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 2020 گرما موسم لیٹر۔ نیوز ٹاکس ٹرسٹ

 چاہیے! نام نیا ایک ہمیں

 ہے! گيا آ وقت کا تبدیلی اب ليکن - ہيں رہے کر شائع ٹاکس ٹرسٹ ليے کے گاہکوں تمام اپنے ہم سے برسوں زائد سے پندرہ

 کے کہنے گروپ ہاؤسنگ ریکن ہم ہيں۔ رہے کر کہہ نہيں ٹرسٹ ہاؤسنگ ریکن کو آپ اپنے ہم اب کہ ہوگا کيا محسوس نے آپ

 ہے۔ Wrekin.com سائٹ ویب ہماری اب کہ ہوگا دیکھا بھی یہ نے آپ ہيں؛ رہے کر تبدیل کچھ سب ليے

 ہے ضروری جہاں ہيں رہے کر ڈیٹ اپ کو چيزوں انہی صرف ہم لہذا ہے، عمل مہنگا ایک کرنا تبدیل نام ہمارا جگہ ہر چونکہ

 یونيفارم۔ ليے کے والوں کرنے شروع نئے اور بورڈز سائن ليے کے سائٹوں نئی جيسے –

 مقابلہ ایک ہم لہذا ہو، متعلق سے گاہکوں اور داروں کرایہ تمام ہمارے جو ہے درکار نام نيا ایک ليے کے ليٹر نيوز اپنے ہميں 

 ہوا ہوتا استعمال کو نام کردہ تجویز اپنے واال جيتنے ہے۔ سکتا کر پيش نام اچھا کون کہ سکيں دیکھ یہ تاکہ ہيں ےرہ کر منعقد

 گا۔ ملے بھی واؤچر گفٹ اسے ليے کے صالحيتوں تخليقی کی اس اور گا دیکھے

 فری یا کریں ميل ای پر mTrustTalks@wrekin.co ساتھ کے تفصيالت کی رابطے اور نام اپنے کو نام کردہ تجویز اپنے

 ہيں۔ سکتی مل پر صفحے پچھلے کے ٹاکس ٹرسٹ تفصيالت بھيجيں۔ ذریعے کے ایڈریس پوسٹ

 

 

 الفاظ کے ریکن وینز

  ہے۔ مقدم خير ميں ایڈیشن ترین تازہ کے ٹاکس ٹرسٹ

 کے عرصے پورے اس اور ہيں، ہوئی پھيلی تک وباء عالمگير کر لے سے بریکسيٹ خبریں جہاں ہے! شروعات کيسی یہ کی 2020

  الئيں۔ سدھار ميں زندگيوں کی لوگوں کہ ہيں رہے کرتے کوشش پوری ہم دوران

19-COVID اپنے کے آپ کو آپ ہم شکریہ۔ کا گاہکوں تمام ہمارے ليے کے داری سمجھ اور معاونت کی آپ دوران کے پھيالو کے 

 رقم کر خاص - ہيں ہوئے رکھے جاری  کرنا فراہم مشورے اور معاونت اہم اور کرنا فراہم خدمات کی نگہداشت رکھنا، محفوظ ميں گھروں

 تبدیلی ميں اس ہيں رہے کر کام سے طرح جس ہم گے، دیکھيں ميں ایڈیشن اس کے ٹاکس ٹرسٹ آپ کہ جيسا متعلق۔ سے جات قرضہ اور

 رابطہ کرم براہ تو، ہيں رہے کر جدوجہد آپ اگر ہيں۔ چکے پہنچ تک گاہکوں محفوظ غير زیادہ اور بزرگ اپنے پر طور فعال اور ہے آئی

  گے۔ کریں کوشش پوری ليے کے اعانت کی آپ ہم اور کریں

 کو چينل ميڈیا سوشل ہمارے اور Wrekin.com ليے کے معلومات مزید اور کاریوں تازہ کرم براہ لہذا ہے، ہوسکتی تبدیل حال صورت

