ਲੈਕੇ 

ਵਚੂੰਤਤ ਹਨ। ਸਾਡ  ਮਨ  ਮੈਟਰ਼ਿ (Money Matters) ਟ ਮ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ – ਉਹ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ, ਕਰ਼ਿੇ ਸੂੰਬੂੰਧ  

ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ  ਆਮਦਨ ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰ ਕੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਿਕਤ ਜਲਿਾਯ  ਤਬਦ ਲ  ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾੀਂਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। Wrekin ਵਿਖ,ੇ ਅਸ ੀਂ 2050 ਤੱਕ ਼ਿ ਰੋ ਕਾਰਬਨ ਵਨਕਾਸ  

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਦਰੜ ਸੂੰਕਲਪ ਹਾੀਂ, ਅਤ ੇਇਸ ਟ ਚੇ ਦ  ਪ ਰਤ  ਲਈ ਅਸ ੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ, ਅਸ ੀਂ ਸਾਡੇ 

ਿੱਲੋਂ  ਕ ਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਉਪਾਿਾੀਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾੀਂਗੇ – ਵਜਨਹਾੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਦੋਨੋਂ ਵਕਸਮ ਦੇ ਘਰਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਿਧੇਰ ੇਊਰਜਾ ਸੁਯੋਗ 

ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਿਲ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਾਸਤ ੇਿਧ ਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾੀਂ ਿਾਸਤ ੇਊਰਜਾ ਵਬੱਲਾੀਂ ਦਾ 

ਘਟਣਾ ਿ  ਹੈ। 

ਵਧਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਇੱਕ ਦ ਜੇ ਦ  ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ।ੋ  

ਵੇਇਨ ਗੈਥ ੰਗਜ਼, ਚੀਫ਼ ਐਗਜੈਕੀਥਟਵ  

 

ਕਲਾਈਵ ਡੈਨ, ਚੀਫ਼ ਆਫ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਵੌਇਸ ਪੈਨਲ 

ਮੇਰੇ ਿਰਗੇ ਸੂੰਵਮਲਤ ਗਾਹਕਾੀਂ ਿਾਸਤੇ ਵਪਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹ ਨੇ ਰਝੁੇਿੇਂ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ ੀਂ “ਵਕਰਾਏਦਾਰਾੀਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ” (Tenants Charter) 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ Wrekin ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋਕੇ ਕੂੰਮ ਕ ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਅਤ ੇਸੂੰਚਾਰ ਅਤ ੇ

ਸ਼ਮ ਲ ਅਤ ਦੇ ਪੱਧਰਾੀਂ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਨ ੂੰ  Wrekin ਕੋਲੋਂ  ਕ  ਉਮ ਦ ਕਰਨ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ। ਤੁਸ ੀਂ ਸੂੰਪ ਰਨ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੇਖ 

ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤ ੇਤੁਸ ੀਂ ਸਰਿੇਖਣ ਿਾਸਤੇ ਵਲੂੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਾੀਂ ਵਲਖਤ  ਸੂੰਦੇਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕ ਤਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਸਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਮੂੰਟਾੀਂ ਦਾ ਸਮਾੀਂ ਲਓ – ਤੁਹਾਡ  ਫ ਡਬੈਕ ਅਵਹਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  £100 ਦਾ ਿਾਊਚਰ 

ਵਜੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਾਮ  ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਮੈਨ ੂੰ  ਉਮ ਦ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਰੇ Your Wrekin ਦੇ ਇਸ ਸੂੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕ ਤ ੇਕੈਲੂੰਡਰ ਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਕਰੋਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾੀਂ ਵਕ ਤੁਸ ੀਂ 

ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੋਿੋਂਗੇ ਵਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਪਰਵਤਭਾਿਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤ ੇਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ਮੌਜ ਦ ਹਨ। 

ਸਾਡੇ ਕੂੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡ  ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ ੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹ  ਲੋਕਾੀਂ ਦ  ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਾੀਂ। ਸ਼ਮ ਲ ਅਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਸਲ  ਫਰਕ 

ਵਲਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਿੇਂ ਹਨੁਰ ਵਸੱਖਣ ਦਾ 

ਿ  ਇੱਕ ਿਧ ਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। 
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ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ  ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਜਾੀਂ ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਸ਼ਮ ਲ ਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਚੁ  ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ 

getinvolved@wrekin.com ਜਾੀਂ ਵਫਰ 01952 217181 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

mailto:getinvolved@wrekin.com
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ਗੈਸ ਸੁਰਥੱਿਆ ਜਾਾਂਚਾਾਂ 

