
 2022نیوز لیڻر ۔ نومبر  Wrekinریکن آپ کا 

 
 لفظ Wayne's Wrekinریکن ن کا یو

 
ایڈیشن میں خوش آمدید۔ تمام انرجی بلز بڑھ رہے ہیں، یہ سرد موسم بہت سارے لوگوں کے لیے  Wrekinریکن آپ کے جدید ترین 

کرایہ داروں کے لیے مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اس ایڈیشن میں، آپ  Wrekinریکن مشکل ہوگا۔ مہربانی کرکے جان لیں کہ اس مشکل وقت میں 
مختلف سرکاری سپورٹ سکیموں اور پیسے بچانے کے مشوروں کے بارے میں تفصیالت پائیں گے۔ اگر آپ اپنے بلوں کے ساتھ جدوجہد کر 

یہاں پر موجود ہیں جو  Money Matters Teamرہے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کرنے میں گبھرائیں مت۔ ہمارے پیسے کے معاملے کی ڻیم 
 3.5m£کرایہ داروں کے لیے  Wrekinریکن لوگوں کو اس کے مالی مسائل میں مدد کرتی ہے۔ آخری سال کے دوران ڻیم نے کامیابی سے 

 01952میل بھیج سکتے ہیں یا  پر ای  ney.matters@wrekin.commoآپ رابطہ کرنے کے لیے  –زیاده آمدنی کو محفوظ کر لیا ہے 
 پر کال کر سکتے ہیں۔ 217234

جیسے کہ سرد موسم آ رہا ہے، ہم اکثر سکڑنے اور پھپھوندی کے حوالے سے کالوں میں اضافہ موصول کر رہے ہیں۔ ہم نے ان 
 ں اور آپ ان کو روکنے کے لیے کیسے اقدامات کر سکتے ہیں۔مسائل کی وجوہات کی وضاحت کے لیے کچھ مفید معلومات شامل کی ہی

 Wrekin's Community Chest and Partnership ریکن کے کمیونڻی چیسٹ اور پارڻنرشپ فنڈ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم فی الحال
Fund  کے لیے درخواستیں موصول کر رہے ہیں، جو کمیونڻی پروجیکڻس کی مدد کے لیے چھوڻے اور بڑے دونوں گرانڻس پیش کرتے ہیں

 لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی النے میں مدد کرتی ہے۔ اور
 اپنا خیال رکھیں، اور آپ کے ارد گرد رہنے والوں پر نظر ڈاال مت بھولیں۔

Gethingsف ایگزیکڻیو، گروپ چی 
 

 
Clive Dannکسڻمر وائس پینل کا چئیر ، 

 
Wrekin Customer Voice Panel  کا ممبر ہونا ایک بہترین تجربہ رہا ہے لیکن تین سال کے بعد اب وقت آگیا ہے کہ میں

 استعفٰی دوں اور اختیارات سونپ دوں۔ تاہم، میں دوسری سرگرمیوں میں سرگرم رہوں گا۔

میں اہم فیصلے کرنے میں کچھ کہنے کا ایک بہترین طریقہ  Wrekinریکن سرگرم کرایہ دار ہونے کے ناطے اپنے آپ کو سننے اور 
ریکن کسڻمر خدمت کو بہتر بنانے کے لیے مدد کی ہے، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمڻنے کے لیے  Wrekinریکن ہے۔ ماضی میں ہم نے 

Wrekin ردار ادا کیا اور یہاں تک کہ چیف ایگزیکڻو کو بھرتی کرنے میں بھی مدد کی۔ اسی دوران میں کچھ بڑے کے نقطہ نظر میں کلیدی ک
 شخصیات سے بھی مال!