  ہيں: کرسکتے اپ سائن بھی ليے کے کرنے حاصل کو کاریوں ازہت کی ميل ای ذریعہ کے ميل ای آپ رہيں۔ کرتے چيک

coronavirus@wrekin.com 

 براہ ہوگا، نام نيا ایک بار اگلی اور گے کریں تيار سے سرے نئے کو ڈیزائن ہم ہوگا۔ ایڈیشن آخری کا ٹاکس ٹرسٹ یہ ہيں جانتے آپ کہ جيسا

 بھی اپ سائن ليے کے کرنے موصول ميں شکل ڈیجيٹل ایڈیشن اپنا آپ اور کریں شرکت ميں مقابلے ليے کے کرنے تجویز نام نيا ایک کرم

  ہيں۔ کرسکتے

 جان اور پانے قابو پر وائرس رہيں، چوکنّا ليے کے رہنے محفوظ گے۔ ہوں سے خيریت خانہ اہل کے آپ اور آپ کہ ہوں کرتا اميد ميں

 کریں۔ مدد ميں بچانے

   گیٹنگز وین

 

 

 صدر کی پینل کے داروں کرایہ ہلڈیچ: الرا

 – ہے کيا شروع مشغلہ نيا ایک نے ميں گے۔ ہوں مصروف اور گے، ہوں سے خيریت اور محفوظ سب آپ کہ ہے اميد مجھے

  ہے۔ رہا آ مزہ ميں سيکھنے نيا کچھ مجھے پينٹنگ! ایکریلک

 پاليسياں پر گھروں ہمارے بجائے کے جانے ميں ميٹنگوں ہے، رہا کر کام سے طرف کی آپ بھی ابھی پينل کا داروں کرایہ

 کيں۔ پيش تجاویز اور تبصرے نے سب ہم پر جس ہے، رہا پاليسی اسکوٹر منصوبہ حاليہ سے سب ہمارا ہے۔ کرتا وصول
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 نے مالزمين کے اس اور وپگر ہاؤسنگ ریکن ميں حاالت معمولی غير کہ گے کریں اتفاق سے بات اس آپ کہ ہے اميد مجھے

 اور ہيں رہے دے وقت اپنا ليے کے مدد کی افراد محفوظ غير زیادہ سے سب ميں جماعت ہماری وہ ہے۔ کيا کام کر جل مل

  ہيں۔ کررہے فراہم مشورے اور خدمات اہم بھی ابھی جبکہ ہيں، رہے دے انجام خدمات رضاکارانہ

 کے دوسرے ایک اور کریں بھال دیکھ کریں، نگہداشت دوسرےکی ایک مہربانی براہ   لہذا ہے موجود مشکل کہ ہوں جانتا ميں

 بنيں۔ ہمدرد

 

 بچیں کیسے سے ہونے شکار کے دہی دھوکہ

 کو آپ ہم ہے۔ ہوا اضافہ ميں واقعات کے کاری فریب اور دہی دھوکہ سے بعد کے پھيالو کے  COVID-19 سے، بدقسمتی

 کے دالنے یاد کی رہنے چوکنّا سے ميلز ای مشکوک اور کالز مشکوک والوں، کرنے کال جعلی دہی، دھوکہ اور کرنے خبردار

 ہيں۔ موجود یہاں ليے

 کالز فون

  ہيں۔ سکتے کر فون سے تک نام کے ریکن کہ تک یہاں یا کونسل، بينک، کے آپ لوگ کو آپ

 کی تعاون مزید انہيں وقت اس آیا کہ ںہي رہے کرتے فون حقيقی ليے کے کرنے معلوم یہ سے گاہکوں محفوظ غير زیادہ اپنے ہم

 ہے۔ ضرورت

 افراد باز دھوکے پر دروازے گھرکے

 پيش کی کرنے خریداری ليے کے ان وہ اور ہيں، رہے بنا نشانہ پر دروازے کے گھر کے ان کو لوگوں کے عمر بڑی مجرم

 اور ہيں رہے کر سازی جعل ميں يسبھ کے تجارت ریکن لوگ کہ ہيں ہوئی موصول بھی خبریں یہ پاس ہمارے ہيں۔ کرتے کش