ਸਾਡੀਆਾਂ ਥਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਿਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਿੱਲੋਂ  ਪਰਬੂੰਧਨ ਕ ਤ ੇਜਾੀਂਦੇ ਘਰਾੀਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਉਪਕਰਨਾੀਂ, ਵਚਮਨ ਆੀਂ ਅਤ ੇਪਾਈਪਾੀਂ ਦ  ਜਾੀਂਚ 

ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੂੰਮ ਹੈ। 

ਸਾਨ ੂੰ  ਆਖਰ  ਜਾੀਂਚ ਦੇ 12-ਮਹ ਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਿਾਲ  ਿਰਹੇਗੂੰਢ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾੀਂ ਸਾਰ ਆੀਂ ਗੈਸ ਸੁਰੱਵਖਆ ਜਾੀਂਚਾੀਂ ਪ ਰ ਆੀਂ ਕਰਨ ਦ  ਲੋੜ ਹੁੂੰਦ  

ਹੈ। ਇਹਨਾੀਂ ਜਾੀਂਚਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਕੇਿਲ ਇੱਕ ਘੂੰਟਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਲਾਮਤ ਅਤ ੇਵਨੱਘਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤ  ਼ਿਰ ਰ  ਹਨ।  

ਸਾਲਾਨਾ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਾੀਂਗੇ। ਅਸ ੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾੀਂ ਵਕ ਕਈ ਿਾਰ ਵ਼ਿੂੰਦਗ  ਦੇ 

ਝਮੇਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਖੜਹੇ ਹੋ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਤੈਅ-ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਨਹ ੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾੀਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾੀਂ 

ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  01952 217217 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ email enquiries@wrekin.com ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ।ੋ 

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾੀਂ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਾੀਂ ਸ਼ੂੰਕੇ ਹੋਣ, ਤਾੀਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਨ ੂੰ  01952 

217217 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤ ੇਅਸ ੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਦ  ਸ਼ਨਾਖਤ ਦ  ਪੁਸ਼ਟ  ਕਰਾੀਂਗੇ।  

ਨੁਕਸਦਾਰ ਬੋਆਇਲਰ 

ਨੁਕਸਦਾਰ ਬੋਆਇਲਰ ਹਿਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਿਾਸ਼ਪ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਗੈਸ ਦ  ਤਰਹਾੀਂ ਨਾ ਹੋਕੇ, ਇਸਦ  ਕੋਈ ਗੂੰਧ ਨਹ ੀਂ 

ਹੁੂੰਦ , ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਚੇਤਾਿਨ  ਸੂੰਕੇਤ ਨਹ ੀਂ ਹੁੂੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਬੋਆਇਲਰ ਦ  ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਅੂੰਦਰ ਨਹ ੀਂ ਆਉਣ 

ਵਦੂੰਦੇ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦ  ਼ਿਵਹਰ ਚੜਹਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ  ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਯ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਲੋਕ 

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਲੋਕ ਮਰ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਲਾਨਾ ਗੈਸ ਸਰਥਵਸ ਦ ੇਲਾਭ 

 ਸਰਵਿਸ ਕ ਤ ੇਬੋਆਇਲਰ ਦ  ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਪਸ਼ (heating) ਜਾੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣ  ਤੋਂ ਿਾੀਂਝੇ ਕਰਨ ਦ  ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਘੱਟ 

ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। 

 ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਵਬੱਲਾੀਂ ਉਤੱੇ ਪੈਸੇ ਦ  ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕ ਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਬੋਆਇਲਰ ਿਧੇਰੇ ਸੁਯੋਗ 

ਤਰ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।  

 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਉਤੱ ੇਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹ ੀਂ ਹੁੂੰਦਾ। ਅਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਗੈਸ ਸਰਵਿਵਸੂੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਵਿਸ ਿਜੋਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਾਉੀਂਦੇ ਹਾੀਂ। 

 

My Wrekin ਐਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰੋ  

My Wrekin ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਹਣੁ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਬ ਹੈ। 

ਇਹ ਐਪ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ  Wrekin ਵਕਰਾਏਦਾਰ  ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਇੱਕ ਬਟਨ ਛ ਹ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉੀਂਦ  ਹੈ। 

ਤੁਸ ੀਂ Apple ਐਪ ਸਟੋਰ ਜਾੀਂ Google ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਉਤੱ ੇ“My Wrekin” ਦ  ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕ ੇਐਪ ਨ ੂੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨ  ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੇਰਿ ੇਸਾਡ  ਿੈੱਬਸਾਈਟ wrekin.com ਉਤੱ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰ  

