آپ کا ریکن نیوز لیٹر  -نومبر 2021
 COVID-19اپ ڈیٹ
ہم آپ کو کوویڈ سے محفوظ انداز میں ،جس سے آپ اور ہمارے عملے کو تحفظ حاصل ہو گا ،اپنی سروسز فراہم کرنا جاری رکھے ہوئے
ہیں۔ مزید معلومات کے لیے براہ مہربانی  wrekin.comکو مالحظہ کریں

وائن کا ریکن لفظ
ہماری پچھلی اشاعت کے بعد سے کوویڈ کی پابندیوں کے نرم ہونے کا نتیجہ یہ نکال ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آئے
ہیں اور ہماری ڈیلیور کردہ زیادہ تر سروسز کا کاروبار معمول پر آ گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی یہ وائرس کافی حد تک ہمارے درمیان موجود ہے ،اس لیے
ہم نے اپنے عالقائی دفاتر کھولنے کے سلسلے میں احتیاط برتنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چونکہ ابھی بھی ہمیں اپنی کمیونٹیوں میں کوویڈ کے کیسز بڑی تعداد
میں نظر آ رہے ہیں ،اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اور ہمارے عملے کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ درست قدم ہے۔ ہم باقاعدگی سے ان اقدامات کا
جائزہ لے رہے ہیں اور آپ کو کسی بھی تبدیلی سے آگاہ کریں گے۔
گزشتہ چند مہینے بہت سے لوگوں کے لیے مشکل تھے۔  £20یونیورسل کریڈٹ کے اضافے کو کالعدم کرنے کے حکومتی فیصلے نیز توانائی کی
بڑھتی ہوئی قیمتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے کئی کسٹمرز اپنی مالیاتی حیثیت کے بارے میں پریشان ہیں۔ ہماری مالیاتی معامالت کی ٹیم مدد کے لیے
حاضر ہے؛ یہ بجٹ کی تیاری ،قرض کے بارے میں مشورے نیز آمدنی میں اضافے کے طریقوں کی تالش میں آپ کی مدد کر سکتی ہے۔
ماحول میں تبدیلی اس وقت بحث کا بہت بڑا موضوع ہے۔ ریکن میں ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ  2050تک کاربن کا اخراج 'نیٹ زیرو' تک لے آئیں
گے۔ یہ ایسا ہدف ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت کام کرنا ہو گا۔ اس اشاعت میں ہم ان کچھ اقدامات کی بات کریں گے جو ہم کر رہے ہیں،
جن میں ہمارے موجودہ اور نئے گھروں کو توانائی کے استعمال میں زیادہ با کفایت بنانا شامل ہے۔ یہ نہ صرف ماحول کے لیے اچھا ہے بلکہ اس کا یہ
مطلب بھی ہے کہ ہمارے کسٹمرز کے توانائی کے بل کم آئیں گے۔
اپنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔
وائن گیدنگز ،چیف ایگزیکٹیو