 ہيں۔ رہے کر کوشش کی کرنے حاصل رسائی تک جائيداد کی ان

 پيغامات تحریری یا ميل ای والے دہی دھوکہ

 کی شناخت انہيں اور ہے، کرسکتی مجبور پر کھولنے اٹيچمنٹ جعلی کو لوگوں سازی جعل کی پيغامات تحریری اور ميل ای

 وہ اگر کر خاص – ہيں آسکتے نظر پرکشش اور مستند پيغامات تحریری اور ميل ای یہ ہے۔ تیسک ڈال ميں خطرے کے چوری

 دعوی کا ہونے سے HMRC کہ ہے یہ سازی جعل عام ایک ہوں۔ کررہے کش پيش کی مدد اور رقم نقد ميں وقت مشکل اس

 ہو۔ موصول ميل ای غلط سے فرد کسی والے کرنے

 رکھيں یاد

 نہ اور بينک، کا آپ تو نہ گے۔ کریں نہيں طلب تفصيالت کی کارڈ یا بينک معلومات، ذاتی کی آپ پر فون بھی کبھی ہم 

 گی کرے ایسا کونسل مقامی ہی

 کہ کہے جو کہيں کو دکھانے ڈی آئی کی اس سے شخص ایسے ہميشہ Wrekin کی آپ اور ہے آیا سے طرف کی 

 دیں آنے نہ ميں رگھ اپنے انہيں تو، ہے شک اگر ہے۔ چاہتا دیکھنا کو پراپرٹی

 ہے۔ لگتا عجيب کو آپ یا ہے ہوتی نہيں شناخت کو آپ کی جن کریں نہ کلک پر لنکس ان موجود ميں پيغامات متنی یا ميل، ای

 سے  HMRC کو آپ کہ ہے لگتا کو آپ اگر ہيں۔ حقيقی وہ کيا ليے کے دیکھنے یہ گھمائيں اوپر کے لنکس کو ماؤس اپنے

 سکتے جانچ ساتھ کے مثالوں شدہ شائع پر GOV.UK اسے آپ تو، ہے ہوا موصول پيغام تحریری یا ميل ای جعلی کوئی متعلق

 ہيں۔

 ہے سازی جعل یہ شاید تو ہے، ہوتا اکثر کہ جيسا ہو، محال ہونا سچ کا اس کہ دے دکھائی اچھی اتنی چيز کوئی اگر رہيں۔ چوکنا

01952  تو ہے نہيں جانکاری پر طور قطعی ميں بارے کے اس اور ہے ہوتا وصول رابطہ کوئی سے طرف ہماری کو آپ اگر

 طرف ہماری واقعی یہ آیا کہ ليے کے کرنے چيک یہ کریں ميل ای پر enquiries@wrekin.com یا کریں، رابطہ پر 21700

 ہے۔ آیا سے

 

 ہيں۔ سکتے دے العاط کی معامالت کے دہی دھوکہ مشتبہ پر www.actionfraud.police.uk سائٹ ویب کی فراڈ ایکشن آپ

 دیکھيں  www.citizensadvice.org.uk سائٹ: ویب ایڈوائز سٹيزن ليے، کے مشوروں مزید متعلق سے دہی دھوکہ
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  دیکھيں GOV.UK ليے، کے مشورے ترین تازہ کے حکومت متعلق سے جرم سائبر اور دہی دھوکہ

 

 

 حفاظت کی آگ پر بالکنیوں

 آگ کو آپ ليے اس آگ، والی لگنے اندر کے عمارت کسی جتنی ہے سکتی پھيل سے تيزی ہی اتنی آگ والی لگنے ميں بالکنيوں

  ہے۔ ضرورت کی احتياط اضافی ليے کے بچنے سے خطرات کے

 چاہتے کرنا استعمال کو بالکنيوں اپنی لوگ کہ ہے فہم قابل بات "یہ کہ: ہے کہنا کا الکر اینڈریو منيجر، کيٹيگری سيفٹی فائر