ਹਿਾਲਾ ਨੂੰ ਬਰ (tenancy reference number) ਦ  ਲੋੜ ਪਿੇਗ । ਜੇ ਐਪ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡ ਆੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਛਵਗੱਛਾੀਂ ਹਨ – ਤਾੀਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ 

ਪਤੇ ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ:ੋ mywrekinapp@wrekin.com 

ਅਸ ੀਂ ਉਮ ਦ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਵਕ ਤੁਸ ੀਂ ਐਪ ਦ  ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮ਼ਿਾ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰ ਆਤ  ਪੜਾਅ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂੰਗ  ਜਾੀਂ 

ਮਾੜ  ਫ ਡਬੈਕ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਿਾੀਂਗੇ। 

ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਥਲਿੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ: 

 ਵਕਸ ੇਮੁਰੂੰਮਤ ਨ ੂੰ  ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣਾ 

 ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 

 ਆਪਣੇ ਵਨੱਜ  ਿੇਰਿੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ 
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 ਹੋਰ ਮਸਵਲਆੀਂ ਦ  ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ 
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ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਥਨਪਟਣਾ 

ਜਦ ਜਲਿਾਯ  ਤਬਦ ਲ  ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਦ  ਗੱਲ ਆਉੀਂਦ  ਹੈ ਤਾੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆੀਂ ਕੋਲ ਵਨਭਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭ ਵਮਕਾ ਹੈ। 2050 ਤੱਕ ਼ਿ ਰੋ 

ਕਾਰਬਨ ਵਨਕਾਸ  ਦਾ ਟ ਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡ  ਅਵਭਲਾਸ਼ਾ ਹੈ - ਵਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਿੱਲੋਂ  ਿਾਯ ਮੂੰਡਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆੀਂ ਜਾੀਂਦ ਆੀਂ 

ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਗਰ ਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾੀਂ ਅਤ ੇਿਾਯ ਮੂੰਡਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਆੀਂ ਜਾੀਂਦ ਆੀਂ ਗੈਸਾੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੂੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ 

ਟ ਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸ ੀਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾੀਂ। 

ਨਵੇਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ 

ਅਸ ੀਂ ਅਰਲੈਸਟਨ, ਟੈਲਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਪਰੂੰਵਸਸ ਐਿੇਵਨਊ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਨਿੇਂ ਊਰਜਾ-ਸੁਯੋਗ ਪਵਰਿਾਰਕ ਘਰਾੀਂ ਦ  ਅਦਾਇਗ  ਕਰ ਵਦੱਤ  ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਵਸਿਹਾਊ਼ਿ (Passivhaus) ਵਮਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ -  ਉਨੱਤ, ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲ ਆੀਂ, ਡਰਾਫਟ-

ਮੁਕਤ ਇਮਾਰਤਾੀਂ ਜੋ ਚੂੰਗ  ਤਰਹਾੀਂ ਤਾਪ-ਕੁਚਾਲਕ ਬਣਾਈਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਹਨ। ਵਜਸ ਤਰ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾੀਂ ਵਡ਼ਿਾਈਨ ਕ ਤ ਆੀਂ ਅਤ ੇ

ਬਣਾਈਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਵਬੱਲਾੀਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦ  ਬੱਚਤ ਿ  ਕਰਦੇ 

ਹਨ। 

ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਸੁਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ 

ਅਸ ੀਂ ਆਪਣ ਆੀਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣ ਆੀਂ ਇਮਾਰਤਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਵਮਆਰ  ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਿ  ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾੀਂ। ਅਸ ੀਂ ਲਗਭਗ 70 ਮੌਜ ਦਾ 

ਘਰਾੀਂ ਵਿੱਚ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਹ  11 ਨਿੇਂ ਘਰਾੀਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਪਰਣਾਲ ਆੀਂ ਿ  ਲਗਾ ਰਹ ੇਹਾੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 

ਿਰਤਣ ਲਈ ਵਬਜਲ  ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉੀਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਜਦ ਊਰਜਾ ਦੀਆਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਵਧਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਇੱਕ ਸੁਯੋਗ ਘਰ ਵਾਸਤ ੇਨੁਕਤ ੇ

ਗੈਸ ਅਤ ੇਵਬਜਲ  ਲਈ ਿੋਕ ਕ ਮਤਾੀਂ ਆਪਣ  ਚਰਮ-ਸ ਮਾ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤ ੇਅਸ ੀਂ ਕੁਝ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆੀਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ 

