ਲੂਟਨ (Luton)
ਫੱ ਚਿਆਂ ਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁੜ ਤੋਂ ਚਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹਇਆ ਚਿਿਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ
ਦਸਤਾਿਜ਼
ਜਾਣ-ਛਾਣ
ਰੂਟਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਣ ਰਈ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤਾ ਹ ਵਏ ਇਹ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਿ ਵਏ ਸਾਰ 2040 ਤੱ ਏ
ਏਈ ਿੀ ਯੀਫੀ ਵਿਚ ਨਾ ਯਹ। ਅਸੀਂ ਜ ਏੁਝ ਿੀ ਏਯਦ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਦਸ਼ਟੀਏ
ਣ ਸਾਵਯਆਂ ਦ ਵਦਰ ਵਿਚ ਹ ਵਏਉਂਵਏ
ੑ
ਯੀਫੀ ਉਹਨਾਂ ਏੁਝ ਭੁੱ ਐ ਚੁਣਤ
 ੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਵਿਚ ਹ ਵਜਹਨਾਂ ਦਾ ਵਏ ਸ਼ਵਹਯੀ ਐਤਯ ਸਾਹਭਣਾ ਏਯ ਯਹ ਹਨ। ਅਸੀਂ
ਸ਼ਵਹਯੀ ਏੇਂਦਯਾਂ ਦਾ ਯੁਾਂਤਯਣ ਏਯ ਏ ਇਸ ਿੱ ਰ ਏਦਭ ਚੁੱ ਏ ਯਹ ਹਾਂ ਅਤ ਨਏਯੀਆਂ ਦਾ ਏਯਨ ਅਤ ਸਭੁਦਾਇ ਵਿਚ
ਆਸ ਜਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਏਯ ਯਹ ਹਾਂ। ਰੂਟਨ ਦਾ ਫੱ ਵਚਆਂ ਿਾਰਾ ਵਯਿਾਯ ਅਤ ਵਸੱ ਵਐਆ ਵਿਬਾ ਰੂਟਨ 2040
ਿੱ ਰ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਰਈ ਿਚਨਫੱ ਧ ਹ। ਅਸੀਂ ਭੰ ਨਦ ਹਾਂ ਵਏ ਸਾਯ ਫੱ ਚ ਆਣੀ ੂਯੀ ਸਭਯੱ ਥਾ ’ਤ ਹੁੰ ਚਣ ਅਤ ਇਏ ਚੰ ੀ
ਵ ੰ ਦੀ ਵਜਊਣ ਦ ਹੱ ਏਦਾਯ ਹਨ।
ਇਏ ਏੌਂ ਸਰ ਦ ਯੂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਣ ਭੁੱ ਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹਣ
ਏਯਦ ਹਾਂ:
ੑ
ਸਵਹਮੀ, ਭਏਸਦ ਯੱ ਐਣ ਿਾਰਾ, ਸਨਭਾਨਜਨਏ, ਭ ਫੂਤ ਅਤ ਸਹਾਇਏ।
ਸਾਡੀਆਂ ਏਦਯਾਂ-ਏੀਭਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਰ ਏ ਏੇਂਦਯ ਵਿਚ ਹਨ ਵਏ ਅਸੀਂ ਵਏਿੇਂ ਰੂਟਨ ਵਿਚ ਫੱ ਵਚਆਂ, ਨਜਿਾਨ ਰ ਏਾਂ ਅਤ
ਵਯਿਾਯਾਂ ਦਾ ਸਭਯਥਨ ਏਯਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਏਯਦ ਹਾਂ ਵਏ ਸੁਣਨ, ਸਭਝਣ, ਸਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਇਏੱ ਠੇ ਹ ਵਏ
ਵਡ ਾਈਨ ਏਯਨ ਅਤ ਪਸਰਾ ਰ ਫਯ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਨਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਏਯਾਂ ਵਏ ਵਜਹੜ ਰ ਏਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡ
ਸਭਯਥਨ ਦੀ ਰ ੜ ਹ, ਉਹਨਾਂ ਰਈ ਸਯਿਤਭ ਨਤੀਜ ਵਨਏਰਣ।
ਸਾਰ 2020-2021 ਰਈ ਇਏ ਸੰ ਤੁਵਰਤ ਫਜਟ ਨੂੰ ਮਏੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਰੂਟਨ ਦੀ ਏੌਂ ਸਰ ਨੂੰ £22 ਵਭਰੀਅਨ ਦੀਆਂ
ਫੱ ਚਤਾਂ ਏਯਨੀਆਂ ਣੀਆਂ। ਫੱ ਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਅਾਤਏਾਰੀਨ ਫਜਟ ਦਾ ਸਭਯਥਨ ਏਯਨ ਰਈ £3.2 ਵਭਰੀਅਨ
ਦੀ ਫੱ ਚਤ ਏਯਨੀ ਿੀ। ਇਹ ਮਏੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਵਏ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨਏ ਸਿਾਿਾਂ ’ਤ ਬਾਿ
ੑ ਨੂੰ ਵਨਊਨਤਭ ਏਯੀ, ਅਸੀਂ