 احتياط زیادہ آپ کہ ہے ضروری ليے کے اس ليکن بعد، کے رہنے پر گھر دن اتنے اور ہو اچھا موسم جب پر طور خاص ہيں،

 کے آپ یا آپ سے جس کریں نہ استعمال طرح اس کو بالکنی اپنی آپ کہ بنائيں یقينی کو بات اس آپ کہ ہيں چاہتے ہم کریں۔

 ہوسکے۔" تاثرم سالمتی کی پڑوسيوں

 ہے۔" کرتی متاثر کو عمارت پوری کی آپ بلکہ کو فليٹ کے آپ صرف نہ اور ہے سکتی پھيل سے تيزی آگ کی "بالکنی

 ہيں: کيے پيش نکات کليدی یہ ليے کے مدد ميں رکھنے محفوظ ميں گرما موسم اس کو آپ نے اینڈریو

 دیں۔ ہٹا کو چيزوں لیوا بننے سبب کا لگنے ٹھوکر اور رکھيں صاف کو بالکنی اپنی 

 پھينکيں کو اس ميں کنٹينر مناسب اور بجھادیں کو سگریٹ پر طور مکمل 

 کریں نہ استعمال کا بالکنی اپنی ليے کے رکھنے کو مادے گير آتش اور کسی یا سلنڈرز کے ایندھن سامان، سفيد 

 ميں بالکنی بھی کبھی BBQs نہيں۔ بھی ڈسپوزایبل کہ حتی کریں، نہ استعمال کا 

 پر سائٹ ویب ہماری آپ کریں۔ چيک االرم اپنا کا نوشی سگریٹ ميں پراپرٹی اپنی سے باقاعدگی آپ کہ ہے ضروری بھی یہ

 کے حفاظت سے آگ کی گھر یا بالکنی اپنی کو آپ اگر ہيں۔ کرسکتے حاصل معلومات مزید ميں بارے کے حفاظت سے آگ

 کریں۔ ميل ای پر enquiries@wrekin.com یا کریں کال رپ 01952 217000 ہميں تو، ہوں خدشات کوئی ميں بارے

 

 رکھنا قائم جول میل سے لوگوں

 بزرگ اپنے ہم کہ ہے مثال عمدہ ایک کی اس جو ہے، گيا کيا نامزد ليے کے مکان" مالک کے "بزرگوں کے سال ہميں

  ہيں۔ کرتے کام ليے کے بنانے کميونٹی متحرک اور عالف طرح کس کر مل ساتھ کے رہائشيوں

 کر لے سے کھيل بوسيا ہے۔ جاتی دی توجہ خاص پر واقعات اور دوروں کارپوریٹ ہمارے متعلق سے اسکيموں ميں نامزدگی

 تاہم، ہيں۔ چيزیں ساری بہت کی مصروفيت تک، مقابلوں ساالنہ کے باغبانی کر لے سے تعطيالت کنارے کے سمندر تک، بنگو

 بہت کا قوانين کے رکھنے بنائے فاصلہ سماجی نئے اور بيماری وبائی COVID-19 پر اس ہيں سکتے کر بھی کچھ جو ہم

  ہے۔ پڑا اثر زیادہ

 سماجی سے بہت اپنے نے ہم وقت اس سے، "بدقسمتی کہ؛ ہے کہنا کا رینالڈس پاؤال سربراہ کے ہاؤسنگ ریٹائرمنٹ

 ہر اور ليے، کے کرنے فراہم مدد ميں رکھنے بہتر اور محفوظ کو باشندوں بزرگ اپنے ہميں ۔ہے کردیا منسوخ کو پروگراموں

 پڑی۔" النی تبدیلی ميں توجہ اپنی ليے، کے بنانے قابل کے کرنے حاصل اشياء کی ضرورت اپنی کو ایک

 جائے! ہو ختم ہی نساریمل ہماری کہ چاہيے ہونا نہيں ہرگز مطلب یہ کا دوری معاشرتی تک، ایروبکس کر لے سے کوئز

 تفریح کچھ ميں معموالت کے مرہ روز کے ان تاکہ ہيں اپنائے طریقے جدید کے چيت بات ساتھ کے افراد رہائشی نے ساتھيوں

