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Your Wrekin newsletter – November 2020 (ਯੂਅਰ ਰੇਕਿਨ ਕਨਊਜ਼ਲੈਟਰ – ਨਵੰਬਰ ਟਵੰਟੀਟਵੰਟੀ)  

Covid-19 national restrictions (Covid-19 (ਿੋਕਵਡ-19) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ)  

ਅਸ ੀਂ ਕੋਵਿਡ-ਸੁਰੱਵਿਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣ ਆੀਂ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਰ  ਰੱਿ ਰਹੇ ਹਾੀਂ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ। 

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰ  ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਿ ੋwrekin.com/coronavirus  

Wayne’s Wrekin word (ਵੇਨੇ’ਜ਼ ਰੇਕਿਨ ਵਰਡ) 

ਸਾਡੇ ਨਿ ੀਂ ਵਦਿ ਿਾਲੇ ਗਾਹਕ ਮੈਗਜ਼ ਨ Your Wrekin (ਯ ਅਰ ਰੇਵਕਨ) ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਅਸ ੀਂ ਸੇਮ ਟਾਕਸ ਦ ਆੀਂ ਮਸ਼ਹ ਰ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹੋ ਹ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਡਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਵਕ ਵਡਜ ਟਲ ਰ ਪ ਵਿੱਚ ਿ  ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦ ਹਾੀਂ ਵਜਸ ਨੇ ਨਿੇਂ ਨਾਮ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਿਾਏ ਅਤੇ ਆਲ ਯਾ ਹਸੈੁਨ ਨ ੰ  ਮੁਬਾਰਕਾੀਂ ਵਜਸ ਨੇ 

ਇਸ ਜੇਤ  ਐੀਂਟਰ  ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਦੱਤਾ। 

ਮੈਂ ਸਾੀਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾੀਂ ਦਾ ਿ  ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦ  ਹਾੀਂ, ਵਜਹਨਾੀਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਆਰਟ ਕੰਪ ਟ ਸ਼ਨ 

ਲਈ ਐੀਂਟਰ ਆੀਂ ਜਮ੍ਾੀਂ ਕਰਿਾਈਆੀਂ। ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਗਾਹਕਾੀਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਜਹਨਾੀਂ ਨੇ ਕੰਪ ਟ ਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕ ਤਾ, ਨ ੰ  ਕਈ ਔਿੇ 

ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਯਕ ਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸ ੀਂ ਫਾਈਨਲ 2021 ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਦਿਣ ਵਿੱਚ ਸਵਹਮਤ ਹੋਿੋਗੇ। ਲੇਸਲੇ ਹੋਉਸ ਨ ੰ  

ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਵਜਹੜਾ ਓਿਰਆਲ ਜੇਤ  ਅਤ ੇਫਰੰਟ ਕਿਰ ਕਲਾਕਾਰ ਚਵੁਣਆ ਵਗਆ।   

ਇਹ ਮੈਗਜ਼ ਨ ਦ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਡਲ ਿਰ ਕ ਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਿਧ  ਦੌਰਾਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਸ ੀਂ ਮਹਾੀਂਮਾਰ  ਵਿੱਚ 

ਦ  ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾੀਂ, ਅਸ ੀਂ ਕੋਵਿਡ-ਸੁਰੱਵਿਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ  ਹਦਾਇਤਾੀਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣ ਆੀਂ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਰ  ਰੱਿਾੀਂਗੇ। ਮੈਂ 

ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦ  ਹਾੀਂ ਵਕ ਅਸ ੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਆਸ ‘ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ ਵਕ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਮਹ ਵਨਆੀਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠ ਕ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ, ਪਰ 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾੀਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦ  ਹਾੀਂ, ਮਹਾੀਂਮਾਰ  ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਅਤ ੇਲਚਕ ਲੇਪਣ ਲਈ, 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਲਾਹ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦ  ਿੱਡ  ਲੜ  ਸਮੇਤ ਸਾਡ ਆੀਂ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ  ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡ  