ਆਣੀਆਂ ਚਾਯ ਯ-ਵਿਧਾਨਏ ਫੱ ਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਾਿਾਂ ਵਜਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਏ ਪਰਾਇੰ  ਸਟਾਯਟ ਵਚਰਡਯਨ ਸੈਂਟਯ, ਛਤੀ ਤੋਂ
ਛਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਯਨ ਨਿੀਂ ਸ਼ੁਯਆ
ੂ ਤ ਏਯਨ ਅਤ ਏੀਵਏਤੑ ਵਯਿਾਯਏ ਸਤੑ ਸਿਾ, ਨੂੰ ਇਏੱ ਵਠਆਂ ਵਰਆਉਣ ਦਾ ਸਤਾਿ
ੑ
ਸ਼ ਏਯ ਯਹ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱ ਥ ’ਤ ਵਧਆਨ ਏੇਂਦਵਯਤ ਏਯਾਂ ਵਏ ਵਜਹਨਾਂ ਵਯਿਾਯਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡ ਸਭਯਥਨ ਦੀ ਰ ੜ ਹ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਾਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਏਯਨ।
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ਆਾਤਏਾਰੀਨ ਫਜਟ ਫਾਯ ਹਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ’ਤ ਸਾਡੀ ਿਫਸਾਈਟ ’ਤ ਉਰੱਫਧ ਹ:
https://democracy.luton.gov.uk/cmis5public/Meetings/tabid/70/ctl/ViewMeetingPublic/mid/39
7/Meeting/5727/Committee/1114/Default.aspx
ਫੱ ਿਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹ?
ਪਰਾਇੰ  ਸਟਾਯਟ ਵਚਰਡਯਨ ਸੈਂਟਯ ਭਜਦ
ੂ ਾ ਸਭੇਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੱ ਏ ਵਯਿਾਯਾਂ ਦਾ ਸਭਯਥਨ ਏਯਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਤੱ ਏ ਵਏ ਫੱ ਚਾ
ਯਬਧਾਯਨ ਤੋਂ ਰ ਏ ੰ ਜ ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤੱ ਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਥਾਨਏ ਦਾਈਆਂ, ਜੀੀ (GP), ਹਰਥ
ਵਿ ੀਟਯਾਂ, ਨਯਸਯੀਆਂ ਅਤ ਬਾਈਚਾਯਏ ਯੁੱ ਾਂ ਨਾਰ ਇਹ ਮਏੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਹਨ ਵਏ ਵਯਿਾਯਾਂ ਨੂੰ
ਰ ੜੀਂਦਾ ਸਭਯਥਨ ਵਭਰ ਸਏ।
ਲੂਟਨ ਦੀ ਪਲਾਇੰਗ ਸਟਾਰਟ ਸਰਚਿਸ
ਪਰਾਇੰ  ਸਟਾਯਟ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਰੂਟਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਿਾਰੀਆਂ ੀੜੀਆਂ ਰਈ ਸਾਡ ਨਜਿਾਨ ਫੱ ਵਚਆਂ ਦਾ ਯਬਧਾਯਨ ਤੋਂ ਰ
ਏ ੰ ਜ ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤੱ ਏ ਜੀਿਨ ਅਤ ਜੀਿਨ ਦ ਭਵਏਆਂ ਵਿਚ ਸਏਾਯਾਤਭਏ ਫਦਰਾਿ ਏਯਨਾ ਹ। ਅਵਜਹਾ ਇਸ
ਵਏਵਯਆ
ਦ ਏੇਂਦਯ ਵਿਚ ਭਾਤਾ-ਵਤਾ ਅਤ ਸਭੁਦਾਇ ਦੀ ਅਿਾਈ ਿਾਰ ਪਸਰ ਰ ਣ ਨਾਰ ਫੱ ਵਚਆਂ ਅਤ ਵਯਿਾਯਾਂ ਨੂੰ
ੑ
ਨਤੀਜ ਦਾਨ
ਏਯਨ ਰਈ ਸਾਯੀਆਂ ਸਿਾਿਾਂ ਿੱ ਰੋਂ ਵਭਰ ਏ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਨਾਰ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਆਣ ਭੁੱੑ ਐ ਬਾਈਿਾਰਾਂ ਅਤ
ੑ
ਪਰਾਇੰ  ਸਟਾਯਟ ਵਚਰਡਯਨ ਸੈਂਟਯ ਨਾਰ ਨੇਵੜਓਂ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਹ ਅਸੀਂ ਐਜ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ ਸਿਾਿਾਂ ਅਤ ਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਦੀ ਇਏ ਯੇਂਜ ਦਾਨ
ਏਯਦ ਹਾਂ। ਉੱਚ ਵਸਐਰਾਈ ਹਾਸਰ ਪਰਾਇੰ  ਸਟਾਯਟ ਵਚਰਡਯਨ
ੑ