ਹੁੂੰਦਾ ਿ  ਦੇਵਖਆ ਹੈ। ਇਹਨਾੀਂ ਕੂੰਪਨ ਆੀਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਨਿੇਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾਿਾੀਂ ਕੋਲ ਤਬਲ ਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤ ੇਅਵਜਹ ਆੀਂ 

ਰੇਟ ਯੋਜਨਾਿਾੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੋਿੇਗਾ ਜੋ ਊਰਜਾ ਦ  ਕ ਮਤ ਦ  ਉਪੱਰਲ  ਹੱਦ ਤੋਂ ਿੱਧ ਚਾਰਜ ਨਹ ੀਂ ਕਰਦ ਆੀਂ। ਕ ਮਤ ਦ  ਉਪੱਰਲ  

ਹੱਦ ਉਹ ਅਵਧਕਤਮ ਸ ਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਕੂੰਪਨ  ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦ  ਹੈ, ਇਹ ਖਪਤ ਉਤੱ ੇਆਧਾਵਰਤ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ ਅਤ ੇਅਵਧਵਨਯਮਕਾੀਂ 

(OFGEM) ਦਆੁਰਾ ਤੈਅ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ।  

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਹਾਲ ਦ  ਘੜ  ਪਵਰਿਰਤਨ ਕਰਨ ਦ  ਸਲਾਹ ਨਹ ੀਂ ਵਦੱਤ  ਜਾੀਂਦ  ਵਕਉੀਂਵਕ ਕਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾੀਂ (fixed deals) ਹਣੁ 

ਵਮਆਰ  ਬਦਲਣਯੋਗ ਰੇਟਾੀਂ ਨਾਲੋਂ  ਿਧੇਰੇ ਮਵਹੂੰਗ ਆੀਂ ਹਨ (ਹਾਲਾੀਂਵਕ ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦ ਲ  ਹੋ ਸਕਦ  ਹੈ)। 

ਇੱਕ ਸੁਯੋਗ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਤੇ: 

 LED ਬਲਬ ਅਪਣਾਓ: ਇਹ ਰਿਾਇਤ  ਬਲਬਾੀਂ ਨਾਲੋਂ  75% ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਿਰਤਦੇ ਹਨ। 

 ਕੱਪਥਿਆਾਂ ਨੰੂ 30º ’ਤੇ ਧੋਵੋ: ਅਤ ੇਜੇ ਮੌਸਮ ਆਵਗਆ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਕੱਪਵੜਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਸੁਕਾਓ। 

 ਸਟੈਂਡਬਾਈ ’ਤੇ ਨਾ ਰਹ:ੋ ਅਣਿਰਤੇ ਉਪਕਰਨਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਪਲੱਗ ਤੋਂ ਹ  ਬੂੰਦ ਕਰ ਵਦਓ। 

 ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬਰ ੂ(brew) ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਕੇਵਲ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੋ ਥਜੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋਿ ਹੈ। 

  ਰਮੋਸਟੈਟ ਨੰੂ 18º ’ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕ ੇਰੱਿਣ ਦੀ ਕੋਥਸ਼ਸ਼ ਕਰ:ੋ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਰੇਡ ਏਟਰ ਿਾਲਿਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਵਲਵਿੂੰਗ ਏਰ ਆ ਲਈ 4-5 

’ਤੇ ਅਤ ੇਬੈੱਡਰ ਮਾੀਂ ਲਈ 1-2 ’ਤੇ ਸੱੈਟ ਕਰ।ੋ 

 ਡਰਾਫਟਾਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਰੱਿ:ੋ ਅੂੰਦਰ ਨ  ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਬੂੰਦ ਕਰਕ ੇਰੱਖੋ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਐਕਸਕਲ ਡਰਾੀਂ (draft excluders) ਦ  ਿਰਤੋਂ 

ਕਰ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡ  ਕੋਈ ਅਣਿਰਤ  ਖੁੱਲਹ   ਅੂੰਗ ਠ  ਹੈ ਤਾੀਂ ਕੋਈ ਵਚਮਨ  ਗੁਬਾਰਾ (chimney balloon) ਵਫੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ 

ਕਰ।ੋ 

ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਤੇ  

 ਗਰਮ ਪਾਣ  ਦ  ਬੋਤਲ ਿਰਤ ੋਪਰ ਵਬਜਲਈ ਕੂੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹ ੀਂ। 

 ਆਪਣੇ ਘਰ ਨ ੂੰ  ਲੋੜੋਂ ਿੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨਾ (24 ਵਡਗਰ  ਤੋਂ ਉਪੱਰ) ਵਨਰਜਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਕਰਕ ੇ