کے کرایہ داروں کو مدعو کرتی ہے کہ وه اس میں شامل ہوں  Wrekinریکن کمپین بنائی ہے، جو تمام ’ Make a Difference‘اس مہنے ہم نے 
ریں۔ یہاں پر شامل ہونے کے لیے کئی سارے طریقے ہیں، سروے میں حصہ لینے اور تقریبات میں شرکت سے لے کر ہمارے ورکنگ اور اپنے الفاظ بیان ک

 ۔سے رابطہ کریں getinvolved@wrekin.comگروپس میں شامل ہونے تک۔ مذید جاننے کے لیے 

کا کلینڈر ابھی دستیاب ہے، اگر کسی کو ایک چاہیے۔ یہ مفت ہے اور درخواست کرنے پر دستیاب ہیں۔ سب کا  2023ہمارا سال 
شکریہ جس نے ہمیں اپنا آرٹ ورک بھیجا ہے۔ یہاں پر بہت سارے قابلیت رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور آخری تصویر کو منتخب کرنا بہت 

 کو بہت مبارک باد۔  12کے جیتنے والے اور فائنل مشکل کام تھا۔ اس سال 

اگر آپ مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں، یا شامل ہونے کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں تو برائے مہربانی 
getinvolved@wrekin.com ۔نمبر پر کال کریں 217326 01952میل کریں یا  پر ای 

 
 

 ۔دستیاب ہے سی مددزیاده انرجی بلوں کے ساتھ کوششیں ہو رہی ہیں؟  دیکھیے کہ کون 
 

جیسے کہ درجہ حرارت نیچے آ رہا ہے، انرجی بلز بڑھ رہے ہیں، جو کہ مسئلے کا بڑا وجہ ہے۔ اس سے یہ بہت اچھا وقت ہے کہ 
 اپنے آپ کو یاد کیجیے کہ آپ کس طرح مالی مشوره لے سکتے ہیں۔

 
 400£حکومت کی انرجی بلز سپورٹ سکیم اکتوبر میں شروع ہوئی اور الکھوں گھرانوں کو اپنے بلوں کی ادائیگی میں مدد کے لیے 

کوئی بھی جو بجلی کا بل ادا کرتا ہے، اب اور مارچ کے درمیان ماہانہ انرجی اکاؤنٹ سے رقم نکال لی جائے گی، دیکھنے کو ملیں گے۔ 
 آپ کیسے پیسے وصول کرتے ہیں اس پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح ادائیگی کرتے ہیں۔ پر۔ بشمول پری پیمنٹ میڻرز

 
تک کی اضافی رقم  300£کو یا اس سے پہلے پیدا ہونے واال کوئی بھی شخص نومبر یا دسمبر میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں  1956ستمبر  25

 اصول کرے گا۔
کی الگت کی ادائیگی کا دوسرا نصف حصہ  650£نومبر میں ان لوگوں کے لیے کام اور پنشن کے محکمے نے اعالن کیا ہے کہ وه 

 لے گا جنہیں اس کی سب سے زیاده ضرورت ہے۔
ه توانائی کے متعدد سپالئرز آپ کے توانائی کے بلوں کی الگت کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کے لیے گرانڻس پیش کرتے ہیں۔ اپنے فراہم کنند

 کہ آیا وه یہ مدد فراہم کرتے ہیں۔کی ویب سائٹ چیک کریں 
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 جعلی سے خبردار رہیں
 
چونکہ حکومت کے انرجی بل سپورٹ اقدام کا اعالن کیا گیا تھا، ہم نے بدقسمتی سے فائده اڻھانے کی کوشش کرنے والوں میں اضافہ 

لیے ایک لنک پر کلک کرنے کی ترغیب  کی ادائیگی کے لیے درخواست دینے یا اپنی اہلیت کی جانچ کرنے کے 400£دیکھا ہے۔ لوگوں نے 
میل ہے اور اسے نظر انداز کیا جانا چاہیے اور نیشنل سائبر  دینے والے ڻیکسٹ پیغامات موصول ہونے کی اطالع دی ہے۔ یہ ایک جعلی ای

 ۔رپورٹ کرنا چاہیے report@phishing.gov.ukبذریعہ  سیکیورڻی سینڻر کو
 

  اپنی پوسٹ کھولنے سے نہ گھبرائیں! 
 