ਸੈਂਟਯ ਪਵਭਰੀ ਿਯਏਯ ਸ਼ਿ
 ਯ

ਿਯਏਯਾਂ ਨਾਰ ਵਭਰ ਏ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ਵਏ ਵਜੱ ਥ ਸੰ ਬਿ ਹ ਸਏ ਅਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰ ੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱ  ਿਧਾਉਣ ਤੋਂ
ਟਾਉਣ ਰਈ ਛਤੀ ਦਐਰਅੰ ਦਾ ੀ ਦੀ ਰ ੜ ਨਾ ਹਿ¸ ਇਹਨਾਂ ਰ ੜਾਂ ’ਤ ਵਧਆਨ ਏੇਂਦਵਯਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।

ਛਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਏ ਫੱ ਚ ਦ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਵਏਸ਼ਯ ਅਿਸਥਾ ਦ ੀਯੀਅਡ ਅਤ ਜਨਭ ਤੋਂ ਰ ਏ ਟੀਨਜ ਸਾਰਾਂ ਤੱ ਏ ਹੁੰ ਚਣ ਦਯਾਨ ਵਏਸ
ਿੀ ਸਭੇਂ ’ਤ ਵਏਸ ਿੀ ਸਭੱ ਵਸਆ ਦ ਦਾ ਹਣ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ ਜਾਂ ਛਤੀ ਤੋਂ ਛਤੀ ਫੱ ਵਚਆਂ ਅਤ ਵਯਿਾਯਾਂ ਨੂੰ ਤੁਯੰਤ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਭੁੱ ਢਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੀ ਜੰ ਸੀਆਂ ਅਤ ਸਿਾ ਦ ਸਹੀ ੱ ਧਯ ’ਤ ਦਐਰ ਦ ਏ ਰ ੜ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਤੋਂ ਯਏਣ
ਰਈ ਵਭਰ ਏ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਿਾਰੀਆਂ ਜੰ ਸੀਆਂ ਫਾਯ ਹ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਦਐਰਅੰ ਦਾ ੀਆਂ ਵਜਿੇਂਵਏ ਫਾਰ ਸੁਯੱਵਐਆ
ਅਤ ਤੀਫਯ ਸਯੀਯਏ ਅਤ ਭਾਨਵਸਏ ਵਸਹਤ ਸਿਾਿਾਂ ਰਈ ਰ ੜ ਦੀ ਯਏਥਾਭ ਏਯਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਉਣਾ ਹ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਤਾ ਾ ਸ਼ੁਯਆ
ੂ ਤ ਉਹਨਾਂ ਭਵਹਰਾਿਾਂ ਨਾਰ ਏੰ ਭ ਏਯਦੀ ਹ ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ ਵਏ ਫੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ
ਅਨੁਬਿ ਏੀਤਾ ਹ ਜਾਂ ਵਪਯ ਉਹ ਇਸ ਦ

ਐਭ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਇਸ ਚੱ ਏਯ ਨੂੰ ਤੜਣਾ ਹ ਅਤ ਭਵਹਰਾ ਨੂੰ ਨਿੇਂ
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ਏ ਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵਿਏਾਸ ਏਯਨ ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਤੀਵਏਵਯਆਿਾਂ
ਜ ਵਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਯ ਸਏਾਯਾਤਭਏ ਬਵਿੱ ਐ ਫਨਾਉਣ ਵਿਚ