 ہو۔ شامل

 نہ کش پيش کی ہونے گير بغل ميں وقت "مشکل کہ۔ ہے کہنا کا ویکلنگ شيرون منيجر سروس ميں ووڈ وائٹی ميں شریوسبری

 کے تعلقات سماجی کر مل ساتھ کے افراد رہائشی اپنے اور ہيں چاہتے رہنا بنے مثبت ہم تاہم، ہے۔ بات والی کردینے اداس کرنا

 ہيں۔ رہے کر کام کر جل مل ليے کے کرنے تالش طریقے نئے

 ہمارا چہرے(۔ ہوئے )مسکراتے سمائلی پر ڈیليوری کی دوائی جيسے ہيں کرتے قدر لوگ کی جن ہيں چيزیں چھوٹی چھوٹی یہ

 ہے، تفریحی ليکن ہے آسان یہ ہے۔ رہا کامياب بہت واقعی یہ اور ہے مبنی پر گيم جنریشن نائس' ميٹر ٹو ميٹر، ٹو 'نائس شو گيم

 " ہے۔ ضرورت کی اسی کو کسی ہر وقت اس اور

mailto:enquiries@wrekin.com
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 گاہکوں اپنے عموما   "ميں ہے۔ یوہ بھی اب کردار کا ان ليکن ہيں مختلف بہت چيزیں ليے کے کوآرڈینيٹر، ایوینٹ پولر، کيٹرینہ

 ليکن ہيں، چکی بدل زیادہ بہت چيزیں اگرچہ ہوں۔ کرتی اہتمام کا گروپس کميونٹی اور سرگرميوں دوروں، کے ان ساتھ، کے

 خاندان اہل جب وقت اس پر طور خاص - ہيں دوچار سے خطرے کے عليحدگی اور تنہائی معاشرتی بھی اب گاہکوں ہمارے

 ہيں۔" قاصر سے ملنے احباب دوست اور

 کے ویڈیوز اور تصاویر مزید ہيں۔ کرتے پوسٹ معلومات تازہ کی اسکيموں اپنی پر اکاؤنٹس ميڈیا سوشل اپنے سے باقاعدگی ہم

 کریں۔ فالو کو WrekinHG@ پر، دونوں ٹوئيٹر اور بک فيس ہميں ليے،

 کرنا کام کر جل مل لیے کے حمایت کی برادریوں اپنی

 

 کو بات اس ہيں، رہی ڈھل مطابق کے کرداروں نئے ٹيميں والی آنے سے پار کے ریکن ميں، دور اس کے صورتحال یقينی غير

  کرسکيں۔ حاصل فراہمی کی ضرورت اپنی کميونٹيز اور گاہکوں ہمارے کہ ميں کرنے مدد ميں بنانے یقينی

 کی ماحول اور اسکيموں ہماری تجارتيں ہيں، رہے کر حمل و نقل کی پارسلوں فوڈ نگراں مينٹيننس اور والے کرنے پالسٹر

 عملے ہيں! مثاليں چند یہ – ہے کررہی مدد کی اسکيموں لونگ شائر ٹيم قانونی اور ہيں، رہے کر منتقل PPE ليے کے نگہداشت

 انجام خدمات ہرضاکاران ليے کے دینے انجام کو داریوں ذمہ عبوری والی کرنے حمایت کی عالقوں ان نے ممبران کچھ کے

  کرنا۔ فراہم مشورے پاس آس کے فوائد اور رقم اور ترتيبات کی نگہداشت جيسے ہيں، مصروف اب ہم جہاں دیں