ਭੂੰਬਲਭ ਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਸ ੀਂ ਵਡੱਗ ਿ  ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਕੱਪੜੇ ਠੂੰ ਢ ਮੁਤਾਵਬਕ ਪਵਹਨੋ – ਇੱਕੋ ਿੱਡੇ ਜੂੰਪਰ ਨਾਲੋਂ  ਸ ਤ , ਉਨ  ਜਾੀਂ ਫਲ ਸ ਦ ਆੀਂ ਕੁਝ ਪਰਤਾੀਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫ  ਿੱਧ 

ਗਰਮ ਹੁੂੰਦ ਆੀਂ ਹਨ। 
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 ਯਕ ਨ  ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸ ੀਂ ਤਰਜ ਹ  ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰ ’ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਵਨੱਘਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੋਟ ਿਾਸਤ ੇਅਰ਼ਿ  ਵਦਓ। ਿਧੇਰ ੇ

ਜਾਣਕਾਰ  ਲਈ gov.uk/the-warm-home-discount-scheme ਦੇਖ।ੋ 

 

ਮਨੀ ਮੈਟਰਜ਼: ਮਦਦ ਲਈ ਮੌ਼ਿ ਦ 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਾਲਾੀਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤ ੇਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਡ  ਮਨ  ਮੈਟਰ਼ਿ (Money Matters) ਟ ਮ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। 

ਤੁਸ ੀਂ ਟ ਮ ਨਾਲ 01952 217234 ’ਤੇ ਜਾੀਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹ ੀਂ money.matters@wrekin.com  ’ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਵਕਸੇ ਪ ਰਿ-ਭੁਗਤਾਨ (pre-payment) ਮ ਟਰ ’ਤੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ wrekin.com/News/home-energy-costs-on-the-

rise ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ (heating) ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਵਿਸਤਵਰਤ ਸਲਾਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤੇ ਿ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹ?ੈ 

Wrekin ਵਿਖ,ੇ ਅਸ ੀਂ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾੀਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾੀਂ ਦਾ ਮ਼ਿਾ ਲੈਣ।  

ਜਦ ਵ਼ਿੂੰਦਗ  ਅੱਗੇ ਿਧਦ  ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾੀਂ ਇਹ ਅਵਹਮ ਹੈ ਵਕ ਵਜਸ ਿਾੀਂ ’ਤੇ ਤੁਸ ੀਂ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡ  ਜ ਿਨਸ਼ੈਲ  ਅਤ ੇ

ਲੋੜਾੀਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰ  ਰੱਖੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡ  ਚੱਲਣ-ਵਫਰਨ ਦ  ਯੋਗਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਗ ਚੇ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨਾ ਿਧੇਰੇ 

ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾੀਂ ਪਵਰਿਾਰ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਿਾੀਂ ਚਲਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਅਸ ੀਂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਸਲਾਮਤ ਅਤ ੇ

ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਦ  ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ। 

ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਘਰ ਬਦਲ  ਕਰਨ ਦ  ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਰ ਆੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾੀਂ ਹਨ ਵਜਨਹਾੀਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊੀਂਡ 

ਫਲੋਰ ਿਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਬੂੰਗਲੇ ਅਤ ੇਉਹ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਡ਼ਿਾਈਨ ਕ ਤ ੇਗਏ ਹਨ 

– ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਾਡ ਆੀਂ Retirement Living ਅਤ ੇShireLiving ਸਕ ਮਾੀਂ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੱਗ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹਣੁ ਤੁਹਾਡ ਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਦੇ ਵਫੱਟ ਨਹ ੀਂ ਵਰਹਾ, ਤਾੀਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮ ੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਹਾਊਵਜੂੰਗ ਐਗਜੈਕ ਟਿ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

 

ਸਪਥਰੰਗਵੁੱਡ 

ਸਾਡ  ਸਭ ਤੋਂ ਨਿ ੀਂ ShireLiving ਸਕ ਮ ਸਪਵਰੂੰਗਿੁੱਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਡ  ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾੀਂ ਿਾਸਤ ੇਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੇਂ ਸਾਲ 

ਵਿੱਚ ਵਸ਼ਫਨਾਲ (Shifnal) ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਹੇਗ । 

ਖੁੱਲਹ   ਯੋਜਨਾ ਿਾਲੇ ਵਲਵਿੂੰਗ ਏਰ ਏ ਅਤ ੇਪਹੁੂੰਚਯੋਗ ਬਾਿਰ ਮਾੀਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦੇ ਆਧੁਵਨਕ ਇੱਕ ਅਤ ੇਦੋ-ਬੈੱਡਰ ਮ ਿਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾੀਂ ਦਾ 

ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਿੇਗਾ। ਸਮਾਜਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਿਾਸਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰ  ਸਾੀਂਝ  ਜਗਹ ਿ  ਹੋਿੇਗ  ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੈਫ ੇਅਤੇ ਬਗ ਚੇ।  

ਹਰੇਕ ਚ ਼ਿ ਨ ੂੰ  ਸਪਵਰੂੰਗਿੁੱਡ ਦ  ਦੋਸਤਾਨਾ ਟ ਮ ਿੱਲੋਂ  ਵਨਖਾਵਰਆ ਵਗਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਣੁ ਜਾੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ੀਂਦ  ਵਕਸੇ ਿ  ਦੇਖਭਾਲ 

ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦ  ਪ ਰਤ  ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗ , ਅਤ ੇਸੁਤੂੰਤਰ ਤਰ ਕੇ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡ  ਮਦਦ ਕਰੇਗ ।  

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰ  ਲਈ ਦੇਖੋ ShireLiving.co.uk ਜਾੀਂ 01952 217444 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

 

ਥਕਰਸਮਸ ਮੌਕੇ ਪਸੈ ੇਦੀ ਬਚੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੁਨੇ 

ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਥਸਰਜੋ 

ਚਾਹ ੇਇਹ ਕੋਈ ਘਰੇ ਬਣਾਈ ਵਪਕਵਨਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਾਨਕ ਪਾਰਕ ਵਿਖ ੇਕੋਈ ਵਦਨ ਹੋਿੇ ਜਾੀਂ ਵਕਸੇ ਵਮਊ਼ਿ ਅਮ ਵਿਖ ੇਜਾਣ ਲਈ ਿੱਡੇ 

ਸ਼ਵਹਰਾੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਟਵਰੱਪ – ਤੁਸ ੀਂ ਵਕਸੇ ਿ  ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਵਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਿਧ ਆ ਿਾਊਚਰ 

ਬਣਾਓ ਵਜਸਨ ੂੰ  ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਜੋ ਜਦ ਿ  ਉਹ ਇਸਨ ੂੰ  ਦੇਖਣ ਤਾੀਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੁਰੂੰਤ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾ਼ਿਾ ਹੋ 

ਜਾਿ!ੇ 

ਬੱਥਚਆਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼!  
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ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇੱਕ ਵਦਨ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਵਿੱਤ  ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ – ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਖਰ ਦਦਾਰ ਬਣੋ – ਬਜਟ ’ਤੇ ਅਵਡੱਗ 

ਰਹੋ ਅਤੇ ਖਰ ਦਦਾਰ  ਓਿੇ ਕਰ ੋਵਜੱਿੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾੀਂ (offers) ਹੋਣ। ਛੋਟ ਕੋਡਾੀਂ ਿਾਸਤ ੇਨ਼ਿਰ ਮਾਰੋ, ਿਫਾਦਾਰ  ਕਾਰਡ ਪੁਆਇੂੰਟਾੀਂ ਦਾ 

ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਅਤ ੇਵਜੱਿੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ ਓਿੇ ਨਕਦ  ਦ  ਿਰਤੋਂ ਕਰ,ੋ ਨਾ ਵਕ ਕਰੈਵਡਟ ਦ । 

ਤਸਵੀਰਾਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫੇ਼ ਬਣਾਓ 

ਵਿਅਕਤ ਗਤ ਬਣਾਈਆੀਂ ਯਾਦਾੀਂ ਦ ਆੀਂ ਵਕਤਾਬਾੀਂ (memory books) ਜਾੀਂ ਕੂੰਧ ਕਲਾ (wall art) ਪਵਰਿਾਰ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾੀਂ ਿਾਸਤ ੇਸਭ ਤੋਂ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫ਼ ੇਵਸੱਧ ਹੁੂੰਦ ਆੀਂ ਹਨ। ਵਕਉੀਂ ਨਾ ਫਰ  ਵਪੂੰਟਾੀਂ (Free Prints), ਉਤੱ ੇਝਾਤ ਪਾਈ ਜਾਿ,ੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਸਰਫ਼ ਅਦਾਇਗ  

ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਸ ਮਾ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਰਡਰ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਤੁਸ ੀਂ ਕੁਝ ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ 

ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਸ ੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਛੋਟ  ਵਜਹ  ਸਕਰੈਪ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਕੁਝ ਿਧ ਆ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਵਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੈਂਟਾ ਸ ਾਪਤ ਕਰੋ 

ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਸੇ ਿਾਸਤ ੇਢੇਰ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਖਰ ਦਣ ਦ  ਬਜਾਏ – ਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਸੈਂਟਾ (Santa) ਸਿਾਪਤ ਕਰ।ੋ 

Drawnames.co.uk ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਦਾਰਾੀਂ ਦੇ ਨਾਿਾੀਂ ਦਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਡਰਾਅ ਕੱਢਦ  ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦ  ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ! 

