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ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਰਿਨ ਰਨਊਜ਼ਲੈਟਿ - ਮਈ 2021 

ਿੋਰਿਡ-19 ਬਾਿ ੇਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਿਾਿੀ 

ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਖਿਆੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣ ਆੀਂ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਕੋਖਵਡ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਾਨ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਾੀਂ। ਖਿਆਿਾ ਜਾਣਕਾਰ  ਲੈਣ ਲਈ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇwrekin.com ’ਤੇ ਜਾਓ  

ਿੇਨ ਦਾ ਰਿਿਨ ਿਿਡ 

ਯ ਅਰ ਖਰਖਕਨ ਿੇ ਤਾਿਾ ਸੂੰਸਕਰਨ ਖਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ  ਯੋਜਨਾ ਿੇ ਖਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਹੋਰ ਰਕੁਾਵਟਾੀਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਖਮਲਣ ਨਾਲ ਹਣੁ 

ਅਸ ੀਂ ਆਮ-ਹਾਲਾਤ ਿੇ ਹੋਰ ਨਿਿ ਕ ਪਹੁੂੰਚ ਗਏ ਹਾੀਂ। 

ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਿੋਰ ਵਸਨ ਕਾੀਂ ਿ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਖਰਆੀਂ ਲਈ ਵੈਕਸ ਨ ਖਲਆਉਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਖਿਆਿਾ 

ਖਮਹਨਤ ਕ ਤ  ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹ ਖਨਆੀਂ ਖਵੱਚ ਹੋਰ ਵ  ਖਵਅਕਤ  ਵੈਕਸ ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰ  ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਖਰਆੀਂ ਨ ੂੰ  

ਉਤਸ਼ਾਖਹਤ ਕਰਿਾ ਹਾੀਂ ਖਕ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕ ਤ ੇਜਾਣ ’ਤੇ ਆਪਣ  ਟ ਕਾ ਲਗਵਾ ਲੈਣ। ਪਾਬੂੰਿ ਆੀਂ ਖਵੱਚ ਖਢੱਲ ਖਮਲਣ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਅਤ ੇ

ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਵਾਸਤ ੇਮਿਿ ਲਈ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ  ਖਿਸ਼ਾ-ਖਨਰਿੇਸ਼ਾੀਂ ਿ  ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ  ਜਾਰ  ਰੱਿੋ। 

ਆਉੀਂਿੇ ਮਹ ਖਨਆੀਂ ਖਵੱਚ, ਅਸ ੀਂ ਆਪਣ ਆੀਂ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਕੋਖਵਡ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਆੀਂ ਜਾਰ  ਰੱਿਾੀਂਗੇ। ਜੇ ਖਕਸੇ ਵ  ਕਾਰਨ ਸਾਨ ੂੰ  

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਿਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਿੱਸ ਖਿਓ ਖਕ ਕ  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਵੱਚ ਖਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਕੋਖਵਡ-19 ਿੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇਹ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਖਵੱਚ ਸਾਡ  ਮਿਿ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

  

ਸਾਡ  ਮਨ  ਮੈਟਰਿ (ਪੈਸੇ ਿੇ ਮਾਮਖਲਆੀਂ ਸਬੂੰਧ ) ਟ ਮ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ੍ ਅਖਜਹੇ ਗਾਹਕਾੀਂ ਿ  ਮਿਿ ਕ ਤ  ਹੈ ਖਜਨਹਾੀਂ ਨੇ ਮਹਾੀਂਮਾਰ  ਿੌਰਾਨ ਖਵੱਤ  

ਔਖਿਆਈ ਸਖਹਣ ਕ ਤ  ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੁਸ਼ਖਕਲ ਹੋ ਰਹ  ਹੈ, ਤਾੀਂ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮ ੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜੋ੍। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਬੈਨ ਖਫਟਾੀਂ, ਖਜਨਹਾੀਂ 

ਲਈ ਤੁਸ ੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰ  ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ  ਹੈ, ਜਾੀਂ ਕਰਿ ਸਬੂੰਧ  ਸਲਾਹ ਹੈ, ਟ ਮ ਇੱਥੇ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ ਿ ਹੈ।  

ਸਾਡਾ ਲੋਕਖਪਰਯ ਕਲੂੰਡਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੜ੍ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਖਗਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਮੱੁਚੇ ਭਾਈਚਾਖਰਆ ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ਆੀਂ ਐੀਂਟਰ ਆੀਂ ਪਰਾਪਤ 