 ہيں: یہ کچھ سے ميں ان ہيں دی انجام خدمات کچھ جو ميں کميونٹی نے اسٹاف ہمارے 

 پارسل فوڈ سے بينکوں فوڈ کو داروں کرایہ مطابق کے ضرورت ميں عالقوں ہمارے  

 کرنا فراہم 

 خریداری کی سامان ضروری پر طور خاص مدد، ميں خریداری اور دواؤں 

 کرنا کام کا صفائی گہری کی امالک کی گھروں کے لوگوں ميں نگہداشت عارضی 

 کرنا فون ليے کے کرنے دریافت خيریت کی گاہکوں محفوظ غير 

 جائيں ہو قابل کے نےکر کام سے گھر وہ تاکہ فراہمی کی سامان کو ممبروں دیگر کے عملے 

 کرنا تربيت کی افسران رسپانس موبائل اضافی ليے کے سروس االرم پنڈنٹ ہماری 

 کرنا انسٹال اور فراہمی کی سامان اہم جيسے مشينوں واشنگ اور بستر فریزرز، فریج 

 ایک ساتھی کے ekinWr طرح کس کہ ہے فخر واقعی "ہميں ہے؛ کہنا کا ویلس ڈیوڈ ڈائریکٹر، ایگزیکٹو کے خدمات آپریشنل

 ہر کے کر تعاون اور مدد ہيں۔ رہے کر اعانت کی برادریوں ہماری کر مل ساتھ کے داروں شراکت ہمارے اور کر مل ساتھ

 لوگ کہ ہيں رہے بنا یقينی کو بات اس ہم کر رہ ميں رابطے سے گاہکوں محفوظ غير انتہائی ہمارے ہے۔ ملی خوشی کو کسی

 کرسکيں۔" واستدرخ کی مدد اپنی سے آسانی

  ہے: مال ردعمل اچھا بہت کچھ سے طرف کی گاہکوں اپنے بھی ہميں

 ہے۔" ميسر مدد کی قسم اس مجھے کہ ہے ہوئی خوشی بہت کر جان یہ مجھے شکریہ۔ کا آپ ليے کے تعاون جاری "تمام

  ہيں۔" کرتے نگہداشت آپ کہ ہے مہربانی کی آپ شکریہ، کا آپ ليے کے کالز کی "آپ

 احساس کا بات اس مجھے اور  ہے ملتی مدد مجھے سکتا۔ نکل نہيں باہر وقت اس اور ہوں اندر سے وجہ کی مسائل یطب "ميں

 گا۔" کروں مدد کی بينک فوڈ مقامی اپنے ميں تو، ہوجائے ختم کام یہ جب ہے۔ موجود کوئی واال کرنے مدد کہ ہے

 ہيں!" رہے کر کام عمدہ ایک آپ رکھيں، جاری مکا اچھا ہوں۔ کرتا قدر کی پيغامات اور کالز واقعتا   "ميں

 کے کھانے لہذا ہوں رہتا دور بہت ميں ہے۔ ڈیمينشيا کو جن ہوں، مشکور واقعتا   کا تعاون کے آپ ليے کے والدہ اپنی "ميں

 ہوں۔" متاثر بہت سے مدد اضافی کی کردہ فراہم ذریعہ کے آپ ميں ہيں۔ اچھی بہت کالز فالحی اور پارسل

 اس آپ ہچکچائيں۔ نہ سے کرنے رابطہ کرم براہ تو، ہے ضرورت کی مدد اضافی کو آپ وقت اس کہ ہے لگتا ایسا وک آپ اگر

 کو کسی جہاں کریں فون پر 01952 217100 یا Wrekin.com/coronavirus ہيں: کرسکتے حاصل یہاں معلومات مزید پر

   ہوگی۔ خوشی ميں کرنے مدد

 

 2021 مقابلہ آرٹ کیلنڈر

 ہو! رنگين اور متحرک زیادہ سے سب کا تک اب ہمارا کيلنڈر 2021 ہمارا کہ ہيں چاہتے ہم
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 رنگين اور دل زندہ بارہ ليے کے رہنمائی ہماری ميں مہينوں ان اور ہيں رہے کر مقابلہ آرٹ ایک ہم ليے، کے سال دوسرے

 ہيں۔ چاہتے کرنا تالش تصاویر

 کيا گرد ارد اپنے آپ کہ سوچيں ميں بارے کے اس ہے، رہنا ميں گھر زیادہ ہميں چونکہ پر"؛ دہليز کی آپ زندگی " ہے تھيم