ਿੈਬਸਾਈਟ ਨ ੰ  ਦੇਿਣਾ ਜਾਰ  ਰੱਿੋ।   

ਿੇਨ ਗੇਵ ੰਗਸ, ਚ ਫ਼ ਐਗਵਜ਼ਵਕਉਵਟਿ 

Clive Dann, Chair of the Customer Voice Panel (ਿਲਾਈਵ ਡੇਨ, ਚੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਿਸਟਮਰ ਵੋਇਸ ਪੈਨਲ) 

ਹੈਲੋ ਹਾਜ਼ਰ ਨ, ਮੈਂ ਕਲਾਈਿ ਡੇਨ ਹਾੀਂ, ਰੇਵਕਨ ‘ਤੇ ਨਿਾੀਂ ਚੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਕਸਟਮਰ ਿੋਇਸ ਪੈਨਲ। ਮੈਂ ਵਪਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ਮ ਲ ਅਤ 

ਿਾਲਾ ਿਸਨ ਕ ਵਰਹਾ ਹਾੀਂ। ਚੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਕਸਟਮਰ ਿੋਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਾ   ਸ਼ਮ ਲ ਅਤ ਿਾਲੇ ਨਾਗਵਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ 

ਰੇਵਕਨ ‘ਤੇ ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਗਵਜ਼ਵਕਉਵਟਿ ਟ ਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾੀਂ ਤਾੀਂਵਕ ਗਾਹਕਾੀਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾੀਂ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਰੱਵਿਆ ਜਾਿ,ੇ ਤਾੀਂ ਜੋ 

ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਮਾਮਵਲਆੀਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦ  ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ  ਵਦੱਤ  ਜਾਿ ੇਵਜਹੜੇ ਗਾਹਕਾੀਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰ  ਹਨ।  

ਇਸ ਸਾਲ ਚੇਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸ ੀਂ ਇੱਕ ਬੇਵਮਸਾਲ ਸਵ ਤ  ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਿੁਸ਼  ਮਵਹਸ ਸ ਹੁੰਦ  ਹੈ 

ਵਕ ਅਸ ੀਂ ਰੇਵਕਨ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ ਨਾਲ ਿਧ ਆ ਕੰਮ ਕ ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ ੀਂ ਵਜਿੇਂ ਵਜਿੇਂ ਅੱਗੇ ਿਧਦੇ ਹਾੀਂ ਅਸ ੀਂ ਸਾਰੇ ਵਸੱਿਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾੀਂ। 

ਰੇਵਕਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਮ ਲ ਅਤ ਢਾੀਂਚਾ ਹੈ ਵਕਸੇ ਿ  ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਿੋਇਸ ਪੈਨਲ ਨ ੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਦ ਟੇਨੇਂਟਸ’ ਪੈਨਲ ਵਜਹਨਾੀਂ ਤੋਂ ਮੱੁਿ ਪਾਲਸ ਆੀਂ ਅਤ ੇਨ ਤ ਆੀਂ ਵਿਕਸਤ ਕ ਤ ੇਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾੀਂਦ  ਹੈ।  

• ਦ ਟੇਨੇਂਟ ਆਡ ਟਰਸ ਵਜਹੜੇ ਡ ੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤ ਗਤ ਸੇਿਾ ਿੇਤਰਾੀਂ ਦ  ਜਾੀਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

• ਦ ਕਸਟਮਰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਨਲ ਵਜਹੜੇ ਟੇਨੇਂਟਸ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਅਤ ੇਸ ਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੇਵਕਨ ਨ ੰ  ਪਰਿਦੇ 

ਹਨ।  

ਹਣੁ, ਪਵਹਲਾੀਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਕਧਰੇ ਵਜ਼ਆਦਾ, ਗਾਹਕਾੀਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ  ਹੈ ਵਕ ਕੁਝ ਵਕਹਾ ਜਾਿ,ੇ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕ ਤ ੇਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋ 

ਤਾੀਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ: getinvolved@wrekin.com ਜਾੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ੋ01952 217181 

New homes are adapted to community needs (ਨਵੇਂ ਘਰ ਸਮੁਦਾਇਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦ ੇਅਨੁਿੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ) 