ਹੁੂੰਿ ਆੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਛਲਾ ਵਰਹਾ ਵ  ਕੋਈ ਅੱਪਵਾਿ ਨਹ ੀਂ ਸ । ਇਸ ਸਾਲ ਿਾ ਖਵਸ਼ਾ ਕੁਿਰਤ ਿਾ ਉਪਚਾਰ ਹੈ ਅਤ ੇਅਸ ੀਂ ਰੂੰਗ ਨ ਅਤ ੇਰਚਨਾਤਮਕ 

ਕਲਾਖਕਰਤ ਆੀਂ ਿ  ਉਡ ਕ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾੀਂ - ਪੇਖਟੂੰਗਾੀਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫ  ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਸ਼ ਏ ਅਤ ੇਖਮੱਟ  ਿ ਆੀਂ ਕਲਾਖਕਰਤ ਆੀਂ ਤੱਕ।  

ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੂੰਿਰਸੁਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤਾਿਾ ਖ਼ਬਰਾੀਂ ਲਈ ਸਾਡ  ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤ ੇਸੋਸ਼ਲ ਮ ਡ ਆ ਚੈਨਲ ਿੇਿਿੇ ਰਹੋ। ਆਓ ਲੋਕਾੀਂ 

ਿ ਆੀਂ ਖਿੂੰਿਗ ਆੀਂ ਖਵੱਚ ਅੂੰਤਰ ਖਲਆਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖਮਲ ਕੇ ਭਾਈਵਾਲ  ਖਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰ  ਰੱਿ ਏ।   

ਿੇਨ ਗੈਰਦਿੰਗਜ਼, ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਰਿਊਰਟਿ  

 

ਲੌਿਾ ਰਹਲਰਡਿੱਚ, ਰਿਿਾਏਦਾਿਾਾਂ ਦ ੇਪੈਨਲ ਦੀ ਚਅੇਿਪਿਸਨ 

ਸਾਥ  ਖਕਰਾਏਿਾਰਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਨਮਸਤੇ/ਸੱਤ ਸ਼ਰ  ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਯ ਅਰ ਖਰਖਕਨ ਿੇ ਇਸ ਤਾਿਾ ਸੂੰਸਕਰਨ ਖਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਣੁ ਲਗਭਗ 15 

ਸਾਲਾੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਖਕਰਾਏਿਾਰ ਹਾੀਂ। ਖਕਰਾਏਿਾਰਾੀਂ ਿਾ ਪੈਨਲ ਇਹ ਯਕ ਨ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਿ ਕਰਿਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਡ  ਗੱਲ ਸੁਣ  ਜਾਵੇ, ਅਤ ੇ

ਅਸ ੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਿੇ ਹਾੀਂ ਇਹ ਉਸ ਸਭ ਿੇ ਕੇਂਿਰ ਖਵੱਚ ਹੁੂੰਿਾ ਹੈ। ਅਸ ੀਂ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਖਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਿੇ ਭਾਈਚਾਖਰਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਮਜਬ ਤ ਬਣਾਉਣ, 

ਅਤ ੇਅਖਜਹ ਆੀਂ ਥਾਵਾੀਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਿਾ ਕਰ ਖਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨ  ਚਾਹੁੂੰਿੇ ਹਾੀਂ ਖਜਸ ਉਤੱ ੇਹਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ।   

 

ਖਰਖਕਨ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਖਕਰਾਏਿਾਰ ਹੋਣ ਿੇ ਫਾਇਖਿਆੀਂ ਖਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਇਿਾ ਇਹ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸ ੀਂ ਕਈ ਤਰ ਖਕਆੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ 

ਈਮੇਲ ਸਰਵੇਿਣਾੀਂ ਰਾਹ ੀਂ ਸੂੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਪਤ ਸਮ ਹਾੀਂ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ; ਖਕਰਾਏਿਾਰਾੀਂ ਿੇ ਪੈਨਲ, ਆਡ ਟਰਾੀਂ, 

ਕਸਟਮਰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਵਾਇਸ ਪੈਨਲ। ਮੈਂ ਵਾਸਤਖਵਕ ਪਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬ ੇਤੋਂ ਕਖਹ ਸਕਿ  ਹੈ ਜੋ 