کالئیو ڈین ،کسٹمر وائس پینل کے چیئر پرسن
یہ کچھ مہینے حصہ لینے والے میرے جیسے کسٹمرز کے لیے بہت مصروف رہے ہیں۔ ہم نے ریکن کے انتہائی تعاون کے ساتھ ٹیننٹس چارٹر تیار کیا
ہے۔ اس چارٹر میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کسٹمر سروس نیز کمیونیکیشن اور مشغولیت کے درجوں کے حوالے سے ہمیں بطور لینڈ الرڈ ریکن
سے کیا توقع رکھنی چاہیے۔ آپ ویب سائٹ پر ساری دستاویزات دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو ایک سروے لنک ای میل یا ٹیکسٹ میں موصول ہوا ہو
واوچر جیتنے کے لیے ایک
گا۔ براہ مہربانی کچھ منٹ نکال کر اسے پُر کریں۔ آپ کے تاثرات اہم ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ  £100مالیت کا ٔ
انعامی قرعہ اندازی میں آپ کا اندراج ہو جائے گا۔
ہمیں امید ہے کہ آپ سب کو  Your Wrekinکی اس اشاعت میں شامل کیلنڈر پسند آیا ہے۔ میرے خیال میں آپ سب اتفاق کریں گے کہ ہمارے درمیان
کچھ غیر معمولی ٹیلنٹ والے آرٹسٹس اور فوٹوگرافرز موجود ہیں۔
ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کی تالش میں رہتے ہیں جو ہمارے کام میں مدد کر سکیں۔ شمولیت اختیار کر کے آپ حقیقی تبدیلی ال سکتے ہیں۔ اس سے دوست
بنانے ،خود اعتمادی کو پروان چڑھانے اور نئی مہارتیں سیکھنے کا زبردست موقع بھی ملتا ہے۔
اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا یا شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی ہم سے رابطہ کریں۔ ای میل  getinvolved@wrekin.comیا
فون 01952217181۔
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گیس کے حفاظتی چیکس
ہماری ذمہ داریاں
آپ کے لینڈ الرڈ کے طور پر یہ چیک کرنا ہمارا کام ہے کہ جن گھروں کا ہم نظم و نسق سنبھالتے ہیں ان میں گیس کے تمام آالت ،فلوز
اور پائپس کی بحفاظت دیکھ بھال کی جائے۔
آخری چیک کو مکمل ہوئے  12مہینے ہونے سے پہلے ہمیں گیس کے تمام حفاظتی چیکس پورا کرنا ہوتے ہیں۔ ان چیکس میں لگ بھگ
ایک ہی گھنٹہ لگتا ہے لیکن وہ آپ کو محفوظ اور گرم رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔
ہم خط بھیج کر آپ کو ساالنہ گیس سروس کے بارے میں مطلع کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی کے کام کاج کبھی کبھی رکاوٹ بن
جاتے ہیں اس لیے اگر آپ اپنی اپائنٹمنٹ پوری نہیں کر پاتے تو براہ مہربانی اپائنٹمنٹ کو دوبارہ سیٹ کرنے کے لیے ہم سے
 01952217217پر رابطہ کریں یا  enquiries@wrekin.comپر ای میل کریں۔
ہمارے عملے کے تمام ارکان اور ٹھیکیداروں کے پاس تصویری  IDہوتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں شکوک یا خدشات ہوں تو براہ
مہربانی  01952217217پر ہمیں کال کریں اور ہم ان کی شناخت کی تصدیق کریں گے۔
ناقص بوائلرز
ناقص بوائلرز ہوا میں کاربن مونو آکسائیڈ کے بخارات خارج کر سکتے ہیں اور چونکہ گیس کے برعکس ان کی بو نہیں ہوتی اس لیے
خطرے کی عالمات ظاہر نہیں ہوتیں۔ اگر آپ اپنے گیس بوائلر کی سروس کے لیے ہمیں اندر نہیں آنے دیتے تو آپ کو کاربن مونو آکسائیڈ
کی زہر خورانی کا خطرہ الحق ہو گا جو یوکے میں ہر سال  200لوگوں کے اسپتال میں داخل ہونے اور  40لوگوں کی موت کا سبب بنتا
ہے۔
آپ کی ساالنہ گیس سروس کے فوائد


سروس شدہ بوائلر کے خراب ہونے اور سروس کی وجہ سے آپ کے ہیٹنگ یا گرم پانی سے محروم ہونے کا خطرہ کم ہوتا
ہے۔



آپ اپنے توانائی کے بلوں پر بچت کر سکتے ہیں؛ جس بوائلر کی ہر سال سروس ہو وہ زیادہ با کفایت انداز میں چلتا ہے۔



سروس مفت کی جاتی ہے۔ ہم گیس سروس اپنے تمام کرایہ داروں کو مفت فراہم کرتے ہیں۔

 My Wrekinایپ کے ذریعے اپنی کرائے داری کا نظم کریں
ڈاون لوڈ کرنے کے لیے دستیاب ہے۔
اب  My Wrekinایپ مفت ٔ
یہ ایپ ایک بٹن چھو کر اپنی ریکن کی کرایہ داری کا نظم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
ڈاون لوڈ کر سکتے ہیں۔
آپ یہ ایپ  Apple App Storeیا  Google Play Storeپر " "My Wrekinتالش کر کے ٔ
یہ تفصیل کہ کیسے آغاز کرنا ہے ہماری ویب سائٹ  wrekin.comپر دستیاب ہے اور آپ کو اپنا کرایہ داری کا حوالہ نمبر درکار ہو
گا۔ اگر آپ کے ایپ سے متعلق مزید سواالت ہیں تو ہمیں درج ذیل پر ای میل کریںmywrekinapp@wrekin.com:
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایپ استعمال کر کے خوش ہیں۔ ابھی یہ ابتدائی مراحل میں ہے اس لیے اگر آپ اچھے یا برے تاثرات دینا چاہیں
تو بخوشی ہم سے رابطہ کریں۔
ایپ آپ کو سہولت دیتی ہے:
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مرمت الگ کرنے کی
ادائیگی کرنے کی
اپنے ذاتی کوائف اپ ڈیٹ کرنے کی
دیگر مسائل رپورٹ کرنے کی

ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا
جب ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی بات آتی ہے تو اس میں ہم سب کو کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا ہدف  2050تک 'نیٹ زیرو' کاربن
ہاوس گیسیں چھوڑتے ہیں اور جو نکال لیتے ہیں ان کے درمیان توازن
کا حصول ہے ،جس کا مطلب ہے کہ ہم فضا میں جو زہریلی گرین ٔ
حاصل ہو۔ ہم یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے کئی اقدامات کر رہے ہیں۔
نئے ،ماحول دوست گھروں کی تعمیر
ہم نے آرلیسٹن ،ٹیلفورڈ میں پرنسس ایونیو پر توانائی کے لحاظ سے با کفایت چار نئے خاندانی گھر بنائے ہیں۔ یہ سب پیسیوہاس معیار کے
مطابق تعمیر کیے گئے ہیں ،یعنی سب جدید ،کم توانائی خرچ کرنے والی ،ہوا کے داخل ہونے سے پاک ( )draft-freeعمارتیں ہیں جن
کی بڑے اچھے سے انسولیشن ہوئی ہے۔ جس طرح سے یہ عمارتیں ڈیزائن اور تعمیر کی گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کرایہ
دار بھی توانائی کے کم بلوں کے ذریعے رقم بچائیں۔
اپنے موجودہ گھروں کو توانائی کے لحاظ سے زیادہ با کفایت بنانا
ہم اپنی کچھ پرانی پراپرٹیز کو معیاری بنانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم تقریبا ً  70موجودہ اور  11نئے تعمیر شدہ گھروں میں
شمسی توانائی سے بجلی بنانے والے نظام انسٹال کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارے کرایہ دار بعد میں استعمال کرنے کے لیے بجلی جمع کر
سکتے ہیں۔

توانائی کی قیمتیں بڑھنے کے م ِد نظر با کفایت گھر کے لیے تجاویز
گیس اور بجلی کی ہول سیل قیمتیں اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں اور ہم نے توانائی فراہم کرنے والی کچھ کمپنیوں کو کنگال
ہوتے بھی دیکھا ہے۔ ان کمپنیوں کے کسٹمرز نئے سپالئرز کو منتقل کر دیے جائیں گے اور ان پر ایسے نرخ کا اطالق ہو گا جس میں
انہیں توانائی کی قیمتوں کی حد سے زیادہ چارج نہیں کیا جائے گا۔ قیمت کی حد وہ زیادہ سے زیادہ قیمت ہوتی ہے جو کوئی کمپنی وصول
کر سکتی ہے؛ اس کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ کتنی توانائی استعمال ہوئی ہے اور اسے ریگولیٹرز ( )OFGEMسیٹ کرتے ہیں۔
عموما ً اس وقت سوئچ کرنے کا مشورہ نہیں دیا جاتا کیونکہ معیاری متغیر نرخوں کی نسبت بہت سی فکسڈ ڈیلز زیادہ مہنگی ہیں (اگرچہ
ت حال اپریل  2022میں تبدیل ہو سکتی ہے)۔
یہ صور ِ
با کفایت گھر کے لیے تجاویز:







 LEDبلبوں پر سوئچ کریں :وہ روایتی بلوں کی نسبت  75فیصد کم توانائی استعمال کرتے ہیں۔
کپڑوں کو  30ºپر دھوئیں :اور اگر موسم اجازت دے تو اپنے کپڑوں کو باہر خشک کریں۔
اسٹینڈ بائی پر نہ رکھیں :جو آالت استعمال نہیں ہو رہے ان کا پلگ نکال دیں۔
اگر آپ کافی یا چائے بنانے لگے ہیں تو صرف اتنا پانی ابالیں جتنا آپ کو چاہیے
کوشش کریں کہ تھرموسٹیٹ  18ºپر سیٹ رہے :اور اپنے ریڈیئیٹر کے والوز کو بیٹھک میں  5-4اور سونے کے کمروں میں
 1-2پر سیٹ کریں۔
ہوا کو اندر آنے سے روکیں :اندرونی دروازوں کو بند رکھیں اور ہوا کو اندر آنے سے روکنے والے آالت استعمال کریں۔ اگر
آپ کے پاس غیر استعمال شدہ اوپن آتش دان ہے تو چمنی بیلون لگانے پر غور کریں۔

بوڑھے لوگوں کے لیے تجاویز





گرم پانی کی بوتل کو بجلی کے کمبل کے بغیر استعمال کریں۔
اپنے گھر کو ضرورت سے زیادہ گرم کرنے سے ( 24ڈگریز سے زیادہ) آپ پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں جو کنفیوژن
اور حتی کہ گرنے کا سبب بن سکتی ہے۔
ٹھنڈ سے بچنے کے لیے گرم کپڑے پہنیں؛ کاٹن ،پشم یا اون کی کچھ تہیں ایک بڑے سویٹر سے کہیں زیادہ گرم ہوتی ہیں۔
ڈسکاونٹ کی درخواست کریں۔ مزید
یقینی بنائیں کہ آپ کا اندراج ترجیحی سروسز کے رجسٹر میں ہے اور گرم گھر کے
ٔ
معلومات کے لیے  gov.uk/the-warm-home-discount-schemeکو مالحظہ کریں۔

مالیاتی معامالت :ہم مدد کے لیے حاضر ہیں
ہماری مالیاتی معامالت کی ٹیم ہر وقت آپ کے سوالوں کا جواب دینے اور ماہرانہ معاونت اور مشورہ فراہم کرنے کے لیے دستیاب ہے۔
آپ ٹیم سے  01952217234پر رابطہ کر سکتے یا  money.matters@wrekin.comپر ای میل کر سکتے ہیں۔
اگر آپ پیشگی ادائیگی واال میٹر استعمال کر رہے ہیں تو آپ تجاویز سمیت توانائی اور ہیٹنگ کے بارے میں زیادہ تفصیلی مشورہ
 wrekin.com/News/home-energy-costs-on-the-riseپر حاصل کر سکتے ہیں
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کیا آپ کا گھر آپ کے لیے موزوں ہے؟
ریکن میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے کسٹمرز اپنے گھروں میں خوشی سے رہیں۔
طرز زندگی اور ضروریات کو
جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے اور حاالت تبدیل ہو رہے ہیں یہ ضروری ہے کہ آپ کی رہائش گاہ آپ کے
ِ
اسپورٹ کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کی نقل و حرکت میں تبدیلی آ گئی ہو ،باغ کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہو گیا ہو یا خاندان کے لوگوں نے کنارہ کشی اختیار
کر لی ہو۔ ہم گھر پر اعتماد ،حفاظت اور سالمتی کے احساس کے لیے آپ کو اسپورٹ اور مشورہ فراہم کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کسی اور گھر میں منتقل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کافی تعداد میں پراپرٹیز موجود ہیں جن میں سب سے نچلی منزل پر اپارٹمنٹس ،بنگلے
اور ایسی رہائش گاہیں شامل ہیں جنہیں خاص طور پر بڑی عمر کو م ِد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے جیسے ہمارے ریٹائرمنٹ لِونگ ( Retirement
 )Livingاور شائر لِونگ ( )ShireLivingمنصوبے۔
ہاوسنگ
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گھر آپ کی ضروریات کے لیے مزید موزوں نہیں رہا تو براہ مہربانی غیر رسمی بات چیت کے لیے اپنے ٔ
ایگزیکٹیو سے رابطہ کریں۔

