
Your Wrekin ਸਚੂਨਾ-ਪਤੱਰ – ਨਵਬੰਰ 2022 

 
ਵਨੇ ਦਾ Wrekin  ਸ਼ਬਦ 
 
Your Wrekin ਦੇ ਨਵ� ਸਸੰਕਰਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਿਬੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਿਸਆਲ ਕਈ ਲੋਕਾ ਂਲਈ 

ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਇਸ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ Wrekin ਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਿਵੱਚ, 

ਤੁਸ� ਕਈ ਸਾਰੀਆ ਂਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਿਤਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖ�ਗੇ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਬੱਲਾ ਂਨਾਲ 

ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤ� ਨਾ ਡਰੋ। ਸਾਡੀ ਮਨੀ ਮੈਟਰਜ਼ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿਵੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ 

ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ Wrekin ਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ £3.5 ਿਮਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਸਫਲਤਾਪਰੂਵਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ – ਤੁਸ� ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ 
money.matters@wrekin.com ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 01952 217234. 

ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਮੌਸਮ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਅਕਸਰ ਸੰਘਣੇਪਣ ਅਤੇ ਉ�ਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰਧਤ ਕਾਲਾ ਂਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਿਦਆ ਂਦੇ ਕਾਰਨਾ ਂ
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸ� ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਤੁਸ� ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ�ਗੇ ਿਕ ਿਫਲਹਾਲ ਅਸ� Wrekin’s ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਚੈਸਟ �ਡ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਫ਼ੰਡ (Wrekin's Community Chest and 

Partnership Fund) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆ ਂਅਤੇ ਵੱਡੀਆ ਂਦੋਨ� ਤਰਹ੍ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਸਾਰ ੂਫਰਕ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। 

ਗੈਿਥੰਗਜ਼, ਗਰੁੱਪ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਿਕਊਿਟਵ  

 

 
ਕਲਾਈਵ ਡਨੈ (Clive Dann), ਗਾਹਕ ਵਇੌਸ ਪਨੈਲ ਦਾ ਮਖੁੀ 
 
Wrekin ਕਸਟਮਰ ਵਾਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ 

ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਵਾਗਡੋਰ ਸ�ਪਾਂ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਮ� ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਗਂਾ। 

ਇੱਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ Wrekin ਿਵਖੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ 
ਗੱਲ ਕਿਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਅਸ� Wrekin ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ 

ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ Wrekin ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਮ� ਰਾਸਤੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਮਿਲਆ ਹਾ!ਂ 

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸ� ਸਾਡੀ 'ਮੇਕ ਆ ਿਡਫਰ�ਸ' ਮਿੁਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ Wrekin ਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਹਣ 

ਦਾ ਸੱਦਾ ਦ ੇਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਤ� ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਬਣਨ 

ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜੰਨਹ੍ ਾ ਂਨਾਲ ਤੁਸ� ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਸ� ਜੁੜੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ 
getinvolved@wrekin.com 

ਸਾਡਾ 2023 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜੰਨਾ ਨੇ ਵੀ 
ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾ ਿਕਰਤਾ ਂਭੇਜੀਆ ਂਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਿਤਭਾਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਿਖਰੀ ਿਚੱਤਰਾ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਰਟਿਲਸਟ ਕਰਨਾ 
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ 12 ਨੰੂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ   

ਜੇ ਤੁਸ� ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

getinvolved@wrekin.com ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 01952 217326 
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ਿਜਆਦਾ ਊਰਜਾ ਿਬਲੱਾ ਂਕਾਰਨ ਮਸ਼ੁਿਕਲ ਿਵਚੱ ਹੋ?  ਦਖੇ ੋਿਕਹੜੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈ
 
ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਤਾਪਮਾਨ ਿਡੱਗ ਹ,ੈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਿਬੱਲ ਿਫਕਰਾ ਂਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਿਕ 