ਖਕਰਾਏਿਾਰਾੀਂ ਿਾ ਖਰਖਕਨ ਖਵੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ।  

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਵੱਚੋਂ ਖਿਆਿਾ ਲੋਕਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੇ ਖਕਰਾਏਿਾਰਾੀਂ ਿੇ ਫਾਇਿੇ ਲਈ ਇਕੱਖਠਆੀਂ ਕੂੰਮ ਕਰਿਾ ਿੇਿਣਾ ਪਸੂੰਿ ਕਰਾੀਂਗ । ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਅਿੰਤਿ 

ਰਲਆਉਣ ਦਾ ਮੌਿਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 01952 217181 ’ਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ।   

 

ਰਿਰਿਨ ਨੌਿਿੀ ਦ ੇਮੌਿੇ ਦੀ ਸ਼ੁਿਆੂਤ ਿਿਦੀ ਹ ੈ

ਅਸ ੀਂ ਸਰਕਾਰ ਿ  ਖਕੱਕਸਟਾਰਟ ਸਕ ਮ ਿੇ ਖਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਵਅਕਤ ਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਿੇ ਰਹੇ ਹਾੀਂ।  

ਖਕੱਕਸਟਾਰਟ ਸਕ ਮ ਸੂੰਗਠਨਾੀਂ ਨ ੂੰ  16-24 ਸਾਲ ਿ  ਉਮਰ ਿਰਖਮਆਨ ਿੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਵਅਕਤ ਆੀਂ ਨ ੂੰ   ਛੇ ਮਹ ਨੇ ਲਈ ਕੂੰਮ ਿ ਆੀਂ 

ਪਲੇਸਮੈਂਟਾੀਂ ਿੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਖਹਤ ਕਰ ਰਹ  ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਸਾਨ ੂੰ  ਖਰਖਕਨ ਖਵਿੇ ਲਗਭਗ 50 ਕੈਰ ਅਰਾੀਂ ਿ  ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਹੋਣ ਿ  ਉਮ ਿ 

ਹੈ। ਇੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਖਕੱਕਸਟਾਰਡ ਕਮਰਚਾਰ  ਹਨ:  

ਸਨਮ ਲੀਲ 

ਖਵਸ਼ਾ-ਸਾਮੱਗਰ  ਅਤ ੇਮੁਖਹੂੰਮਾੀਂ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਕ 
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ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹਤੁ ਹ  ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਸੂੰਗਠਨ, ਜੋ ਲੋਕਾੀਂ ਿ  ਖਿੂੰਿਗ  ਖਵੱਚ ਅਸਲ ਖਵੱਚ ਅੂੰਤਰ ਖਲਆਉੀਂਿਾ ਹੈ,  

ਲਈ ਆਪਣ  ਖਿਲਚਸਪ  ਿੇ ਿੇਤਰ ਖਵੱਚ ਮਾਹਰਾੀਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਸੱਚਮੱੁਚ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ।  

 

ਸੁਮੇਿ ਡੇਰਿਸ-ਰਨਊਟਨ 

ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਾਮੱਗਰ  ਲਈ ਸਹਾਇਕ 

ਖਕੱਕਸਟਾਰਟ ਸਕ ਮ ਨਾ ਖਸਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਬਹਤਰ ਭਖਵੱਿ ਬਣਾਉਣ ਖਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰ ਰਹ  ਹੈ ਪਰ ਮੇਰ  ਧ  ਅਤ ੇਮੇਰੇ ਪਖਰਵਾਰ ਲਈ ਵ  

ਅਖਜਹਾ ਕਰ ਰਹ  ਹੈ।  
 

ਐਲੀ ਰਹਊਜ਼ 

ਕੇਟਖਰੂੰਗ ਸਪੋਰਟ ਅਖਸਸਟੈਂਟ  

ਇਹ ਇੱਕ ਅਖਜਹੇ ਸੂੰਗਠਨ ਅੂੰਿਰ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਿਾ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਅਤ ੇਬਹਤੁ ਵਧ ਆ ਅਖਹਸਾਸ ਹੈ ਖਜਸ ਿ  ਹਰੇਕ ਕ ਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ 

ਪਰਤ  ਖਿਲ  ਪਹੁੂੰਚ ਹੁੂੰਿ  ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਵਅਕਤ  ਵੱਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਖਵੱਚ ਮੇਰ  ਮਿਿ ਲਈ ਬਹਤੁ ਹ  ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਸੁਨਖਹਰੇ 

ਭਖਵੱਿ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰੋਮਾੀਂਚਕਾਰ  ਸਫਰ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। 

 