اسپرنگ ووڈ
ہمارا اسپرنگ ووڈ کا شائر لِونگ منصوبہ صرف  55سال سے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ہے اور نیو ایئر میں شفنل میں کھلے گا۔
اس منصوبے کے ایک اور دو سونے کے کمروں پر مشتمل جدید اپارٹمنٹس ،جن میں کھلی ( )open-planبیٹھکیں اور قاب ِل رسائی غسل
خانے ہیں ،کا نظم و نسق آسان ہو گا۔ اسی طرح مل بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے کیفیٹیریا اور باغات جیسی وسیع مشترکہ جگہ ہو
گی۔
اسپرنگ ووڈ کی دوستانہ ٹیم نے ہر چیز کو وسیع کیا ہے؛ یہ ٹیم آپ کو ابھی یا مستقبل میں درکار دیکھ بھال اور اسپورٹ کو پورا کرنے
کے لیے دستیاب رہے گی اور آپ کو خود مختاری سے زندگی گزارنے میں مدد دے گی۔
مزید جاننے کے لیے  ShireLiving.co.ukمالحظہ کریں یا  01952217444پر کال کریں۔

کرسمس پر رقم کی بچت کے آئیڈیاز
تجربہ تخلیق کریں
چاہے یہ گھر کے بنے کھانوں کے ساتھ اپنے مقامی پارک میں پکنک ہو یا کسی عجائب گھر کا دورہ کرنے کے لیے کسی بڑے شہر کا
واوچر بنائیں جسے وہ ہمیشہ پاس رکھ سکیں تاکہ جب کبھی وہ اسے دیکھیں
ٹرپ ،آپ کسی بھی بجٹ میں ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا ٔ
تو پردہ ذہن پر پرانی یاد فورا ً جگمگانے لگے!
بچوں کے لیے کچھ!
براہ مہربانی خود کو ایک دن کے لیے مالی مشکل میں نہ ڈالیں۔ خریداری ماہرانہ انداز میں کریں اور بجٹ کے اندر رہتے ہوئے وہاں
ڈسکاونٹ کوڈز تالش کریں ،الئلٹی کارڈ پوائنٹس کا فائدہ اٹھائیں اور جہاں ممکن ہو کریڈٹ کی
خریداری کریں جہاں آفرز موجود ہوں۔
ٔ
بجائے نقد رقم استعمال کریں۔
تصویری گفٹس بنائیں
رشتے داروں اور دوستوں کے لیے یادوں کی ذاتی پسند کے مطابق بنائی گئی کتابیں یا دیوار پر بنائے ہوئے نقش و نگار بہترین تحائف
ہوتے ہیں۔ 'مفت پوائنٹس' فائدہ مند ہو سکتے ہیں؛ آپ کو عموما ً صرف تب ڈیلیوری کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے جب آپ حد کے اندر آرڈر
ت دیگر آپ ہمیشہ چھوٹی سی اسکریپ
کریں جس کے بعد آپ آن الئن کچھ فریمز کا آرڈر دے سکتے یا پاپ ٔآوٹ کر سکتے ہیں ،بصور ِ
بک پر اچھے پیغامات لکھ سکتے ہیں۔
خفیہ سانتا بنائیں
اپنے خاندان کے ہر فرد کے لیے کئی تحائف خریدنے کی بجائے خاندان کا خفیہ سانتا تشکیل دیں۔  Drawnames.co.ukآپ کے شرکا
کے ناموں کی آن الئن قرعہ اندازی تیار کرتا ہے اور اسے مفت استعمال کیا جا سکتا ہے!
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کیلنڈر آرٹ کا مقابلہ
ہمیں اس سال کے کیلنڈر آرٹ کے مقابلے کا زبردست رسپانس مال اور ہر دفعہ سے زیادہ اینٹریز موصول ہونے پر بہت خوشی ہوئی۔
کھلے میدانوں سے لے کر بھنبھناتے کیڑوں تک ،معیار ال جواب تھا اور ہماری قدرت کی شفا بخش صالحیت کی بہترین عکاسی ہو رہی
تھی۔
اس سال اندراج کرانے والے تمام لوگوں کا شکریہ اور ان تمام فن کاروں کو مبارک جن کے قدرت پر مبنی فن پارے ہمارے  2022کے
کیلنڈر میں شامل ہوئے ہیں۔
یہاں مجموعی فاتح لنڈا ہورلر کا خصوصی تذکرہ ضروری ہے جس کی شوخ گولڈ فنچ کی تصویر ہمارے فرنٹ کوور کی زینت بنی ہے!
ہمیں امید ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے!