 اشياء کی پسند کی آپ یا ہيں دیکھتے پر سير روزانہ آپ جو چيز ایسی ہے، ہوسکتا نظارہ کا ونڈو کی آپ یہ ہيں۔ سکتے دیکھ

 زندگی۔ تصویری ایک کی

 لے سے گرافی فوٹو اور پينٹنگز ميڈیا اور ہے نہيں پابندی کوئی پر مرع گے۔ ہوں ميں تالش کی پاروں فن تخليقی اور رنگين ہم

  بھی۔ کوئی تک سيرامکس اور کروشٹ کر

 ہوگا۔ پر سرورق کے سامنے فاتح مجموعی ایک اور گے جائيں کيے شائع ميں کيلنڈر 2021 ہمارے اندراجات والے جيتنے 12

 گے۔ کریں منعقد نمائش ایک ليے کے منانے جشن اور کرنے مظاہرہ کا نام کے فائنلسٹ ميں آخر کے سال کہ ہيں کرتے اميد ہم

 ہو! ساتھ کے آپ نصيبی خوش

calendar@wrekin.com آپ کریں۔ ميل ای اینٹری اپنی پر Wrekin.com/calendar ہيں، سکتے پڑھ معلومات مزید پر 

 معلومات ميں بارے کے ضوابط و قواعد بشمول

__________________________________________________________________ 

 نامزدگیاں ایوارڈ ٹرپل ہے۔ نمبر جادوئی تین

 کو اعزاز بہترین کے سيکٹر ہاؤسنگ یوکے جو ہے، گيا کيا لسٹ شارٹ ليے کے ایوارڈز تين ميں ایوارڈز ہاؤسنگ یوکے ہميں

 ہيں۔ دیتے انعام اور کرتے تسليم

 تبدیل کو انداز کے کرنے کام اپنے ہميں نے جس ليے، کے ترقيات کی سسٹم IT اپنے ہمارے اور اپنانے کو جدت موجد: کا سال

 ہے۔ بنایا قابل کے کرنے

 کے مارچ کو ان ليے، کے مدد ميں حصول کے اعتماد اور تجربے مہارتوں، کو رہائشيوں ہمارے تربيت: اور مالزمت رہائشی

 گيا کيا پيش ميں ایڈیشن آخری ہمارے کہ جيسا ہے، ضرورت کی کرنے اختيار مالزمت ذریعے کے روجيکٹپ ریڈی کنسٹرکشن

 ہے۔

 مکان۔ مالک بہترین کا بزرگوں

 ہيں! بڑھتے آگے کيسے ہم کہ گے بتائيں کو آپ ہم اور گا جائے کيا ميں آخر کے سال اعالن کا نتائج

__________________________________________________________________ 

 چارٹر کا داروں کرایہ ریکن

 کرایہ ہی ساتھ اور فيڈریشن ہاؤسنگ نيشنل قومی سال گذشتہ نے ہم کہ ہوگا یاد مشورہ یہ شاید کو لوگوں سے بہت سے ميں آپ

 دی انجام خدمت رضاکارانہ ليے کے کرنے قبول جلد کو اقدام اس نے ریکن تھی۔ کی مشاورت ميں سلسلے کے اقدام کے داروں

 کے عہدبستگی کی داروں کرایہ ميں چارٹر اس کيا۔ اتفاق پر چارٹر کے داروں کرایہ ریکن نئے ہمارے سے بعد کے اس اور

 ہے۔ شامل سيٹ شدہ ثانی نظر ایک کا معيار مقامی یا خدمت اور چھ ساتھ

 بھی اب معيارات مقامی کچھ ہمارے ليکن ،ہے پرعزم ليے کے فراہمی کی بستگيوں عہد مجموعی ان کو آپ تنظيم پوری اگرچہ

 ہمارے گا۔ جائے کردیا شروع دوبارہ اسے جلد از جلد ليکن ہيں ہورہے متاثر سے پابندی کی دوری معاشرتی کی حکومت

 ہيں: یہ وعدے

 رہائشيوں اور داروں کرایہ گے۔ کریں سلوک ساتھ کے احترام کا رہائشيوں اور داروں کرایہ سبھی ميں چيت بات تمام ہم تعلقات:

 گے۔ ہوں مبنی پر شفافيت اور دیانتداری کشادگی، تعلقات ہمارے ساتھ کے

 جن گی ہوں موصول معلومات بروقت اور رسائی قابل واضح، متعلق سے مسائل ان کو رہائشيوں اور داروں کرایہ مواصالت:

 طرح کس ليے کے کرنے حل کو مسائل ہم گی، ہوں شامل معلومات اہم ميں بارے کے برادری مقامی اور گھروں کے ان ميں

 گی۔ ہوں شامل بھی معلومات ميں بارے کے کارکردگی پر امور کليدی اور ہيں رہے چل کيسے ہم ہيں، رہے کر کام

 کا معلومات ان اور گی، جائے کی قدر کی ان اور گی جائيں لی رائے سے رہائشيوں اور داروں کرایہ رسوخ: و اثر اور آواز

 ان جو گے سنيں کو مسائل ان کے رہائشی اور دار کرایہ انفرادی ہر ہم گا۔ جائے کيا ليے کے کرنے آگاہ سے ںفيصلو استعمال

 ہيں۔ سکتے کر بات خطر و خوف بال اور ہيں اہم ليے کے
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 نا اور گے، کریں پڑتال جانچ پر طور آزادانہ ميں شراکت ساتھ ہمارے رہائشی اور دار کرایہ پر، طور اجتماعی جوابدہی:

 کا فيصلوں والے کرنے متاثر کو معيار کے خدمات اور مکانات کردہ فراہم ہمارے اور خدمات اور مکانات کے ان سے فيصلوں

 گے۔ کریں محاسبہ

 اور محفوظ ہو، بہتر رکھاو رکھ کا ان ہوں، کے کوالٹی اچھی گھر کے ان کہ ہيں سکتے کر توقع رہائشی اور دار کرایہ معيار:

 ہوں۔ منظم

 ليے کے ازالے کے ان اور کرنے شکایات کرنے، اجاگر مسائل پاس کے رہائشيوں اور داروں کرایہ جائيں: ہو غلط یںچيز جب

 ہوجائيں غلط چيزیں جب گی ملے مدد اور مشورے بروقت کو مکينوں اور داروں کرایہ گے۔ ہوں راستے رسائی قابل اور آسان

 گی۔

Wrekin سائٹ ویب ہماری چارٹر مکمل کا داروں کرایہ Wrekin.com اپنی ليے کے 2019/20 نے ہم ہے۔ جاسکتا پایا پر 

 مشتمل پر ہيں، ایک سے ميں معيارات سروس نئے ہمارے جو پاليسياں، آپریشنل کليدی ہماری اور کارکردگی آپریشنل کليدی

 دلچسپ کو ان آپ کيا کہ بتائيں ہميں اور ہے موقع بھی کا دینے فيڈبيک متعلق سے ان ليے کے آپ یہ کی۔ تيار سائٹ ویب

 گے۔ چاہيں دیکھنا آپ جو پاليسياں یا کارکردگی مختلف یا اور کوئی یا ہيں کرتے محسوس

 دے فيڈبيک کو بورڈ اور پينل وائس کسٹمر اور گا رکھے نظر پر تعميل ہماری متعلق سے چارٹر پينل انشورنس کسٹمر کا آپ

 گے۔ کریں ئعشا پر سائٹ ویب اپنی بھی کو نتائج کے ان ہم گا۔

 بنيں دار کرایہ والے شموليت

 ہيں۔ رہے کر تالش کی ممبروں نئے ليے کے ہونے شامل ميں پينل اشورینس اور گروپ آڈٹ ہمارے پينل، کے داروں کرایہ ہم

01952  تو، ہيں رکھتے دلچسپی ميں ہونے شامل سے طرح اور کسی یا ہيں، چاہتے کرنا حاصل معلومات مزید آپ اگر

 getinvolved@wrekin.com کریں ميل ای پر پتے اس یا کریں کال پر 217181

 –اختتام–
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