ਰਲਡੀਆ ਿਾਿਿ 

ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰ  

ਪਖਹਲੇ ਖਿਨ ਤੋਂ ਹ  ਮੈਨ ੂੰ  ਨਾ-ਮੂੰਨਣਯੋਗ ਹੱਿ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਖਮਲ  ਸ  ਅਤ ੇਅਖਜਹ  ਟ ਮ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਿੁਸ਼ਖਕਸਮਤ ਰਹ  ਹਾੀਂ 

ਖਜਨਹਾੀਂ ਨੇ ਖਿਲ ਿੋਲਹ  ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕ ਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਖਿਨ ਿ  ਬੇਸਬਰ  ਨਾਲ ਉਡ ਕ ਕਰਿ  ਹਾੀਂ ਅਤ ੇਇਹ ਿੇਿਣ ਲਈ ਉਡ ਕ ਨਹ ੀਂ 

ਕਰ ਸਕਿ  ਖਕ ਭਖਵੱਿ ਖਵੱਚ ਕ  ਹੋਵੇਗਾ।  

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਕੱਕਸਟਾਰਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ ਰੇ ਸਮੇਂ ਿ ਆੀਂ ਭ ਖਮਕਾਵਾੀਂ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਭ ਖਮਕਾਵਾੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਖਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ

ਮੌਜ ਿਾ ਅਸਾਮ ਆੀਂ ਲਈ wrekin.com/jobs ਨ ੂੰ  ਿੇਿੋ।  

 

ਰਿਰਿਨ ਰਿਿੱਚ ਭਰਿਿੱਖ ਦਾ ਰਨਿਮਾਣ ਿਿਨਾ 

ਖਰਖਕਨ ਖਵਿ,ੇ ਸਾਡ ਆੀਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ-ਸਖਹਣਯੋਗ ਖਕਰਾਏ, ਖਕਰਾਏ ਤੋਂ ਖ਼ਰ ਿ ਅਤੇ ਸਾੀਂਝ  ਮਲਕ ਅਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 2300 

ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਪ ਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਖਵਕਾਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਖਕਖਰਆ ਅਧ ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 

ਸਮੱੁਚੇ ਸ਼ਰੌਪਸ਼ਾਇਰ ਅਤ ੇਸਟੈਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਿ ਆੀਂ ਥਾਵਾੀਂ ਖਵਿੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾੀਂ ਿ  ਉਸਾਰ  ਕ ਤ  ਜਾ ਰਹ  ਹੈ।  

ਇਰਤਹਾਸਿ ਹੇਰਬਰਿੱਜ ਹਾਲ ਨੂਿੰ  ਆਧੁਰਨਿ ਰਿਟਾਇਿਮੈਂਟ ਅਪਾਿਟਮੈਂਟ ਰਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਿੀਤਾ ਰਗਆ 

ਹੈਡਲ  ਖਵੱਚ ਇਖਤਹਾਸਕ ਹੇਖਬਰੱਜ ਹਾਲ ਨ ੂੰ  ਹਾਲ ਹ  ਖਵੱਚ ਖਰਟਾਇਰ ਵਸਨ ਕਾੀਂ ਲਈ ਿਸ ਨਵੇਂ, ਿ ਬਸ ਰਤ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾੀਂ ਖਵੱਚ ਤਬਿ ਲ 

ਕ ਤਾ ਖਗਆ ਹੈ।  

ਇੱਕ ਆਧੁਖਨਕ ਜਗਹਾ ਖਵੱਚ, ਵਸਨ ਕਾੀਂ ਿੇ ਆਰਾਮ ਅਤ ੇਆਨੂੰ ਿ ਲਈ ਬੈਠਣ ਿ  ਸੁਖਵਧਾ ਨਾਲ ਨਵਾੀਂ ਪੌਖਿਆੀਂ ਵਾਲਾ ਖਵਹੜ੍ਾ ਵ  ਖਤਆਰ 

ਕ ਤਾ ਖਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਉਿੇਸ਼ ਲਈ ਚੂੰਗ  ਤਰਹਾੀਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।  

ਖਰਕਨ ਲਈ ਖਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਮੈਟ ਬੇਕਲ  ਨੇ ਖਕਹਾ ਖਕ, “ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਿ  ਿੁਸ਼  ਹੈ ਖਕ ਵਸਨ ਕ ਹਣੁ ਇਨਹਾੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਵੱਚ 

ਰਖਹਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹਣੁ ਅਸਲ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾੀਂ, ਖਜਨਹਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਇਆ ਅਤ ੇਸੂੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖਗਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਧੁਖਨਕ 