مالی مسائل کا سامنا کرنے والے لوگوں کے درمیان سب سے عام خوف جو ہم دیکھتے ہیں وه یہ ہے کہ وه اپنی پوسٹ کھولنے سے 
پ کے پیسے کے مسائل تیزی سے بہت ڈرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن خطوط کو جمع کرنے کی اجازت دینے کا مطلب ہے کہ آ

 بڑھ سکتے ہیں۔
 

آپ کے ہاتھ سے وه بھی جا سکتا ہے جو مدد کرسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، روایتی پری پیمنٹ میڻرز پر لوگ پوسٹ میں ڈسکاؤنٹ 
 کے توانائی کے بلوں کی چھوٹ وصول کرنے والے ہیں۔ 400£واؤچر کے طور پر اپنے 

 
یتی لیکن کم از کم اس کو کھولنے سے آپ چلد از جلد کچھ کر سکتے ہیں، یا مدد کے لیے کہہ سکتے خطوط ہمیشہ اچھی خبر نہیں د

 ہیں۔
 

 یہاں پر مدد موجود ہے  Money Mattersمنی میڻرز 
 

ڻیم سے رابطہ کریں۔ ڻیم آپ کے فوائد  Money Mattersاوپر دیے گئے میں سے اگر آپ کو مشوره چاہیے، تو مہربانی کرکے ہمارے منی میڻر 
 کے بارے میں ایک جائزه پیش کرنے کے قابل بھی ہے اور آپ کو کسی بھی اضافی مدد کے بارے میں بتا سکتی ہے جس کے آپ حقدار ہو سکتے ہیں۔

 atters@wrekin.commoney.mیا ایمیل:  217283/  217234 01952ڻلیفون 
___________________________________________________________________________________ 

 
 تمام کرایہ داروں کو مدعو کرنا!

 میں کیسے کام کرتے ہیں؟  Wrekinریکن آپ اس بارے میں اپنی رائے کیسے دینا چاہیں گے کہ ہم یہاں 

اور ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کی تالش میں رہتے ہیں جو اس میں شامل ہوں اور ہماری خدمات کے آپ کے خیاالت ہمارے لیے اہم ہیں 
تاثیر میں مدد کریں۔ آپ ہمارے کسی ایک ورکنگ گروپ میں شامل ہو کر، سروے کو بھر کر، فیڈ بیک فراہم کر کے یا ہمارے کسی ایونٹ میں 

 شرکت کر کے فرق ڈال سکتے ہیں۔
 

خدمات کو ہمارے تمام صارفین کے لیے بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ نئی مہارتیں بھی سیکھ سکتے شامل ہو کر آپ ہماری 
 ہیں، اپنا اعتماد بڑھا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ نئے دوست بھی بنا سکتے ہیں۔

 ارد گرد کام کر سکتا ہے۔ اس میں شامل ہونے کے مختلف طریقے ہیں جو آپ کی زندگی میں ہونے والی تمام دوسری چیزوں کے 
 

سال سے  20ریڻائرڈ موسیقار، راجر، اپنے اپارڻمنٹ بالک میں فائر االرم کی زیاده تعداد کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے بعد 
کے ساتھ کام کیا اور مزید کچھ  Wrekinریکن زیاده عرصے سے ایک ملوث کرایہ دار رہا ہے۔ اس نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 

 کرنا چاہتا تھا۔ 
 

(کسڻمر اشورنس پینل) اور کسڻمر وائس پینل میں سرگرم رہا اور پھر میں نے ایسے کام کیے جیسے  CAPاس نے کہا: میں 
 ایگزیکڻوز کو ان کی مالزمتوں کے لیے انڻرویو کرنا اور ہر قسم کی عجیب و غریب اور حیران کن چیزیں" کرنا

بھال کے عالوه، ایک ملوث کرایہ دار ہونے کے بارے میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ چیزوں کو درست  انہوں نے مزید کہا، " کہ اپنی دیکھ
 طریقے سے دیکھ کر اطمینان حاصل ہو۔ یہ یقینا بہت دلچسپ کام ہے، اور آپ دوسرے تمام کرایہ داروں کی جانب سے کام کرتے ہیں۔

 
 پر کال کریں۔ 217326 01952میل کریں یا  پر ای getinvolved@wrekin.comمذید جاننے کے لیے 

__________________________________________________________________________________ 
 

 ہماری کمیونڻی وائس ڻیم آپ کی آواز سننا چاہتی ہے!