ਿਕਵ� ਤੁਸ� ਿਵੱਤੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਿਬਲੱ ਮਦਦ ਸਕੀਮ ਅਕਤੂਬਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਿਮਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਨੰੂ £400 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਬਲੱਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਮਲਣਗੇ।  ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ� ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ 
ਕਢਵਾਏਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਮੀਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਸ� ਭੁਗਤਾਨ ਿਕਵ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� 
ਭੁਗਤਾਨ ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹੋ। 
 
25 ਸਤੰਬਰ 1956 ਨੰੂ ਜਾ ਂਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਜਨਮ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ� ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ £300 ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ 

ਵੀ ਿਮਲੇਗੀ। 
ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਫਾਰ ਵਰਕ �ਡ ਪ�ਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ £650 ਦੀ ਲਾਗਤ ਦ ੇਦੂਜੇ ਅੱਧ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰੇਗਾ ਿਜੰਨਹ੍ ਾਂ ਨੰੂ ਨਵੰਬਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਊਰਜਾ ਿਬਲੱਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਗਰਾਂਟਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਦਾਨਕ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਧਖੋੇਧੜੀ ਤ� ਚੌਕਨੇੰ ਰਹ ੋ
 
ਜਦ� ਤ� ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਿਬੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਦੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸ� ਧੋਖੇਧੜੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਿਜਹੇ ਿਲਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ £400 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਦੰੇ ਹਨ।  ਇਹ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 

ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ report@phishing.gov.uk ਰਾਹ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਿੱਖਆ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਿਰਪਰੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
 
ਆਪਣੀ ਪਸੋਟ ਨੂੰ ਖਲੋਹ੍ਣ ਤ� ਨਾ ਡਰ!ੋ 
 
ਿਵੱਤੀ ਸਮਿੱਸਆਵਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਆਮ ਡਰਾ ਂਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਖਲੋਹ੍ਣ ਤ� ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਢੇਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਤੁਸ� ਮਦਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਵੀ ਖੁੰਝ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਵਾਇਤੀ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਮੀਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਡਾਕ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਵਾਊਚਰ ਵਜ� ਉਹਨਾ ਂ
ਦੇ £400 ਦੇ ਊਰਜਾ ਿਬਲੱਾ ਂਿਵੱਚ ਛੋਟ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 
 
ਿਚੱਠੀਆਂ ਹਮਸ਼ੇਾ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾ ਂਨਹ� ਿਲਆ�ਦੀਆ ਂਪਰ ਘੱਟੋ ਘਟੱ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲਹ੍ ਕੇ ਤੁਸ� ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕ� ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਮਨੀ ਮੈਟਰਜ਼- ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜੌਦੂ  
 
ਜੇ ਤੁਸ� ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਨੀ ਮੈਟਰਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ 
ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਤੁਸ� ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਫੋਨ 

01952 217234 / 217283 ਜਾਂ ਈ ਮਲੇ: money.matters@wrekin.com 

___________________________________________________________________________________ 
 
ਸਾਰ ੇਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਬਲੁਾਉਣਾ! 

mailto:report@phishing.gov.uk
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ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਿਕਵ� ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਿਕ ਅਸ� ਇੱਥੇ Wrekin ਿਵਖੇ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹਾਂ?  

ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਆਲ ਸਾਡ ੇਵਾਸਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ� ਹਮੇਸ�� ਸੰਿਮਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਦੰੇ ਹਾਂ। ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਗਰੁਪੱਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਬਣਕੇ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੰੂ ਭਰਕੇ, ਪਰ੍ਤੀਕਰਮ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਾਕੇ ਜਾਂ 
ਸਾਡ ੇਸਮਾਗਮਾ ਂਿਵੱਚ� ਿਕਸ ੇਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਕੇ ਫਰਕ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸ� ਸਾਡ ੇਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਨਵ� 
ਹੁਨਰ ਵੀ ਿਸਖੱ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਵ� ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਤਰੀਿਕਆ� ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਚੱਲ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  
 
ਿਰਟਾਇਰਡ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਰੋਜਰ, ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਬਲਾਕ ਿਵੱਚ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲਾ ਂਤ� ਵੱਧ 

ਸਮ� ਤ� ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਰਹਾ ਹ�। ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ Wrekin ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।  
 