ੑ
ਸਹਾਇਤਾ ਏਯਨ, ਰਈ ਭਏ ਦਾਨ
ਏਯਨਾ ਹ।
ੑ
ਭਨੋਰ ਸੰ ਰਕ ਕੇਂਦਰ
ਭਨਯ ਸੰ ਯਏ ਏੇਂਦਯ ਏਰ ਵਸਐਰਾਈ ਾੑਤ ਸਟਾਪ ਹ ਜ ਵਏ ਉਹਨਾਂ ਭਾਤਾ-ਵਤਾ ਨੂੰ ਸਰਾਹ ਅਤ ਸਭਯਥਨ ਦਾਨ
ੑ
ਏਯਦਾ ਹ ਜ ਵਏ ਇਏ ਸੁਯਿਾਈ ਡ ਭਾਹਰ ਵਿਚ ਭਾਤਾ-ਵਤਾ ਿਜੋਂ ਆਣ ਏ ਸ਼ਰ ਦਾ ਿਧੀਆ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਵਨਯਭਾਣ
ਏਯਨ ਸਾਭਾਵਜਏ ਦਐਬਾਰ ਸਭਯਥਨ ਚਾਹੁੰ ਦ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਚਿਿਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਚਕਉਂ ਕਰ ਰਹ ਹਾਂ?
ਵਿੱ ਤੀ ਸਵਥਯਤਾ ਨੂੰ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਏਯਨ ਿਾਸਤ ਅਸੀਂ ਵਛਰ ਚਾਯ ਸਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਹੁਤ ਫੱ ਚਤ ਏੀਤੀ ਹ। ਵਹਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਚੁਣਤ
 ੀੂਯਨ ਇਹ ਸਵਥਤੀ ਏਵਿਡ-19 (COVID-19) ਦ ਸੰ ਏਟ ਏਾਯਨ ਹਯ ਿੀ ਐਯਾਫ ਹ ਈ ਹ ਅਤ ਇਸ ਏਾਯਨ
ਏੌਂ ਸਰ ਏਰ ਸਿਾਿਾਂ ਰਈ ਉਰੱਫਧ ਯਾਸ਼ੀ ’ਤ ਉਰਟ ਬਾਿ
ਵਆ ਹ। ਵਏਉਂਵਏ ਸਾਯੀਆਂ ਸਥਾਨਏ ਅਥਾਯਟੀਆਂ ਨਾਰ ਇਏ
ੑ
ਸੰ ਤੁਵਰਤ ਫਜਟ ਨਾਰ ਸੰ ਚਾਰਨ ਏਯਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਏਾਨੂੰਨੀ ਵ ੰ ਭਿਾਯੀ ਹ। ਸਾਡ ਏਰ ਏਯਨ ਰਈ ਏੁਝ ਫਹੁਤ ਭੁਸ਼ਏਰ ਪਸਰ
ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਏਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਹ ਵਏ ਸਾਡ ਿੱ ਰੋਂ ਐਯਚ ਏੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਯਏਭ ਅਤ ਉਰੱਫਧ ਸਤੑ ਸਬ ਤੋਂ
ਿੱ ਧ ਬਾਿੀ
ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਇਸਤਭਾਰ ਏੀਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ ਵਏ ਸਾਡ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀਆਂ ਯੂਯੀ ਰ ੜਾਂ ਨੂੰ ੂਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਏ।
ੑ
ਸਾਡਾ ਰਸਤਾਿ ਇਹ ਫਦਰਾਿ ਏਯਾ ਵਏ ਸਾਡ ਫੱ ਵਚਆਂ ਦ ਏੇਂਦਯਾਂ ਨੂੰ ਵਏਿੇਂ ਸੰ ਚਾਵਰਤ ਏੀਤਾ ਹ ਅਤ ਉਸ ਫਦਰਾਿ ਨੂੰ ਿੀ
ਦਐਾ ਵਏ ਸਿਾਿਾਂ ਵਏਿੇਂ ਅਤ ਵਏੱ ਥੋਂ ਦਾਨ
ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਦਰਾਿ ਹਠਾਂ ਸਾਡ ਸਏਸ਼ਨ "ਸਾਡ ਸਤਾਿ"
ੑ
ੑ
ਅਤ "ਏੀ ਰਬਾਿ ਵਆ ਹ?" ਵਿਚ ਦੱ ਸ  ਹਨ। ਅਸੀਂ ਐਾਸ ਤਯ ’ਤ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਰਈ ਉਤਸੁਏ ਹਾਂ ਜ ਸਾਡ ਪਰਾਇੰ 
ਸਟਾਯਟ ਵਚਰਡਯਨ

ਸੈਂਟਯਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏਯਦ ਹਨ ਅਤ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਦ ਵਏਸ ਿੀ ਸੰ ਬਾਵਿਤ ਰਬਾਿ ਨੂੰ

ਸਭਝਣ ਰਈ ਿੀ ਉਤਸੁਏ ਹਾਂ।
ਸਾਡਾ ਉਦਸ਼ ਇਸ ਭਏ ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ ਸਾਡ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀਆਂ ਰ ੜਾਂ ਿੱ ਰ ਵਧਆਨ ਦਣਾ ਅਤ ਇਏ ਅਵਜਹੀ ਸਿਾ ਦਾ ਵਿਏਾਸ
ਏਯਨਾ ਹ ਜ ਵਏ ਇਹਨਾਂ ਰ ੜਾਂ ਨੂੰ ੂਯਾ ਏਯ ਸਏ ਅਤ ਨਾਰ ਹੀ ਇਹ ਿੀ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਏਯਨਾ ਹ ਵਏ ਉੱਤਭ ਸਿਾਿਾਂ ਦਾਨ
ੑ
ਏਯਨ ਰਈ ਸਾਡ ਏਰ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਵਆਨ ਅਤ ਰ ੜੀਂਦਾ ਏ ਸ਼ਰ ਹ।
ਸਾਡ ਸਤਾਿ
ੑ
ਸਾਡਾ ਸਤਾਿ
ਸਭਯਥਨ ਦਾ ਇਏ ਅਵਜਹਾ ਭਾਡਰ ਵਿਏਵਸਤ ਏਯਨਾ ਹ ਜ ਵਏ ਵਯਿਾਯਾਂ ਨੂੰ ਇਏ ਭਜੂਦਾ ਵਯਿਾਯ,
ੑ
ਦਸਤਾਂ ਅਤ ਬਾਈਚਾਯਏ ਨੈਟਿਯਏ ਤੱ ਏ ਹੁੰ ਚ ਏਯਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਏਯ ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਨਯਭਾਣ ਏਯ। ਇਸ ਦਾ
ਭਏਸਦ ਹ ਵਏ ਵਜੱ ਥ ਿੀ ਸੰ ਬਿ ਹਿ¸ ਰ ਏਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਹੱ ਰ ਅਤ ਟੀਵਚਆਂ ਨੂੰ ਵਿਏਵਸਤ ਏਯਨ ਦੀ ਤਾਏਤ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਿ। ਇਹ
ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਾ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਵਿਵਦਅਏ

ਯੂਯਤਾਂ ਅਤ ਜਾਂ ਅਾਹਜਤਾ (SEND) ਿਾਰ ਉਨਹਾਂ ਫੱ ਵਚਆਂ ਦ ਵਯਿਾਯਾਂ ਰਈ
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ਹਿੀ ਵਜਹੜ ਫੱ ਚ 0-19 ਜਾਂ 0-25 ਸਾਰ ਦ ਹਨ ਅਤ ਫਹੁਤ ੁੰ ਝਰਦਾਯ ਅਤ ੰ ਬੀਯ ਚੁਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਏਯ ਯਹ
ਹਨ, ਅਤ ਇਸ ਸਿਾ ਤੋਂ ਿਧਯ ਰਾਬ ਰ ਣ।
ਇਸ ਸਿਾ ਤੱ ਏ ਏ ਣ ਹੁੰ ਚ ਸਏਦਾ ਹ, ਇਹ ਵਨਯਧਾਯਤ ਏਯਨ ਰਈ ਇੱ ਏ ਯਪਯਰ ਅਤ ਭੁਰਾਂਏਣ ਰਵਏਵਯਆ ਦੀ ਿਯਤੋਂ
ਏੀਤੀ ਜਾੀ ਵਏ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਰਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱ ਏ ਡਯਾਅ ਏਜ ਵਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ - ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਚਯਏ ਜਾਂ
ਸਿਇੱਛਏ ਐਤਯ ਅਧਾਯਤ ਸਿਾਿਾਂ ਰਈ ਸਾਈਨ-ਸਟ ਏੀਤਾ ਜਾਿਾ।
ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਵਯਿਾਯਾਂ ਰਈ ਏੀਵਏਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਾ ਰਦਾਨ ਏਯਾਂ:
 ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਸਾਰਾਂ ਿਾਰ ਫੱ ਚ
 ਵਿਸ਼ਸ਼ ਵਿਵਦਅਏ ਰ ੜਾਂ ਅਤ ਅੰ ਤਾਿਾਂ ਿਾਰ ਫੱ ਚ
 ਉਹ ਫੱ ਚ ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਏ ਸੁਯਵਿ ਨ ਸੰ ਯਏ ਦੀ ਰ ੜ ਹ
 ਸਏੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਭਯ ਿਾਰ ਫੱ ਚ
 ਵਏਸ਼ਯ ਅਿਸਥਾ ਿਾਰ ਫੱ ਚ
ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ, ਸਾਡਾ ਉਦਸ਼ ਇੱ ਏ ੁਆਂਢ ਅਧਾਯਤ ਫਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਯਿਾਯਏ ਸਯਤ ਸਿਾ ਨੂੰ ਵਿਏਵਸਤ
ਏਯਨਾ ਹ ਜ ਰ ੜ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ’ਤ ਿੱ ਐ ਿੱ ਐ ਵਏਸਭਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯਦੀ ਹ। ਇਹ ਰਸਤਾਿ ਸਾਡ ਅਵਬਆਸਏਾਂ
ਰਈ ਨਯਸਯੀਆਂ, ਸਏੂਰਾਂ ਅਤ ਹਯ ਭਹੱ ਤਿੂਯਣ ਸਿਾਿਾਂ ਨਾਰ ਨੇੜਰ ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ ਸੰ ਫੰ ਧ ਵਿਏਵਸਤ ਏਯਨ ਰਈ ਹ ਜ ਵਏ
ੁਆਂਢ ਦ 5 ਐਤਯਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਬ ਤੋਂ ਏਭ ਯ ਫੱ ਵਚਆਂ ਅਤ ਵਯਿਾਯਾਂ ਨੂੰ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਅਤ ਢਾਂਚਾਤ ਦਐਰਅੰ ਦਾ ੀ ਰਦਾਨ
ਏਯਦਾ ਹ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦ ਤਯੀਵਏਆਂ ਨਾਰ ਸ਼ਏਸ਼ ਏੀਤੀ ਜਾੀ। ਵਹਰਾ ਵਯਿਾਯ ਜਾਂ ਵਯਿਾਯ ਦ ਵਏਸ ਭੈਂਫਯ
ਨਾਰ ਵਸੱ ਧ ਤਯ ’ਤ ਇਏ ਤੋਂ ਇਏ ਦ ਅਧਾਯ ’ਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਏ ਹੱ ਫ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਯਿਾਯਏ ਯ ਵਿਚ ਏੰ ਭ ਏਯਨਾ ਅਤ ਦੂਜਾ
ਸਭੂਹ ਸਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਯਾ ਏੰ ਭ ਏਯਨਾ ਜ ਵਏ ਇਏ ਹੱ ਫ 'ਤ ਆਮਵਜਤ ਏੀਤਾ ਜਾਿਾ।
ਅਸੀਂ ਹਠ ਵਰਐੀਆਂ