نڻی وائس ڻیم نے موسم گرما کو کاؤنڻی بھر کی کمیونڻیز میں تقریبات، کوڑا کرکٹ اڻھانے، ارد گرد چکر لگانا اور کمیونڻی ہماری کمیو
 کے آیام میں گزارا ہے۔ بہت سارے صارفین سے ان کی کمیونڻیز کے مرکز میں بات کرنا بہت اچھا رہا۔ 

 
خیال کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے قریبی رہنے والوں کا دوره گاہکوں کے تاثرات کے بعد ہم نے خیاالت پر تبادلہ 

نانا کیا ہے۔ بہت سے خیاالت کا اشتراک کیا گیا ہے اور مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے بشمول پارکنگ، شراکت داری والے عالقوں کو بہتر ب
 اور رقم کے معامالت پر مشوره کرنا۔
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ره کرنے کے خواہشمند ہیں اور مستقبل قریب کے لیے کچھ مزید پروگراموں کا منصوبہ بنایا ہے۔ ہمارے ہم مزید کمیونڻیز کا دو
سرگرمیوں کے بارے میں تفصیالت کے لیے یا اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے کہ ہم آپ کی کمیونڻی سے رابطہ کرنے میں کس طرح مدد کر 

 سکتے ہیں۔
getinvolved@wrekin.com 

___________________________________________________________________________________ 
 

 کیا آپ جانتے ہیں؟ –کمیونڻی فنڈ 
 کی کل گرانڻس کے ساتھ کمیونڻی گروپس اور اچھے مقاصد کی حمایت کی۔ 48,800£پچھلے سال، ہم نے 

آپ کے ساتھ کام کرکے، ہم رہنے کے لیے دوستانہ جگہیں بنانے اور لوگوں کی زندگیوں میں  -کا کام ہمارے لیے واقعی اہم ہے ہماری کمیونڻی 
 حقیقی تبدیلی النے میں مدد کر سکتے ہیں۔

  
پ فنڈ کے کمیونڻی فنڈ ہمارے کام کے تمام شعبوں میں گروپوں اور منصوبوں کو سپورٹ کرتا ہے۔   ہر کوئی گرو Wrekinریکن 

لیے درخواست دے سکتا ہے، جہاں تک کہ یہ کمیونڻی کے ساتھ مدد کرتا ہے اور صارفین کے ایک مناسب تناسب کو فائده پہنچاتا ہے۔ یہاں پر 
 کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔۔۔ 

 
 2,000£کمیونڻی پراجیکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے  Wrekin’s Community Chest کی کمیونڻی چسٹ Wrekinریکن 

تک گرانڻس دیتا ہے۔ یہ کمپیوڻرز سے لے کر حفاظتی آالت تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے گروپ کا حصہ ہیں جو لوگوں یا 
 ماحول کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے، تو ہم اسے سرانجام دینے میں مدد کر سکتے ہیں۔ 

 
سے اوپر) فراہم کرتا ہے جو کہ ہمارے کسڻمرز کے  2,000(£اداروں کو بڑی رقم  کا ہاوسنگ گروپ پارڻنرشپ فنڈ Wrekinریکن 

لیے فائده دینے کے لیے فعال طور پر کام کرتے ہے۔ اس رقم کے اہل ہونے کے لیے، آپ کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کا 
 یز میں قیمتی مواقع پیدا کر سکتا ہے۔پروجیکٹ ہمارے صارفین کی زندگیوں کو بہتر بنا سکتا ہے اور ہماری کمیونڻ

 
کو ویزٹ   fund-Community/community-and-wrekin.com/Pages/Customersدرخواست دینے کے لیے 

 کریں اور مزید معلومات پائیں۔
___________________________________________________________________________________ 

 
 کسڻمر کمیڻی کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟کیا آپ ہمارے نئے 

 
کرایہ داروں کو اس برانڈ نئے گروپ کا حصہ بننے کے لیے تالش کر رہے ہیں جو یہ یقینی بنائے کہ کسڻمر  Wrekinریکن ہم ان 