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ: "ਮ� CAP (ਗਾਹਕ ਬੀਮਾ ਪੈਨਲ) ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵੌਇਸ ਪੈਨਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮ� ਅਿਜਹ ੇਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਿਕ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇਣਾ" 
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ "ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰ ੇਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਦਲਚਸਪ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਬਾਕੀ ਸਾਰ ੇਿਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਵੱਲ�  ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।" 
 
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ getinvolved@wrekin.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 01952 217326 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
__________________________________________________________________________________ 
 
ਸਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਵਾਇਸ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ�  ਸਣੁਨਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਹੈ! 

ਸਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਵਾਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੂੜਾ ਚੱੁਕ, ਵਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ 

ਗਰਮੀਆਂ ਿਬਤਾਈਆ ਂਹਨ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾ ਂਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦ ੇਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।  
 
ਗਾਹਕਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ਤੀਕਰਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਸ� ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਿੱਦਆਂ ਨੰੂ ਹਲੱ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਿਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਿਦਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਿਜੰਨਹ੍ ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਪਾਰਿਕੰਗ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ 
ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ। 
 
ਅਸ� ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾ ਂਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਿਵੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹ।ੈ ਸਾਡ ੇਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ 
ਿਵਸਥਾਰਾ ਂਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਹਨ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
getinvolved@wrekin.com 
___________________________________________________________________________________ 
 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਫਡੰ- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂ ੰਪਤਾ ਹੈ? 

ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸ� ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜੰਨਹ੍�� ਦੀਆ ਂਕੱੁਲ ਗਰਾਂਟਾਂ £48,800 ਸਨ। 
ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜ ਸਾਡ ੇਵਾਸਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ – ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅਸ� ਰਿਹਣ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਸਤਿਵਕ ਫਰਕ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
  
Wrekin ਦਾ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਫ਼ੰਡ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ ਗਰੁਪੱਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫੰਡ ਿਵੱਚ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਿਜਕਰਯੋਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੰੂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੰਝ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. . .  
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ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ Wrekin’s ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਚਸੈਟ £2,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਕੰਿਪਊਟਰਾਂ ਤ� ਲੈਕੇ ਕੈਫੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਬੇਹਤਰ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ� ਇਸਨੰੂ ਵਾਪਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।   
 
Wrekin ਹਾਊਿਜ਼ਗੰ ਗਰੁਪੱ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਫ਼ਡੰ ਉਹਨਾ ਂਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ (£2,000 ਤ� ਵੱਧ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਸਾਡ ੇਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹਣੋ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਿਕ 

ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾ ਂਦੀਆ ਂਿਜੰਦਗੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਮੁਲੇੱ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਦੇਖੋ wrekin.com/Pages/Customers-and-Community/community-fund  
___________________________________________________________________________________ 
 
ਕੀ ਤੁਸ� ਸਾਡੀ ਨਵ� ਗਾਹਕ ਕਮਟੇੀ ਦੇ ਭਾਗ ਬਣੋਗੇ? 
 
ਅਸ� Wrekin ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਿਵੱਚ� ਇਸ ਿਬਲਕੁਲ ਨਵ� ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਾ ਂਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਗਾਹਕਾਂ 
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ। ਗਾਹਕ ਕਮੇਟੀ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਗਾਹਕ 

ਦੇ ਿਮਆਰਾਂ ਦ� ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ� ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ Wrekin ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮ�ਬਰ ਬਣੇਗੀ। 

ਇਹ ਅਸਾਮੀਆ ਂਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਸਣੇ ਤਨਖਾਹਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।  ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਵਰਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 
wrekin.com/careers 

___________________________________________________________________________________ 
 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੁਿੱਖਅਤ ਰਖੱਣਾ 
 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦੇਹੀ ਨਾਲ ਰਖੱਣਾ ਸਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੈ। 

ਸਾਲਾਨਾ ਗੈਸ ਸੁਰਿੱਖਆ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ, ਅਸ� ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ 

ਵਾਸਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਾਂ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ 01952 217217 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਕੰਟਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ 999 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਕਾਰਬਨ ਮਨੋੋਆਕਸਾਈਡ 

ਹੁਣ ਕਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਸੂਚਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮਨੋੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਨਹ� ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਉਪਕਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਨਕਟ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਸ� ਆਵਾਗੇਂ ਤਾਂ ਿਕਰਪ� ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਆਿਗਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੰੂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਹ੍ਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜ� ਸਾਰ ੇਧੰੂ�/ਅੱਗ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮਾ ਂਨੰੂ 

ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲਾਰਮਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਆੋਇਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉ�ਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਫੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਗੱ ਤ� ਸਰੁਿੱਖਆ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਖੱਣ ਲਈ ਅਸ� ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: 

• ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਸਭ ਬਲਾਕਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਅੱਗ ਜੋਿਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ 
• ਿਕਸੇ ਬਲਾਕ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅੱਗ ਤ� ਸਰੁੱਿਖਆ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆ ਂਿਜਵ� ਿਕ ਅੱਗ ਅਲਾਰਮ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸਵੈ-ਚਿਲਤ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਕ 

ਰਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ 



• ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜਾਂਚਾ 
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅੱਗ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਅੱਗ ਦੇ ਉਪਾਆ ਂਤ� ਜਾਣੂੰ 

ਹੋਣ 

• ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਿਫੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਕਰੋ 

ਅੱਗ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਹਰ ਿਕਸ ੇਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਵਰਾਂਿਢਆਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ 
• ਫਾਇਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰ ੋ

• ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆ ਂਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ 

• ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਤਲਬੰਦ ਗੈਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨਾ ਰੱਖ ੋ

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ, ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆ ਂਵਰਾਂਢੇ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹ� ਛੱਡੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 

ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੈਟ ਤ� ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਧੰੂਏ ਵਾਲਾ ਅਲਾਰਮ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂਿਚਆ ਂਹ ੈ

• ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਐਮਰਜ�ਸ� ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ - ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 

ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹ ੈ

• 01952 217217 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਅੱਗ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ 

• ਫਾਇਰ ਸਰਿਵਸ ਨਾਲ "ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ" ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ 

ਿਸਲੱਹ੍ ਾ ਅਤ ੇਸਘੰਣਾਪਣ 

ਸੰਘਣਾਪਣ ਉਦ� ਵਾਪਰਦਾ ਹ ੈਜਦ� ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਗਰਮ ਹਵਾ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਸਤਹ੍ ਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਿਖੜਕੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਬੂੰਦਾਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ 

ਰਸੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਕਮਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। 

ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ:  

• ਰੇਡੀਏਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਡਂਰੀ ਨਾ ਸੁਕਾਓ 

• ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਠੰਢੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਏਅਰਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਓ 

• ਪਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੈਨ 'ਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖੋ 
• ਡੀ-ਿਹਊਿਮਡੀਫਾਇਰ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਿਹੰਗੇ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤ� ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਸਤਹ੍ ਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟਾਇਲਾਂ ਨੰੂ ਪੰੂਝੋ 

• ਫਰਨੀਚਰ ਨੰੂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਖੱ ੋ

• ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਪੰੂਝੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹ� ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਿਵੱਚ ਸੰਘਣਾਪਣ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

01952 217217 'ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁਰਿੱਖਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, wrekin.com/Pages/Your-Tenancy ‘ਤੇ ਜਾਓ 

___________________________________________________________________________________ 
 
ਸ਼ਬਦ ਖਜੋ 
 
ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸਾਰ ੇਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਖੋਜ ਗਿਰੱਡ ਿਵੱਚ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। £50 ਦਾ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਵਾਊਚਰ ਿਜੱਤਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਗੰੁਮ ਹੋਏ 

ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤ� ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ YourWrekin@wrekin.com 'ਤੇ ਈਮਲੇ ਕਰੋ। 



 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ �ਟਰੀਆ ਂਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: YourWrekin@wrekin.com ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 27 

ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੰੂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ �ਟਰੀ ਨੰੂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਤੁਹਾਡਾ 
Wrekin ਮੁਕਾਬਲਾ, M&C, The Wrekin Housing Group, FREEPOST RTSU-ATXA-ZATE, Colliers Way, Old 

Park, Telford, TF3 4AW। 
 
ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ:ਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸ� ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ 
ਦਾਖਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਿਕਨ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ�  ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਨੰੂ ਦਾਖਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਜੇਤੂਆ ਂਨੰੂ Your 

Wrekin ਦੇ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
___________________________________________________________________________________ 
 
ਮਕੁਾਬਲੇ ਦ ੇਜਤੂੇ 
 
ਹੈਡਲੀ ਤ� ਮੌਰੀਨ ਲ�ਸਡਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਰਮੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਗਵਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਉਚਰ ਿਵੱਚ £50 ਿਜੱਤ� ਜੋ POUNDS 

ਸੀ। 
 
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਿਫਸ਼ੀ ਕਲਿਰੰਗ �ਟਰੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਐਬੋਨੀ ਰੌਬਰਟਸ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਊਚਰ ਿਵੱਚ £50 ਵੀ ਿਜੱਤਦੀ ਹੈ। 
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 
___________________________________________________________________________________ 
 
ਸਾਡ ੇ2023 ਦ ੇਕਲੈਡੰਰ ਿਵਚੱ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤ ੇਰਸ਼ੌਨੀ ਪਾ�ਦੇ ਹਏੋ 
 
ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੱਜਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 2023 ਕੈਲਡੰਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ!  
ਇਸ ਸਾਲ ਅਸ� ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰ੍ਤੀ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਤਸਵੀਰ ਭਜੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦ ੇਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਕੰਟ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 
 
ਸਾਡ ੇਕੈਲਡੰਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਈਕੋ-ਆਰਟ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹਤੁ ਧੰਨਵਾਦ। ਫ਼ੋਟੋਗਰ੍ਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬੁੱਤਤਰਾਸ਼ੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ 

ਕੋਲਾਜ, ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਪ�ਿਟੰਗ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਿ�ਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀ ਉ�ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆ ਂ�ਟਰੀਆ ਂਸਨ। 
ਸਾਡ ੇਜੱਜਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆ ਂਅੰਿਤਮ 12 ਤਸਵੀਰਾ ਂਅਤੇ ਿਵਜੇਤਾ ਹੈ। ਜੇਤੂ �ਟਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਵਰ ਤਸਵੀਰ 

ਐਮਾ ਰੋਜਰਜ਼ ਦੀ ਹ ੈਿਜਸਨੇ Wrekin ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆ ਂਪੁਰਾਣੀਆ ਂਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕੋਲਾਜ ਨੰੂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ! 
ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਐਮਾ। 
 
30 ਨਵਬੰਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਫ਼ੁਤ 2023 ਕਲੈਡੰਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ੋ 
 
ਜੇ ਤੁਸ� ਸਾਰੇ 12 ਿਚਤਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ। 
 
wrekin.com/request 'ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਸਥਾਰ ਅਤੇ ਿਵਲੱਖਣ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ (ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਰ�ੈਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ) ਦਾਖਲ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜਾਂਗੇ।  
 
ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਐਡਰੈ�ਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰ੍ੀ-ਪੋਸਟ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਵਾਪਸ 

ਕਰ ਿਦਓ। 
___________________________________________________________________________________ 
 
ਅਸ� ਅਸਾਮੀਆ ਂਭਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂ
 



ਅਸ� ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰ,ੂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ।  
 
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਿਵੱਚ ਫਰਕ ਿਲਆ�ਦ ੇਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਦਦਕਾਰੀ ਟੀਮ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਿਸਖਲਾਈ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਓ।  
 
 wrekin.com/careers ‘ਤੇ ਜਾਓ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
MyWrekin ਐਪ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ, ਸਰੁਿੱਖਅਤ ਅਤੇ ਸਿੁਵਧਾਜਨਕ ਹ ੈ
 
ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ 'My Wrekin’ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।  
 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ wrekin.com/wrekinapp 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
 
-ਖਤਮ- 

___________________________________________________________________________________ 
 