ਯੂਯਤਾਂ ਦ ਨਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯਾਂ:

ਸਫੂਤ ਅਧਾਯਤ ਾਰਣ ਸ਼ਣ ਰਯਾਭਾਂ (ਵਜਿੇਂਵਏ ਵਯਿਾਯਾਂ ਨੂੰ ਭ ਫੂਤ ਏਯਨਾ, ਬਾਈਚਾਵਯਆਂ ਨੂੰ ਭ ਫੂਤ ਏਯਨਾ,
ਅਤ ਅਵਿਸ਼ਿਾਸੀ ਸਾਰ) ਅਤ ਾਰਣ ਸ਼ਣ ਭੁਰਾਂਏਣ (ਅੱ ਰੜ ਉਭਯ ਦ ਫੱ ਵਚਆਂ ਦਾ ਾਰਣ ਸ਼ਣ, ਅਾਹਜ ਫੱ ਵਚਆਂ
ਦਾ ਾਰਣ ਸ਼ਣ, ਭਾਵਆਂ ਦ ਟਏਯਾਅ ਨੂੰ ਟਾਉਣਾ)



ਯਰੂ ਵਹੰ ਸਾ ਦਐਰਅੰ ਦਾ ੀ ਅਤ ੂਯ ਵਯਿਾਯ ਰਈ ਸਹਾਇਤਾ



ਸਏੂਰ ਰਈ ਵਤਆਯੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ



ਇਏ ਤੋਂ ਇਏ ਅਤ ਸਭੂਹ ਸਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਯਾ ਦਾਯਥ ਦੀ ਦੁਯਿਯਤੋਂ ਸਫੰ ਧੀ ਸਾਯ ਵਯਿਾਯਏ ਭੈਂਫਯਾਂ ਰਈ
ਭਾਯਦਯਸ਼ਨ, ਸਰਾਹ ਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।