کی آواز ہماری خدمات کے ڈیزائن اور ڈیلیوری کے سنڻر میں ہے۔ کسڻمر کمیڻی بورڈ کو اس بات کی یقین دہانی کرانے کی ذمہ دار ہو گی کہ 
کے بورڈ کا ممبر  Wrekinریکن ا رہے ہیں۔  ہم کسڻمر کمیڻی چئیر کے تالش میں ہے جو کہ کسڻمر کے معیارات بورڈ تک پورے کیے ج

 ہوگا۔

یہ سفری اخراجات کے ساتھ تنخواه پر مبنی نوکریاں ہے۔ فرد کی ضروریات اور نوکری کی تفصیالت کے بارے میں مہربانی کرکے 
wrekin.com/careers کو ویزٹ کریں 

___________________________________________________________________________________ 
 

 آپ کو محفوظ رکھنا
 

 ہماری سب سے اولین ترجیح آپ کو آرام ده اور محفوظ رکھنا ہے۔

ساالنہ گیس سیفڻی چیک کرنے سے لے کر آگ سے حفاظت کے بارے میں تجاویز فراہم کرنے تک، ہم آپ کو مدد اور مشوره دینے 
 حاضر ہیں۔کے لیے 

پر کال کریں۔  217217 01952اگر آپ کا اپنے گھر کے حفاظت کے حوالے سے کچھ سواالت ہیں، تو مہربانی کرکے ہمیں 
 کو کال کریں۔ 999ایمرجنسی کی صورت میں، ہمیشہ 

 کاربن مونو آکسائیڈ

 میں انسڻال کرنے کی ضرورت ہے۔ہمیں قانون کی طرف سے کاربن مونو آکسائیڈ کی نشنادہی کرنے والے آالت کو گھروں 

اگر آپ کے گھر میں کاربن مونو آکسائیڈ الرم نہیں ہے، اور آپ کے گھر میں گیس کے آالت ہیں، تو مستقبل قریب میں کوئی آپ کا 
 ویزٹ کرے گا۔ جب ہم ویزٹ کریں گے تو مہربانی کرکے ہمیں اندر داخل ہونے دیں تاکہ ہم اس اہم کام کو سرانجام دیں۔

ایک بار جب انسڻالیشن ہو جائے، تو ساالنہ حفاظتی چیک کے طور پر ہم تمام دھوئیں/آگ اور کاربن مونو آکسائیڈ الرمز کو چیک 
 کرلیں گے۔ االرم عموماً آپ کے بوائلر کے قریب کمرے میں اونچی سطح پر لگائے جائیں گے۔

 آگ سے حفاظت

 ہم آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرتے ہین:

 فلیڻس کے تمام بالکوں میں ساالنہ آگ کے خطرے کا معائینہ کرتے ہیں •

mailto:getinvolved@wrekin.com


بالک میں آگ کے حفاظتی سستم کا معائینہ کرنا اور دیکھ بھال کرنا، جیسے کہ الرمز، ایمرجنسی الئڻیں، خود کار ھواداری کا سستم،  •
 خشک کرنے والے رائزرز

 معمول کے مطابق بالک کے معائینے •
 کیو سروس سے رابطہ کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وه بالک اور اس کے آگ کے اقدامات سے واقف ہیںمقامی فائر اینڈ ریس •
 آپ کے گھر میں فائر االرم لگائیں اور برقرار رکھیں •

 آگ سے حفاظت سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے اور اپنے پڑوسیوں کو محفوظ رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں:

 استوں کو کلئیر چھوڑیںپیدل چلنے والے ر •
 آگ کے دروازوں کو نہ کھولیں •
 جلتی ہوئی موم بتیوں کے ساتھ کسی کو ہونا چاہیے •
 اپنے گھر کے اندر بوتل بند گیس کے کنستر نہ رکھیں •
آپ کے اس بات کو یقینی بنانا کہ نقل و حرکت کے سکوڻر، سائیکل یا دیگر اشیاء کو راہداریوں یا کسی بھی جگہ نہ چھوڑا جائے جو  •