 

ਕੈਲੰਡਰ ਕਲਾ ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ 

ਇਸ ਸਾਲ ਦ  ਕੈਲੂੰਡਰ ਕਲਾ ਪਰਤ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੂੰਗਾਰਾ ਵਮਵਲਆ ਸ  ਅਤੇ ਅਸ ੀਂ ਆਪਣ ਆੀਂ ਹਣੁ ਤੱਕ ਦ ਆੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ 

ਐੀਂਟਰ ਆੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕ ੇਰਮੁਾੀਂਵਚਤ ਹੋ ਗਏ ਸ ।  ਭ -ਵਦਰਸ਼ਾੀਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਭਣਵਭਣਾਉੀਂਦੇ ਕ ਟ-ਪਤੂੰਵਗਆੀਂ ਤੱਕ, ਵਮਆਰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ  ਅਤ ੇ

ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤ  ਵਚਵਕਤਸਾ ਦੇ ਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਵਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ।  

ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤ  ਦਾ ਧੂੰਨਿਾਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਿਧਾਈਆੀਂ ਵਜਨਹਾੀਂ ਦ ਆੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪਰੇਵਰਤ 

ਕਲਾ-ਵਕਰਤ ਆੀਂ ਸਾਡੇ 2022 ਦੇ ਕੈਲੂੰਡਰ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣ ਆੀਂ ਹਨ।  

ਸਮੱੁਚ  ਵਿਜੇਤਾ ਵਲੂੰਡਾ ਹੋਰਲੇਰ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਜਸਦ  ਗੁਸਤਾਖ ਗੋਲਡਵਫੂੰਚ ਫੋਟੋਗਰਾਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਰੂੰਟ ਕਿਰ 

ਉਤੱ ੇਮਾਣਮੱਤ  ਜਗਹ ਬਣਾਈ! ਸਾਨ ੂੰ  ਉਮ ਦ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸ ੀਂ ਇਸਦਾ ਮ਼ਿਾ ਲਓਗੇ! 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹਾਾਂ 

ਹਾਲ ਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸ ੀਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਫ ਡਬੈਕ ਸੇਿਾ ਵਲਆੀਂਦ  ਹੈ। 

ਸਾਡ  ਨਿ ੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਫ ਡਬੈਕ ਸੇਿਾ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਵਹਲਾੀਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਕਤੇ 

ਿਧੇਰ ੇਆਸਾਨ ਬਣਾਉੀਂਦ  ਹੈ। ਤੁਸ ੀਂ ਸੂੰਖੇਪ ਸਰਿੇਖਣ ਨ ੂੰ  ਵਲਖਤ -ਸੂੰਦੇਸ਼ ਜਾੀਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹ ੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣ  ਫ ਡਬੈਕ 

ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਸ ਵਲੂੰਕ ਉਤੱ ੇਕਵਲੱਕ ਕਰ ਵਦਓ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਣੁ ਤੱਕ, ਅਸ ੀਂ 7,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਰਿੇਖਣ ਪ ਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾੀਂ! 

 

ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦ ੇਜੇਤੂ!  

Your Wrekin ਦੇ ਗਰਮ ਆੀਂ ਦ  ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੂੰਸਕਰਣ ਤੋਂ ਪਰਤ ਯੋਗਤਾ ਜੇਤ ਆੀਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਏਿੇ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਰ ਆੀਂ ਤਾ਼ਿਾ 

ਪਰਤ ਯੋਗਤਾਿਾੀਂ ਲਈ, ਆਪਣ  ਐਡਰੈੱਸ ਸ਼ ਟ ਉਤੱੇ ਨ਼ਿਰ ਮਾਰੋ।   

ਥਡਜ਼ੀਟਲ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਜੇਤੂ 

ਸਾਡੇ ਵਡ਼ਿ ਟਲ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਿਾਸਤੇ ਬੇਤਰਤ ਬ ਤਰ ਕੇ ਨਾਲ ਚਣੇੁ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਪੇਜ ਬੇਲ  ਨੇ ਵਜੱਤ ੇਹਨ £50 ਦੇ ਖਰ ਦਦਾਰ  ਿਾਊਚਰ।  