ਸਹ ਲਤਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਵ  ਇਕੱਖਠਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਾ ਹੈ।” 

 

ਸ਼ਾਇਿਰਲਰਿਿੰਗ 

ਸਾਡ  ਖਸ਼ਫਨਲ ਖਵੱਚ ਨਵ ੀਂ ਸ਼ਾਇਰਖਲਖਵੂੰਗ ਸਕ ਮ ਿ  ਇਸ ਪਤਝੜ੍ ਖਵੱਚ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਹੋ ਰਹ  ਹੈ। ਸਪਖਰੂੰਗਵੁੱਡ ਇੱਕ ਅਤ ੇਿੋ-ਬੈੱਡਰ ਮਾੀਂ ਵਾਲੇ 

70 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾੀਂ ਿਾ ਇੱਕ ਆਧੁਖਨਕ (ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ) ਖਵਕਾਸ ਹੈ; ਇਸ ਿ ਆੀਂ ਅਿਭੱੁਤ ਸਾੀਂਝ ਆੀਂ ਥਾਵਾੀਂ ਖਵੱਚ ਕੈਫ,ੇ ਲਾਉੀਂਜ ਅਤ ੇਕੁਿਰਤ -

ਖਿਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਿੇ ਨਾਲ ਿੋਸਤਾਨਾ ਟ ਮ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਖਵੱਿ ਖਵੱਚ ਖਕਸੇ ਵ  ਿੇਿਭਾਲ ਿਰ ਰਤਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰ  ਉਪਲਬਧ ਹੁੂੰਿ  ਹੈ, ਸਪਖਰੂੰਗਵੁੱਡ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਖਲਆੀਂ ਲਈ ਖਬਲਕੁਲ ਸਹ  ਚੋਣ ਹੋ ਜੋ ਝੂੰਝਟ-ਮੁਕਤ, 

ਆਰਾਮਿੇਹ ਅਤ ੇਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਖਵੱਿ ਿ  ਤਲਾਸ਼ ਖਵੱਚ ਹਨ।  

ਸਪਖਰੂੰਗਵੁੱਡ ਬਾਰੇ ਖਿਆਿਾ ਜਾਣਕਾਰ  ਲੈਣ ਲਈ shireliving.co.uk ’ਤੇ ਜਾਓ ਜਾੀਂ 01952 217444 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  
 

ਸਾਡੀ 2021/2021 ਦੀ ਿਾਿਗੁਜ਼ਾਿੀ  
99.67% ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮਾੀਂ ਤੋਂ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ 

 

ਆਪਣੇ ਘਿਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੁਿਿੱਰਖਅਤ ਿਿੱਖਣਾ 

 ਹ ਖਟੂੰਗ, ਅੱਗ ਿੇ ਜੋਿਮ ਮੁਲਾੀਂਕਣਾੀਂ ਅਤ ੇਐਸਬੈਸਟੋਿ ਖਵੱਚ 100%  ਪਾਲਣਾ 

 ਖਬਜਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿੇ 99.89% ਮੁਆਇਖਨਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕ ਤਾ ਖਗਆ 

ਮੁਿਿੰਮਤਾਾਂ 

ਸਾਡੇ 95.6% ਗਾਹਕ ਉਨਹਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਖਮਲ ਆੀਂ ਮੁਰੂੰਮਤ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਤੋਂ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ + 3%   



3 
 

83% ਮੁਰੂੰਮਤਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਖਿਨ ਪ ਰਾ ਕ ਤਾ ਖਗਆ ਸ  + 4% 

ਸਾਡੇ 88% ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ  ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਖਕ ਮੁਰੂੰਮਤ ਨ ੂੰ  ਪਖਹਲ  ਵਾਰ ਖਵੱਚ ਹ  ਪ ਰਾ ਕ ਤਾ ਖਗਆ+ 6% 

ਗਾਹਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿਾਲਾਾਂ 

ਅਸ ੀਂ ਗਾਹਕਾੀਂ ਿ ਆੀਂ ਕਾਲਾੀਂ ਿਾ ਉਤੱਰ ਿੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕਰ ਖਲਆ ਹੈ 

 

ਿਧੀਆ ਰਮਆਿ ਦੇ ਘਿ 

ਸਾਡੇ 100% ਘਰ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਘਰਾੀਂ ਿੇ ਖਮਆਰ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿੇ ਹਨ 

 

ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਰਿਿਾਏ ਉਿੱਤੇ ਰਦਿੱਤੇ ਘਿ 

 ਘਰਾੀਂ ਿੇ ਿਾਲ  ਰਖਹਣ ਵਾਲੇ ਖਿਨਾੀਂ ਿ  ਔਸਤ ਖਗਣਤ  34.83 ਖਿਨ ਸ , ਜੋ ਖਪਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 14.57 ਖਿਆਿਾ ਸ , ਇਹ ਸਾਡੇ 

ਵੱਲੋਂ  ਤੈਅ ਕ ਤ ੇਗਏ ਕੋਖਵਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਆੀਂ ਕਰਕੇ ਸ ।  

 ਇਨਹਾੀਂ ਚਣੌੁਤ ਆੀਂ ਿੇ ਬਾਵਜ ਿ,  ਅਸ ੀਂ ਖਪਛਲੇ ਸਾਲ 1142 ਘਰਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਖਕਰਾਏ ’ਤੇ ਖਿੱਤਾ ਖਜਨਹਾੀਂ ਖਵੱਚ 299 ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ 

ਗ਼ੈਿ-ਸਮਾਰਜਿ ਰਿਿਹਾਿ 

 ਖਰਪੋਰਟ ਕ ਤ ੇਮਾਮਖਲਆੀਂ ਖਵੱਚ 5.8% ਵਾਧਾ 

 ਅਸ ੀਂ ਮੱੁਿੇ ਨ ੂੰ  ਖਜਸ ਤਰ ਕੇ ਨਾਲ ਨਖਜੱਖਠਆ, ਲਗਭਗ 98% ਗਾਹਕ ਉਸ ਤੋਂ ਿੁਸ਼ ਸਨ 

ਗਾਹਿਾਾਂ ਦੀ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟੀ 

 87% ਗਾਹਕ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਵੱਜੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ 

 ਅਸ ੀਂ 360 ਖਸ਼ਕਾਇਤਾੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕ ਤ ਆੀਂ 

ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਰਿਿੱਚ ਸੁਧਾਿ ਿਿਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਿਿ ੋ

ਗਾਹਕਾੀਂ ਲਈ ਸਾਡ  ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਿੇ ਖਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ, ਅਸ ੀਂ ਸਰਵੇਿਣਾੀਂ ਲਈ ਖਡਜ ਟਲ ਖਸਸਟਮ ਵੱਲ ਤਬਿ ਲ  ਕ ਤ  ਹੈ।  

ਇਸ ਤਰਹਾੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਸੱਿਾ ਿੇਣ ਲਈ ਸਾਡ  ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ-ਸੂੰਿੇਸ਼ ਜਾੀਂ ਈਮੇਲ ਪਰਾਪਤ ਹੁੂੰਿ  ਹੈ ਖਕ ਤੁਸ ੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇਿਣ ਖਵੱਚ 

ਖਹੱਸਾ ਲਵ,ੋ ਤਾੀਂ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਿੱਸੋ ਖਕ ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਡ  ਸੇਵਾ ਬਾਰ ੇਕ  ਸੋਚਿੇ ਹੋ। ਅਸ ੀਂ ਆਸ ਕਰਿੇ ਹਾੀਂ ਖਕ ਇਹ ਗਾਹਕਾੀਂ ਿੇ ਜੁੜ੍ਾਵ ਖਵੱਚ 

ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡ ਆੀਂ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਖਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡ  ਮਿਿ ਕਰੇਗਾ।  

ਮਨੀ ਮੈਟਿਜ਼ 

ਇੱਥੇ ਮਿਿ ਲਈ ਮੌਜ ਿ ਹਾੀਂ 

ਜੇ ਮਹਾੀਂਮਾਰ  ਕਰਕ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਖਕਰਾਏ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾੀਂ ਖਬਲਾੀਂ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਮੁਸ਼ਖਕਲ ਹੋ ਰਹ  ਹੈ, ਤਾੀਂ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ 

ਤੋਂ ਮ ੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜੋ੍ - ਅਸ ੀਂ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਾੀਂ।  

ਸਾਡ  ਮਨ  ਮੈਟਰਿ ਿ  ਟ ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ਼ਨਾੀਂ ਿਾ ਉਤੱਰ ਿੇਣ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰ  ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
 

ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਨਹਾੀਂ ਗੱਲਾੀਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡ  ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸੇਧ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹਨ:  

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਜਟ ਪਰਬੂੰਧਨ ਲਈ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਖਬੱਲਾੀਂ ਵਾਸਤ ੇਮਿਿ ਲਈ 

 ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ  ਲਈ 

 ਸਾਰੇ ਭਲਾਈ ਬੈਨ ਖਫਟਾੀਂ ਵਾਸਤ ੇਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਿਿ ਲਈ 

 ਰਿੁਗਾਰ ਅਤ ੇਖਸਿਲਾਈ ਿ  ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਿ ਲਈ  

 “ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਘਰਾੀਂ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚਮੱੁਚ ਮੁਸ਼ਖਕਲ ਸਮੇਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਖਹਮ ਗੱਲ ਛੇਤ  ਤੋਂ ਛੇਤ  ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। 

ਅਸ ੀਂ ਉਨਹਾੀਂ ਲੋਕਾੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕ ਤ  ਹੈ ਖਜਨਹਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਫਰਲੋ ਖਿੱਤ  ਗਈ ਹੈ ਜਾੀਂ ਜੋ ਛਾੀਂਟ  ਿਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤ ੇਅੱਗੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾਉਣ ਖਵੱਚ ਉਨਹਾੀਂ ਿ  ਮਿਿ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾੀਂ।  

ਅਸ ੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਿ ਲਈ ਮੌਜ ਿ ਹਾੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਖਕ ਖਜਉੀਂ ਹ  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪੈਖਸਆੀਂ ਿ ਆੀਂ 

ਸਮੱਖਸਆਵਾੀਂ ਹੋ ਸਕਿ ਆੀਂ ਹਨ ਤਾੀਂ ਖਤਉੀਂ ਹ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਡ  ਇਹ ਸਮਝਣ ਖਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਾੀਂ ਖਕ ਕਰਿ ਖਵੱਚ 

ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ ਖਕੂੰਨਹਾੀਂ ਗੱਲਾੀਂ ਲਈ ਹੱਕਿਾਰ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹੋ।” 
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ਡੇਬ ਮੌਖਰਸਨ 

ਖਵੱਤ  ਸ਼ਮ ਲ ਅਤ ਸਬੂੰਧ  ਮੈਨੇਜਰ 

ਸਾਡ  ਮਨ  ਮੈਟਰਿ ਟ ਮ ਨਾਲ 01952 217234 ’ਤੇ ਜਾੀਂ money.matters@wrekin.com ’ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ੋ 
 

ਘਿ ਦ ੇਸਮਾਨ ਦਾ ਬੀਮਾ 

ਖਰਖਕਨ ਿੇ ਗਾਹਕਾੀਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ-ਸਖਹਣਯੋਗ ਬ ਮਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਘਰ ਿੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਬ ਮੇ ਵੱਲੋਂ  ਅੱਗ ਲੱਗਣ, ਚੋਰ  ਜਾੀਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਿ  ਸ ਰਤ ਖਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬ ਮਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਿ  

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਿ  ਹੈ। ਅਵ ਵਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ  ਕਰਕ ੇਅਸ ੀਂ ਖਰਖਕਨ ਿੇ ਗਾਹਕਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਖ਼ਰਚ-ਸਖਹਣਯੋਗ ਕ ਮਤਾੀਂ ਉਤੱ ੇਘਰ ਿੇ ਸਮਾਨ ਿੇ 

ਬ ਮੇ ਿ  ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿੇ ਹਾੀਂ ਖਜਨਹਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਿੋ ਹਫ਼ਖਤਆੀਂ ਜਾੀਂ ਮਹ ਨੇਵਾਰ ਖਕਸ਼ਤਾੀਂ ਨਾਲ ਅਿਾ ਕ ਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕ ਮ ਖਸਰਫ ਖਰਖਕਨ 

ਗਾਹਕਾੀਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵ  ਵਾਧ -ਖ਼ਰਚ ਨਹ ੀਂ ਹਨ - ਇਸ ਿਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਕ ਿਾਅਵਾ ਲੈਣ ਿ  ਸ ਰਤ ਖਵੱਚ ਕੁਝ ਵ  ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ ੀਂ ਕਰਨਾ 

ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਰਵੇ ਖਿੱਤ ੇਹਨ:  wrekin.com/contentsinsurance 

 

ਿੁਝ ਿੁਦਿਤੀ ਉਪਚਾਿ ਲਈ ਿਲਿੰਡਿ ਆਿਟ ਪੂਿਾ ਿਿਨ ਲਈ ਿਾਲਾਾਂ 

ਅਸ ੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ  ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਲੂੰਡਰ ਨ ੂੰ  ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਖਕਰਤ ਆੀਂ ਿੋਜ ਰਹੇ ਹਾੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਿਾ ਖਵਸ਼ਾ ਹੈ ਕੁਿਰਤ ਿਾ 