 فلیٹ سے محفوظ باہر نکلنے کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکے
 اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ اپنے دھوئیں کے االرم کی ہفتہ وار معائینہ کریں •
اور اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ کے  –اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ ہنگامی صورت حال میں اپنے نکلنے کے راستوں کو جانتے ہیں  •

 یں رہنے واال ہر شخص انہیں جانتا ہے۔گھر م
 پر کال کرکے فائر سیفڻی کے کسی بھی مسئلے کی فوری اطالع دیں۔ 217217 01952ہمیں  •
 فائر سروس کے ساتھ "محفوظ اور اچھی" وزٹ کی بکنگ •

 نمی اور مائع

رابطے میں آتی ہے اور پانی کی  مائع اس وقت ہوتا ہے جب کمرے میں گرم ہوا کسی ڻھنڈی سطح جیسے کھڑکی، آئینہ یا دیوار سے
 بوندوں میں بدل جاتی ہے۔   یہ ان کمروں میں زیاده ہوتا ہے جہاں بہت زیاده نمی ہوتی ہے، جیسے باتھ روم اور کچن، اور ایسے کمروں میں

 جہاں بہت زیاده لوگ ہوتے ہیں۔

 حفاظتی اقدامات:

 ریڈی ایڻروں پر کپڑوں کو مست سکائیں •
 کپڑے خشک کریں یا ڻھنڈے کمرے میں کپڑے کے ایئرر پرجہاں ممکن ہو باہر  •
 پکاتے وقت پین پر ڈھکن رکھیں •
ڈیہومیڈیفائر (ایک آلہ جو ہوا سے اضافی نمی کو ہڻاتا ہے) استعمال کرنے پر غور کریں۔ ان کی قیمت زیاده نہیں ہے اور وه ہوا سے  •

 پانی کی حیرت انگیز مقدار کو نکال سکتے ہیں۔
 کرنے کے لیے ڻائلوں کو صاف کریںفرش سے پانی دور  •
 فرنیچر کو باہر کی دیوار کے برعکس نہ رکھیں •
 اگر پانی کی بوندیں نظر آئیں تو کھڑکیوں کو صاف کریں •

اگر آپ کی چھت یا دیواروں پر پیلے رنگ کے پانی کے نشان موجود ہیں، یا آپ کو یقین نہیں ہے کہ آیا آپ کی پراپرڻی میں کنڈینسیشن ہے 
 پر کال کریں۔ 217217 01952مہربانی مرمت کی الئن  تو برائے

 کو ویزٹ کریں Tenancy-wrekin.com/Pages/Yourاپنے گھر میں سیفڻی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 

___________________________________________________________________________________ 
 

 حرف کی تالش
 

کا شاپنگ واؤچر جیتنے کے چانس کے  50£تمام الفاظ ورڈ سرچ گرڈ میں مل سکتے ہیں، ایک کے عالوه۔ آپ کا فہرست میں موجود 
 پر ای میل کریں۔ YourWrekin@wrekin.comلیے، گمشده حرف تالش کریں اور اسے اپنے نام اور رابطے کی تفصیالت کے ساتھ 

 
کو جمعہ  YourWrekin@wrekin.comبراه کرم اپنے اندراجات کو اپنے نام اور رابطے کی تفصیالت کے ساتھ ای میل کریں: 

 ,Your Wrekin competition, M&Cکے آدھی رات کو۔ اگر آپ اپنا ای میل اندراج نہیں کرسکتے، تو آپ اسے اپنے:  2023جنوری  27
The Wrekin Housing Group, FREEPOST RTSU-ATXA-ZATE, Colliers Way, Old Park, Telford, TF3 4AW 

 کو بھیج سکتے ہیں۔
 

ہمارے مقابلوں میں داخل ہونے سے، آپ پروموشنل مقاصد کے لیے اپنی تصویر لینے سے اتفاق کرتے ہیں۔ تمام  قواعد و ضوابط:
سال سے کم ہے تو آپ کو کسی بالغ سے اپنی  18کا کرایہ دار ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی عمر  Wrekinریکن مقابلے میں داخل ہونے والوں کو 