ਵਰਡ ਵੀਲਹ  ਜੇਤੂ 

ਦਰਯਾਲ ਆਲਫੋਰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਰਡ ਿ ਲਹ  ਵਿੱਚ 154 ਸ਼ਬਦ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੇ ਵਜੱਤੇ ਹਨ £50 ਦੇ ਖਰ ਦਦਾਰ  ਿਾਊਚਰ।  

ਰੰਗ ਭਰ ੋਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਜੇਤੂ 

ਸਾਡੇ ਵਡ਼ਿਾਈਨਰ ਦ  ਪਸੂੰਦ ਦਾ ਿੈਲ ਼ਿ ਕਲਵਰੂੰਗ ਵਲ਼ਿਾ ਐਵਡਸ ਨੇ ਕ ਤ  ਸ  ਅਤ ੇਉਸਨੇ ਿ  ਵਜੱਤ ੇਹਨ £50 ਦੇ ਖਰ ਦਦਾਰ  ਿਾਊਚਰ।  

ਭਾਗ ਦਾਰ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਰ ਵਕਸੇ ਦਾ ਧੂੰਨਿਾਦ। ਅਸ ੀਂ ਉਮ ਦ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਵਕ ਤੁਸ ੀਂ ਮ਼ਿਾ ਵਲਆ ਸ ।  
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ਰੰਗ ਭਰ ੋਪਰਤੀਯੋਗਤਾ 

ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤ ੇਸੂੰਪਰਕ ਿੇਰਵਿਆੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿੱਲੋਂ  ਰੂੰਗ ਭਰ  ਤਸਿ ਰ ਨ ੂੰ  YourWrekin@wrekin.com ’ਤੇ ਭੇਜੋ 

ਸਭ ਤੋਂ ਿਧ ਆ ਰੂੰਗ ਭਰ  ਤਸਿ ਰ ਨ ੂੰ  £50 ਦਾ ਖਰ ਦਦਾਰ  ਿਾਊਚਰ ਇਨਾਮ ਿਜੋਂ ਵਮਲੇਗਾ। 

 

ਊਰਜਾ ਸੁਯੋਗਤਾ ਸ਼ਬਦ ਤਲਾਸ਼ ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ 

ਹੇਠਾੀਂ ਵਦੱਤ  ਸ ਚ  ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਗਵਰੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਵਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨ ੂੰ  ਛੱਡਕੇ। £50 ਦਾ ਖਰ ਦਦਾਰ  ਿਾਊਚਰ ਵਜੱਤਣ ਦੇ 

ਮੌਕੇ ਿਾਸਤ,ੇ ਗੁੂੰਮਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਲੱਭੋ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਿੇਰਵਿਆੀਂ ਨਾਲ ਇਸਨ ੂੰ  YourWrekin@wrekin.com ’ਤੇ 

ਈਮੇਲ ਕਰ ਵਦਓ। 

 

ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ ਮਦਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ਆੀਂ ਐੀਂਟਰ ਆੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤ ੇਸੂੰਪਰਕ ਿੇਰਵਿਆੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: 

YourWrekin@wrekin.com ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 28 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨ ੂੰ  ਅੱਧ  ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਮਲ ਜਾਣ ਆੀਂ ਚਾਹ ਦ ਆੀਂ ਹਨ।  

ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣ  ਐੀਂਟਰ  ਈਮੇਲ ਰਾਹ ੀਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਇਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

Your Wrekin competition, M&C, The Wrekin Housing Group, FREEPOST RTSU-ATXA-ZATE, 

Colliers Way, Old Park, Telford, TF3 4AW 

ਸਾਡ ਆੀਂ ਪਰਤ ਯੋਗਤਾਿਾੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ, ਤੁਸ ੀਂ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦਾੀਂ ਿਾਸਤ ੇਤੁਹਾਡ  ਫੋਟ ੋਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ। ਪਰਤ ਯੋਗਤਾ 

ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾ਼ਿਮ  ਤੌਰ ’ਤੇ Wrekin ਦੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਹਨ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡ  ਉਮਰ 18 ਸਾਲਾੀਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ 

ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਾ਼ਿਮ  ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕਸੇ ਬਾਲਗ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਵਹਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਿੇਰਵਿਆੀਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ ਅਤ ੇ

ਬਾਲਗਾੀਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਿੇਰਿ ੇਲਾ਼ਿਮ  ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਹਨ। ਪਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਜੇਤ ਆੀਂ ਬਾਰੇ Your Wrekin ਦੇ ਅਗਲੇ ਅੂੰਕ 

ਵਿੱਚ ਸ ਵਚਤ ਕ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  ਸਾਡੇ ਸ ਚਨਾ-ਪੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦ  ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ,  YourWrekin@wrekin.com ’ਤੇ 

ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ 
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