ਉਪਚਾਰ। 

ਕੁਿਰਤ ਜਾੀਂ ਖਕਸੇ ਬਾਹਰ  ਜਗਹਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਖਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੁਿਿ ਅਖਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਸਥਾਨਕ ਸਵਰਗ ਿ ਆੀਂ 

ਿੁਸ਼  ਭਰ ਆੀਂ ਯਾਿਾੀਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਾੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਜਾੀਂ ਇਸ ਿ  ਜੂੰਗਲ -ਜ ਵਨ ਤੋਂ ਪਰੇਰਣਾ ਲਵੋ। 12 ਜੇਤ ਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਕਲੂੰਡਰ ਖਵੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ 

ਕ ਤਾ, ਪਰਿਰਖਸ਼ਤ ਕ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਖ਼ਰ ਿਿਾਰ  ਵਾਊਚਰ ਖਜੱਤੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਕਸੇ ਵ  ਮਾਖਧਅਮ ਖਵੱਚ ਰਚਨਾ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਅਗਸਤ ਿੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਿਾ ਸਮਾੀਂ ਹੈ।  

ਖਿਆਿਾ ਜਾਣਕਾਰ  ਲੈਣ ਅਤ ੇਿਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: to get creative ਜਾੀਂ ਇੱਥੇ: calendar@wrekin.com ਈਮੇਲ 

ਕਰ ੋ 

ਸਿਦੀਆਾਂ ਦੇ ਸਿੰਸਿਿਨ ਦੀ ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਜੇਤੂ! 

ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰਿ ਆੀਂ ਿੇ ਯ ਅਰ ਖਰਖਕਨ ਸੂੰਸਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਤ ਯੋਗਤਾ ਿੇ ਸਾਰੇ ਜੇਤ ਆੀਂ ਬਾਰੇ ਸੂੰਿੇਪ ਜਾਣਕਾਰ  ਖਿੱਤ  ਹੈ।  

ਖਡਜ ਟਲ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਜੇਤ  - ਖਵਨਸਟਨ ਹੌਪਰ ਸਾਡੇ ਖਡਜ ਟਲ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਬਗੈਰ ਖਕਸੇ ਤਰਤ ਬ ਤੋਂ ਚਣੇੁ ਜਾਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਿ ਐਮਾਿਨ ਈਕੋ ਖਜੱਤਿੇ ਹਨ 

ਵਰਡ ਵਹ ਲ ਜੇਤ  - ਹੇਲੇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਡ ਵਹ ਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਵੱਚ 160 ਸ਼ਬਿ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਉਹ £50 ਿੇ ਖ਼ਰ ਿਿਾਰ  ਵਾਊਚਰ ਖਜੱਤਿ  ਹੈ।  

ਕਲਖਰੂੰਗ ਿੇ ਜੇਤ  - ਸਾਡੇ ਖਡਿਾਇਨਰ ਿ  ਪਸੂੰਿ ਿਾ ਹੈੱਜਹੌਲ ਕਲਖਰੂੰਗ ਕੈਡੇਂਸ ਡੇਖਵਸ ਵੱਲੋਂ  ਇੱਕ ਿ ਬਸ ਰਤ ਰੇਨਬ ੋਹੈੱਜਹੌਗ ਸ । ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 

ਕੈਡੇਂਸ। ਤੁਸ ੀਂ £50 ਿੇ ਖ਼ਰ ਿਿਾਰ  ਵਾਊਚਰ ਖਜੱਤ ੇਹਨ।  

 

£50 ਦ ੇਖ਼ਿੀਦਦਾਿੀ ਿਾਊਚਿ ਰਜਿੱਤ ੋ

ਅਸ ੀਂ ਿਬੁਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਡਰਾਅ ਕੱਢ ਰਹ ੇਹਾੀਂ! £50 ਿੇ ਖ਼ਰ ਿਿਾਰ  ਵਾਊਚਰ ਖਜੱਤਣ ਿੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਇਹ ਖਨਊਿਲੈਟਰ 

ਇਲੈਕਖਟਰਕ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ! ਵੇਰਖਵਆੀਂ ਲਈ ਆਪਣ  ਐਡਰੈਸ ਸ਼ ਟ ਿੇਿੋ।  

 

about:blank
about:blank