ਨਿੇਂ ਬਣੇ ਨੌ ਬੰਗਵਲਆੀਂ ਦ ਆੀਂ ਚਾਬ ਆੀਂ, ਵਜਹੜੇ ਵਕ ਿਹ ਲਚੇਅਰ ਦ  ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆੀਂ ਲਈ ਿਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਡਜ਼ਾਇਨ ਕ ਤ ੇਗਏ ਅਤੇ 

ਅਨੁਕ ਲਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਵਲਨਸਲ , ਟੇਲਫੋਰਡ ਅਤੇ ਲੇਸਲੇ ਓਿੇਨ ਿੇ, ਸ਼ਵਰਉਸਬਰ  ਵਿੱਚ ਪਵਰਿਾਰਾੀਂ ਨ ੰ  ਸੌਪ ਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਹਨ। 
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ਸੋਫ  ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਸਨ ਲੇਸਲੇ ਓਿੇਨ ਿੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿੇਂ ਿਹ ਲਚੇਅਰ ਅਨੁਕ ਲਤ ਬੰਗਲੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਅਤ ੇਵਕਹਾ: “ਇੱਕ 

ਿਹ ਲਚੇਅਰ ਲਈ ਕਮਰੇ ਿਾਲਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਇੱਕ ਮੋਟਰ ਿਾਲ  ਹੋਇਸਟ ਦ  ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੈਸਨ ਲਈ ਅਨੌਿਾ ਸ , ਅਤ ੇਹਣੁ 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਗ ਚਾ ਿ  ਹੈ!” 

ਅਸ ੀਂ ਸ ਾਨਕ ਅਵਧਕਾਰ ਆੀਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹ ੇਹਾੀਂ ਵਜਹਨਾੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਪਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਟੇਲਫੋਰਡ ਐੀਂਡ ਰੇਵਕਨ ਕੌਂਵਸਲਾੀਂ, 

ਸ ਾਨਕ ਕਲ ਵਨਕਲ ਕਮ ਸ਼ਵਨੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਅਸ ੀਂ ਉਹ ਪਰਾਪਰਟ ਆੀਂ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਵਜਸ ਦ  ਸਾਡੇ ਸਮੁਦਾਇਆੀਂ ਨ ੰ  ਲੋੜ ਹੈ।  

ਬੰਗਲੇ ਸਾਡ  ਿੱਡ  ਵਨਿੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹੱਸਾ ਹਨ ਵਜਸ ਅਧ ਨ ਅਸ ੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਟੇਲਫੋਰਡ ਅਤ ੇਰੇਵਕਨ, ਸ਼ਰਾਪਸ਼ਾਇਰ ਅਤ ੇ

ਸਟੇਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾੀਂ ਵਿੱਚ 2,391 ਨਿੇਂ ਘਰ ਬਣਾਿਾੀਂਗੇ, ਵਜਹਨਾੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਘਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪ ਰੇ ਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇ

ਹਨ।  

Covid-19 support and advice (Covid-19(ਿੋਕਵਡ-19) ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ) 

ਅਸ ੀਂ ਕੋਵਿਡ-ਸੁਰੱਵਿਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣ ਆੀਂ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਰ  ਰੱਿ ਰਹੇ ਹਾੀਂ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ। 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ , ਸਹਾਇਤਾ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਾਡ ਆੀਂ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਵਕਿੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦ ਆੀਂ ਹਨ, ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ 

ਸਾਡ  ਿੈਬਸਾਈਟ wrekin.com/coronavirus ਨ ੰ  ਦੇਿ।ੋ    

Princess visits Princess Avenue (ਕਪਰੰਸੇਸ ਦਾ ਕਪਰੰਸੇਸ ਐਵੀਕਨਊ ਕਵਿੱਚ ਦੌਰਾ) 

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨ ੰ  ਹਰ ਰਾਇਲ ਹਾਈਨੈਸ ਦ ਵਪਰੰਸੇਸ ਰਾਇਲ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਵਸਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਲੇਸਟਨ ਵਿੱਚ 

ਇੱਕ ਨਿ ੀਂ ਹਾਊਵਸੰਗ ਡੇਿਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ। 

ਵਪਰੰਸੇਸ ਐਿ ਵਨਊ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਿ ਆੀਂ ਪਵਰਿਰਤਨਕਾਰ  ਪਰਾਪਰਟ ਆੀਂ ਬਹਤੁ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਵਹਣ ਯੋਗ ਲੱਕੜ-ਫਰੇਮ ਿਾਲ ਆੀਂ 