ہم آپ کے خیاالت جاننا چاہتے ہیں
ہم نے حال ہی میں آن الئن تاثرات کی سروس متعارف کرائی ہے۔
ہماری نئی آن الئن تاثرات کی سروس آپ کے لیے ہمیں یہ بتانا ہمیشہ سے بڑھ کر آسان بناتی ہے کہ آپ کو جو سروس موصول ہوئی ہے
اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے۔ آپ ٹیکسٹ یا ای میل کے ذریعے مختصر سروے موصول کر سکتے ہیں؛ ہمیں اپنے تاثرات بتانے
کے لیے بس لنک پر کلک کریں۔ اس سال ہم نے اب تک  7000سے زیادہ سروے مکمل کیے ہیں!

موسم گرما کی اشاعت کے مقابلے کے فاتحین!
ِ
موسم سرما کی اشاعت کے مقابلے کے تمام فاتحین کی تفصیل ہے۔ تمام تازہ ترین مقابلوں کے لیے اپنی
یہ ہمارے  Your Wrekinکی
ِ
پتہ شیٹ دیکھیں۔
ڈیجیٹل سائن اپ کا فاتح
واوچرز جیتے ہیں۔
ڈیجیٹل سائن اپ کے بدلے رینڈملی منتخب ہونے کے بعد پیج بیلی نے  £50مالیت کے خریداری ٔ
ورڈ ویل کا فاتح
واوچرز جیتے ہیں۔
دلایر ایلفورڈ نے ہمارے ورڈ ویل مقابلے میں  154الفاظ تالش کر کے  £50مالیت کے خریداری ٔ
رنگ بھرنے کے مقابلے کا فاتح
ہمارے ڈیزائنز نے سمر ویلیز کی جس رنگ بھرائی ( )colouringکو سب سے زیادہ پسند کیا وہ لزا ایڈیز کی تھی اور اس نے بھی  £50مالیت کے
واوچرز جیتے ہیں۔ سب اندراج کرنے والوں کا شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہو گا۔
خریداری ٔ

رنگ بھرنے کا مقاب
آپ نے جو رنگ بھرے ہیں اس کی تصویر اپنے نام اور رابطہ تفصیالت کے ساتھ  YourWrekin@wrekin.comپر بھیجیں
واوچر ملے گا۔
جس نے سب سے اچھا رنگ بھرا ہو گا اسے  £50مالیت کا خریداری ٔ

با کفایت توانائی سے متعلق لفظوں کی تالش کا مقابلہ
ایک کے عالوہ درج ذیل فہرست میں دیے گئے تمام الفاظ گرڈ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناموجود لفظ ڈھونڈیں اور اپنے نام اور رابطہ
واوچر جیتنے کا موقع ملے گا۔
تفصیالت کے ساتھ  YourWrekin@wrekin.comپر بھیجیں۔ اس سے آپ کو  £50مالیت کا خریداری ٔ

مقابلے کی شرائط و ضوابط
براہ مہربانی اپنے نام اور رابطہ تفصیالت سمیت اپنی اینٹریز اس ای میل پتے پر بھیجیں YourW rekin@wrekin.com :جمعہ 28
جنوری  2022کو آدھی رات تک۔
اگر آپ اپنی اینٹری ای میل کرنے سے قاصر ہیں تو آپ اسے یہاں بھیج سکتے ہیں:
Your Wrekin competition, M&C, The Wrekin Housing Group, FREEPOST RTSU-ATXA-ZATE,
Colliers Way, Old Park, Telford, TF3 4AW
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ہمارے مقابلوں میں شرکت کر کے آپ ترویجی مقاصد کے لیے اپنی تصویر لیے جانے سے اتفاق کرتے ہیں۔ مقابلے میں حصہ لینے والے
تمام لوگوں کے لیے ریکن کا کرایہ دار ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی عمر  18سال سے کم ہے تو ضروری ہے کہ آپ کسی بالغ شخص
سے کہیں کہ آپ کی جگہ اندراج کریں؛ تفصیالت میں بچے کا نام ،عمر اور بالغ فرد کی تفصیالت کا ہونا ضروری ہے۔ مقابلہ جیتنے
والوں کو  Your Wrekinکے اگلے شمارے میں مطلع کیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارا نیوز لیٹر موصول نہ کرنا چاہیں تو
 YourWrekin@wrekin.comپر ای میل کریں.
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