طرف سے داخل ہونے کے لیے کہنا چاہیے، تفصیالت میں بچے کا نام، عمر اور بالغ کے رابطے کی تفصیالت شامل ہونی چاہیے۔ جیتنے 
 کے اگلے شمارے میں مطلع کیا جائے گا۔ Your Wrekinوالوں کو 

___________________________________________________________________________________ 
 

 مقابلہ جیتنے والے
 



 Maureenسے  Hadleyتھا  POUNDSہمارے موسم گرما کے لفظ کی تالش میں گمشده لفظ تالش کرنے کے بعد جو 
Lansdale  کا رقم جیتا۔ 50£نے واؤچرز میں 

 
کا واوچر بھی جیتا  50£سال، جنہوں نے  11کی تھی، عمر  Eboni Robertsکی پسندیده فشی کلرنگ انڻری اور ہمارے ڈیزائنر 

 ہے۔ بہت خوب۔
___________________________________________________________________________________ 

 
 کے کیلنڈر میں ماحولیات پر روشنی ڈالنا 2023ہمارے 

 
 کا کیلنڈر آپ کے لیے تیار ہے!  2023اندراجات ہو چکے ہیں، ججوں نے اپنی رائے دی ہے اور اب ہمارا 

 اس سال ہم سب کے حیرانی ماحول کے تصویر بھیجنے کی دعوت دے کر آب و ہوا کے بحران کو اجاگر کرنا چاہتے تھے۔
 

آرٹ بھیجا ہے۔ فوڻو گرافی اور مجسمہ سازی سے لے کر  -کو ہر ایک کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے کیلنڈر مقابلے میں اپنا ای
 کالیج (مختلف چیزوں کا مجموعہ)، ڈرائنگ اور پینڻنگ تک کے فن پاروں کے ساتھ اندراجات کا اتنا اعلٰی معیار تھا۔

۔ جیتنے واال اور کور امیج اس تصاویر اور ہمارا مجموعی جیتنے والے ہیں 12ہمارے ججوں کا کام مشکل تھا لیکن اب ہمارے پاس اپنی آخری 
کلینڈر کی پرانی کاپیوں کا استعمال کرتے ہوئے ہوم گرون پروڈیوس کا ایک  Wrekinریکن ہے، جنہوں نے  Emma Rogersسال 

 کو مبارک باد۔ Emmaخوبصورت کولیج دکھایا! 
 

 کلینڈر کو کلیم کریں  2023نومبر تک اپنا مفت  30
 

 نومبر تک اپنے مفت کیلنڈر کلیم کریں۔ 30چاہتے ہیں تو  تصاویر دیکھنا 12اگر آپ تمام 
 

wrekin.com/request  پر جائیں، اپنا انفرادی حوالہ نمبر (آپ کے ایڈریس شیٹ پر پرنٹ کیا گیا) اور رابطہ کی تفصیالت داخل
 کریں، اور ہم پوسٹ میں آپ کو ایک کاپی بھیج دیں گے۔ 

 
باکس پر ڻک کا نشان لگائیں اور ہمارے فری پوسٹ ایڈریس کا استعمال کرتے ہوئے اسے واپس دوسرا راسطہ، اپنی ایڈریس شیٹ پر 

 کریں۔
___________________________________________________________________________________ 

 
 ہم بھرتیاں کر رہے ہیں

 
ہم ایسے لوگوں کی تالش کر رہے ہیں جو مثبت، دوستانہ اور اپنے صارفین کے لیے بہترین سروس فراہم کرنے کے لیے پرجوش 

 ہوں۔  
 
ایک معاون ڻیم میں کام کرنے سے لطف اندوز ہوں، پیشہ ورانہ تربیت حاصل کریں اور لوگوں کی زندگیوں میں بہتری النے کے لیے 

 ۔ ایک بہترین کئیریر بنائیں
 

wrekin.com/careersVisit  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

MyWrekin ایپلیکیشن سے اپنا کرایہ ادا کرنا، آرام ده، آسان اور محفوظ ہے 
 

Apple App Store  یاGoogle Play Store ' میںMy Wrekin ،کو تالش کریں ' 
 

 کو ویزت کریں  wrekin.com/wrekinappمذید معلومات کے لیے 
 
 

 -احتتام-

___________________________________________________________________________________ 
 