ਪੈਵਸਿਹੌਸਵਬਲਵਡੰਗਾੀਂ ਹਨ, ਵਜਹੜ ਆੀਂ ਛੇਤ  ਹ  ਗਾਹਕਾੀਂ ਦੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣਗ ਆੀਂ। ਵਪਰੰਸੇਸ ਐਿ ਵਨਊ ਡੇਿਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 

41 ਰਿਾਇਤ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆੀਂ ਪਰਾਪਰਟ ਆੀਂ ਿ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਦ ਵਪਰੰਸੇਸ ਰਾਇਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਫ਼ ਐਗਵਜ਼ਵਕਉਵਟਿ ਿੇਨ ਗੇਵ ੰਗਸ, ਗਰੁੱਪ ਚੇਅਰ ਡੇਸਮੰਡ ਹਡਸਨ ਅਤ ੇਰੇਵਕਨ ਟਰੇਨ ਜ਼ ਦ  ਟ ਮ ਨਾਲ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕ ਤ  ਵਜਹਨਾੀਂ ਨੇ ਪਵਰਿਾਰਾੀਂ ਿਾਲੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਟਰੇਨ ਜ਼ ਵਨਰਮਾਣ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੇ ਮਾਰਚੇਜ਼ 

ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੇਡ  ਪਾਰਟਨਰਵਸ਼ਪ ‘ਤੇ ਟਰੇਵਨੰਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵਲਆ ਹੈ। ਵਨਰਮਾਣ ਟ ਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੇਵਕਨ ਗਾਹਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਜਹਨਾੀਂ ਵਿੱਚ 

ਸਾਈਮਨ ਵਹਚੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੇ ਵਕਹਾ: “18 ਮਹ ਨੇ ਤੋਂ ਿ  ਘੱਟ ਸਮਾੀਂ ਪਵਹਲਾੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਿ  ਵਕਸੇ ਵਬਲਵਡੰਗ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਹ ੀਂ ਵਗਆ ਸ , 

ਹਣੁ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਪਰੰਸੇਸ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਘਰ ਵਦਿਾ ਵਰਹਾ ਹਾੀਂ ਜੋ ਵਕ ਮੇਰੇ ਅਤ ੇਮੇਰ  ਟ ਮ ਦਆੁਰਾ ਹੱ  ੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਸ ।”  

“ਹਰ ਹਾਈਨੈਸ ਸੱਚਮੁਚ ਉਹਨਾੀਂ ਭ ਵਮਕਾਿਾੀਂ ਬਾਰੇ ਅਤ ੇਘਰਾੀਂ ਦ  ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਵਹਣ ਦ  ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕ ਸ  ਜੋ ਅਸ ੀਂ ਵਨਰਮਾਣ 

ਦੌਰਾਨ ਵਨਭਾਈਆੀਂ। ਸਾਨ ੰ  ਵਸਰਫ ਇਹ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਸ  ਵਕ ਉਹ ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ ਨ ੰ  ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਨੇ ਸੱਚਮੁਚ ਸਦਾ ਵਦਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਬਣਾ ਵਦੱਤਾ ਵਕ ਸ਼ਾਹ  ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਉਣ ਅਤ ੇਸਾਨ ੰ  ਇੱ ੇ ਿੇਵਲੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਦੇਿਣ ਲਈ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਘਰਾੀਂ ਨ ੰ  ਦੇਿਣ 

ਲਈ ਸਮਾੀਂ ਵਲਆ ਹੈ।” 

ਦ ਵਪਰੰਸੇਸ ਰਾਇਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ਰਾਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਟ ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹੱਸਾ ਸ , ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਪਰ ਐਡਮਸ ਯ ਨ ਿਰਵਸਟ  ਅਤੇ ਟੇਲਫੋਰਡ ਟਾਊਨ 

ਪਾਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸ ।  

ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਵਕਨ’ਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਚ ਫ਼ ਐਗਵਜ਼ਵਕਉਵਟਿ ਿੇਨ ਗੇਵ ੰਗਸ ਨੇ ਬੋਲਵਦਆੀਂ ਵਕਹਾ: “ਇਹਨਾੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਕਾਨਾੀਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ 

ਦ ਵਪਰੰਸੇਸ ਰਾਇਲ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਸੱਚਮੁਚ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗ ਸ । ਟ ਮ ਨੇ ਇਹਨਾੀਂ ਨਿ ਆੀਂ ਪਵਰਿਰਤਨਕਾਰ  ਵਬਲਵਡੰਗਾੀਂ ਨਾਲ 

ਇੱਕ ਅਨੌਿਾ ਕੰਮ ਕ ਤਾ ਹੈ, ਵਜਹਨਾੀਂ ਨ ੰ  ਉਸੇ ਵਫਵਨਸ਼ ਨਾਲ ਵਡਜ਼ਾਇਨ ਕ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਿਾਇਤ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ 

ਗਏ ਘਰ ਹਨ।” ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸ ੀਂ ਪ ਰ  ਤਰ੍ਾੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਊਵਸੰਗ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਪਤ ਹਾੀਂ ਅਤ ੇਇਹ 

ਪੈਵਸਿਹੌਸ ਘਰ ਉਸ ਦਾ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹਨ।”    

ਅਸ ੀਂ ਸਾਡੇ ਈਕੋ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਵਹਲਕਦਮ ਆੀਂ ਨ ੰ  ਜਾਰ  ਰੱਿਣ ਵਿਚ ਵਿਿਸਵ ਤ ਹਾੀਂ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿਾੀਂ 

ਪਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਵਜਸ ਰਾਹ ੀਂ ਅਸ ੀਂ ਮੌਜ ਦਾ ਪਰਾਪਰਟ ਆੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਿ ਆੀਂ ‘ਤੇ ਬੈਟਰ  ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਿੋਲਟੇਇਕ ਤਕਨ ਕਾੀਂ ਲਗਾਉੀਂਦੇ 

ਵਦਿਾਈ ਦੇਿਾੀਂਗੇ। 

Help for customers (ਗਾਹਿਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ) 

Money Matters advice (ਮਨੀ ਮੈਟਰਸ ਸਲਾਹ) 
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ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨ  ਮੈਟਰਸ ਟ ਮ ਹੈ ਜੋ ਧਨ ਅਤ ੇਫਾਇਵਦਆੀਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

COVID-19(ਕੋਵਿਡ-19) ਮਹਾੀਂਮਾਰ  ਕਾਰਨ ਬਹਤੁ ਹ  ਅਵਨਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਿਾਪਰੇ ਹਨ। ਸਾਡ  ਿੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ 

ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸੁਆਲਾੀਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਵਮਲੇਗਾ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸ਼ਆੀਂ ਦ  ਇੱਕ ਲੜ  ਕਿਰ ਕ ਤ  ਜਾਿੇਗ  ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਕਰਾਇਆ, ਕੌਂਵਸਲ ਟੈਕਸ, 

ਿਰਤੋਂ ਿਾਲ ਆੀਂ ਚ ਜ਼ਾੀਂ ਦੇ ਵਬਲ, ਡੇਵਬਟ ਅਤੇ ਯ ਨ ਿਰਸਲ ਕਰੇਵਡਟ। 

wrekin.com ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਪੰਨੇ ਦੇ ਵਬਲਕੁਲ ਵਸ਼ਿਰ ‘ਤੇ COVID-19(ਕੋਵਿਡ-19) ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰ 

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨਾੀਂ ‘ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰ।ੋ ਜਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ ਵਸਧੇ ਹ  ਟ ਮ ਨ ੰ  ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈ: 01952 217234 ਈ: 

money.matters@wrekin.com    

Improve your employment prospects (ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰੋ) 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਨੌਕਰ  ਚਲੇ ਜਾਣ ਦ  ਵਚੰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹ ੀਂ ਹੈ ਜਾੀਂ ਤੁਹਾਡ ਆੀਂ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 

ਤਾੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਰੇਵਕਨ ਵਨਿਾਸ ਆੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾੀਂ ਲਈ 1:1 ਰਜ਼ੁਗਾਰ-ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹਨੁਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦ  ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। 

ਿਧੇਰ ੇਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟ ਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ ਟੈਲ ਫੋਨ: 07816 510370, ਈਮੇਲ: opportunities@wrekin.com   

Government's Kickstart Scheme (ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਕਿਿੱਿਸਟਾਰਟ ਸਿੀਮ 

ਰੇਵਕਨ 16 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦ  ਉਮਰ ਿਾਵਲਆੀਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ  ਵਕੱਕਸਟਾਰਟ ਸਕ ਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦ  ਆਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਫਲਤਾ ਵਮਲਦ  ਹੈ, ਤਾੀਂ ਅਸ ੀਂ ਘੱਟੋਘੱਟ 30 ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਾੀਂਗੇ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਛੇ ਮਹ ਨੇ ਤਕ ਰਹੇਗ , ਅਗਲੇ 

ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਜਾੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾੀਂ, ਦ ਰੇਵਕਨ ਹਾਊਵਸੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾੀਂ ਵਿੱਚ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਵਿਅਕਤ  ਹੋ, ਛੇ ਮਹ ਨੇ ਦ  ਅਦਾਇਗ  ਿਾਲ  ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰ ੋਤਾੀਂ ਜੋ ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮੌਵਕਆੀਂ ਬਾਰੇ ਸ ਵਚਤ ਕਰਦੇ ਰਹ ਏ ਜਦੋਂ ਿ  ਉਹ ਆਉੀਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਲ ਫੋਨ: 07816 510370, ਈਮੇਲ: 

opportunities@wrekin.com  

ਗਾਹਕ ਵਜਹੜੇ ਰੇਵਕਨ ਹੋਮ ਕੰਟੈਂਟਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਵਲਸ  ਕਰਿਾਉੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫਵਤਆੀਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਕਿਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ! 

wrekin.com ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ  ਲਈ ਹੋਮ ਕੰਟੈਂਟਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਿੋਜੋ।   

Get Energy Smart (ਗੈਟ ਐਨਰਜੀ ਸਮਾਰਟ) 

ਮਾਰਚੇਜ਼ ਐਨਰਜ  ਏਜੰਸ  ‘ਗੈਟ ਐਨਰਜ  ਸਮਾਰਟ’ ਮੁਵਹੰਮ ਪ ਰ  ਤਰ੍ਾੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਰ 

ਦ  ਸਰਦ  ਗਰਮ ਰੱਿਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤੁਸ ੀਂ ਅੱਜ ਹ  ਇਹਨਾੀਂ ਵਤੰਨ ਸਮਾਰਟ ਚਰਣਾੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:  

ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮ ਟਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ:ੋ  

ਸਮਾਰਟ ਮ ਟਰ ਜਾਣਕਾਰ  ਵਸਧ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਨ ੰ  ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਬਲਕੁਲ ਇਹ ਵਦਿਾਉੀਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਹਾਡ  ਐਨਰਜ  

ਦ  ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਕੰਨ  ਆਉੀਂਦ  ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਅਰ  ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਬਲ ਜਾੀਂ ਭੈੜੇ ਅਸ਼ਚਰਜ ਨਹ ੀਂ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਲਕ ਚੱੈਕ ਕਰ:ੋ  

ਐਨਰਜ  ਲਾਗਤਾੀਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕ ਸਕਦ ਆੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਠ ਕ ਰਹੇਗਾ। ਸਵਿੱਵਚੰਗ ਹੈਰਾਨ ਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਊੀਂਡਸ ਬਚਾ ਸਕਦ  ਹੈ।  

ਵਫਜ ਲਿਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤ  ਕਰ:ੋ  

ਆਸਾਨ ਤਬਦ ਲ ਆੀਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਐਲਈਡ  ਲਾਈਟ ਬਲੱਬ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਲੱਗ ‘ਤੇ ਉਪਕਰਣਾੀਂ ਨ ੰ  ਸਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 

ਐਨਰਜ  ਦ  ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਬਲਾੀਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਕ ਪ ਸ਼ਰਾਪਸ਼ਾਇਰ ਿਾਰਮ ਮੁਫ਼ਤ, ਵਨਰਪੱਿ ਐਨਰਜ  ਸਲਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾੀਂ ਚਰਣਾੀਂ ਵਿੱਚੋ ਵਕਸੇ ਲਈ ਿ  ਤੁਹਾਡ  ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਤ ੇਹੋਰ ਿ  ਬਹਤੁ!)। ਤੁਸ ੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਨ ੰ  0800 112 3743 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

advice@mea.org.uk     

ਿਾਰਮ ਹੋਮ ਵਡਸਕਾਊੀਂਟ 

ਉਹਨਾੀਂ ਲਈ ਵਜਹਨਾੀਂ ਦ  ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾੀਂ ਵਜਹੜੇ ਗਾਰੰਟ  ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰੇਵਡਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ ਇੱਕ ਿਾਰਮ ਹੋਮ ਵਡਸਕਾਊੀਂਟ 

ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਰਜ  ਵਬਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੇਵਡਟ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
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ਤੁਸ ੀਂ ਆਟੋਮੈਵਟਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਮਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੱਸਦਾ ਹੈ 

ਵਕ ਵਡਸਕਾਊੀਂਟ ਵਕਿੇਂ ਲੈਣ  ਹੈ। 

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰ  ਲਈ ਿਾਰਮ ਹੋਮ ਵਡਸਕਾਊੀਂਟ ਨ ੰ  0800 731 021 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾੀਂ ਇੱ ੇ ਜਾਓ www.gov.uk/the-warm-

home-discount-scheme  

ਵਿੰਟਰ ਵਫ਼ਉਅਲ ਪੇਮੈਂਟ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ ਵਿੰਟਰ ਵਫ਼ਉਅਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। 

ਇਹ ਤੁਹਾਡ ਆੀਂ ਹ ਵਟੰਗ ਲਾਗਤਾੀਂ ਦ  ਅਦਾਇਗ  ਿੱਲ £100 ਤੋਂ £300 ਤਕ ਹੋ ਸਕਦ  ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਟੋਮੈਵਟਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਲਾਗ  ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ।  

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰ  ਲਈ ਵਿੰਟਰ ਵਫ਼ਉਅਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨ ੰ  0800 731 0160 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾੀਂ ਇੱ ੇ ਜਾਓ www.gov.uk/winter-fuel-

payment    

2021 calendar is a splash of colour (2021 ਿੈਲੰਡਰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਇਿੱਿ ਫਹੁਾਰ ਹੈ) 

ਤੁਹਾਡਾ 2021 ਰੇਵਕਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਆਰਟ ਕੰਪ ਟ ਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਜੇਤ  ਆਰਟਿਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡ    ਮ ਵਜ਼ੰਦਗ  

ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰ ‘ਤੇ ਸ  ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ  ਵਕ ਕਲਾਕਾਰ ਰੰਗਾੀਂ ਦ  ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤਾੀਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨ ੰ  ਸਭ ਤੋਂ 

ਵਜ਼ਆਦਾ ਵ ਰਕਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਿ  ਤੁਹਾਡੇ ਪ ਰੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾੀਂ ਦ  ਫਹੁਾਰ ਿ  ਜੋੜਨ। ਸਾਡੇ ਜੇਤ  

ਲੇਸਲੇ ਹੋਉਸੇ ਨ ੰ  ਮੁਬਾਰਕਾੀਂ, ਵਜਸ ਦੇ ਪੇਸਟਲ ਵਚੱਤਰ, ਵਜਸ ਨ ੰ  “ਨੋ ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਵਸੰਗ ਫਾਰ ਦ ਸਟਾਰਵਲੰਗ” ਵਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਫਰੰਟ 

ਕਿਰ ‘ਤੇ ਸ ਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿੜਕ  ਵਿੱਚੋਂ ਦ  ਨੇੜਲੇ ਿੇਤਾੀਂ ਉਤੱ ੇਵਤਲ ਅਰ ਪੰਛ ਆੀਂ ਦ  ਕਲਕਲ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ ਦਾ 

ਵਚੱਤਰਨ ਹੈ। 
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