ਫੱ ਵਚਆਂ ਅਤ ਨਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਵਨਿੱਜੀ ਮਾਤਯਾ ਦੀ ਸਭਝ ਰਾਤ ਏਯਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਈ, ਉਹਨਾਂ ਦ ਅਤੀਤ
ਨੂੰ ਏੀਵਏਰਤ ਏਯਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਏਯਨ ਰਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਿਯਤਭਾਨ ਦੀ ਬਾਿਨਾ ਫਣਾਉਣ ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦ
ਬਵਿੱ ਐ ਰਈ ਛਾਣ ਦੀ ਸੱ ਸ਼ਟ ਬਾਿਨਾ ਵਿਏਵਸਤ ਏਯਨ ਦ ਮ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਜੀਿਨ ਦੀ ਏਹਾਣੀ ਸਫਧੀ ਏਾਯਜ।



ਦਐਬਾਰ ਏਯਨ ਿਾਰ ਨਜਿਾਨਾਂ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਵਯਿਾਯਾਂ ਨੂੰ ਵਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ।
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ਭਾਨਵਸਏ ਵਸਹਤ ਅਤ ਸਾਯ ਵਯਿਾਯਏ ਭੈਂਫਯਾਂ ਰਈ ਸਿ-ਭਾਣ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜਸ ਦੀ ਵਏ ਇਏ ਤੋਂ ਇਏ ਅਤ ਸਭੂਹ
ਸਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਯਾ ਰ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।



ਵਏਸ਼ਯ ਨਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਯ ਹਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ ਵਿਅਏਤੀਤ ਸਹਾਇਤਾ।



ਉਹਨਾਂ ਵਯਿਾਯਾਂ ਰਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜ ਫਵਰਏ ਪੰ ਡਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਨਹੀਂ ਏਯ ਸਏਦ। ਵਿਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰ ਏਾਂ ਰਈ ਸਰਾਹ,
ਭਾਯ ਦਯਸ਼ਨ ਅਤ ਸੀਭਤ ਸਹਾਇਤਾ ਜ ਵਏ ਰਾਬ ਰਾਤ ਏਯਨ ਦ ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤ ਫਸਹਾਯਾ ਹਨ ਯ ਰੂਟਨ
ਵਿਚ ‘ਇਏ ਆਭ ਿਸਨੀਏ ਦੀ ਤਯਾਂ’ ਹਨ।



ਸੁਯੱਵਐਅਤ ਵਨਯਾਨੀ ਵਿੱ ਚ ਭਾਵਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦ ਾਰਣ ਸ਼ਣ ਦ ਹੁਨਯ ਨੂੰ ਸੁਧਾਯਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਈ ਸਰਾਹ
ਅਤ ਭਾਯ ਦਯਸ਼ਨ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਸੁਯਿਾਈ ਡ ਸੰ ਯਏ



ਸਦਭ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਏਵਟਸ ਅਤ ਰਯ
 ਣਾਦਾਇਏ ਇੰ ਟਯਵਿਊ ਸਾਯ ਵਯਿਾਯਏ ਭੈਂਫਯਾਂ ਰਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ
ਸਾਡੀ ਹੁੰ ਚ ਹਿੀ ਵਜਸਦੀ ਰ ੜ ਇਏ ਤੋਂ ਇਏ ਅਤ ਸਭੂਹ ਸਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।



ਰਸੰਵਏ ਸੁਯੱਵਐਆ ਸਾਡੀ ਨਜਿਾਨ ਰ ਏਾਂ ਦ ਆਣ ਵਯਿਾਯਾਂ ਤੋਂ ਯ ੰ ਬੀਯ ਨੁਏਸਾਨ ਦ ਤਜਯਵਫਆਂ ਨੂੰ ਸਭਝਣ
ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਰਤੀ ਜਿਾਫ ਦਣ ਦੀ ਹੁੰ ਚ ਹ



ਰੰਡਨ ਯਡ ੁੰ ਝਰਦਾਯ ਵਸਹਤ ਯੂਯਤਾਂ ਿਾਰ ਨਜਿਾਨਾਂ ਰਈ ਛਟ ਫਯਏ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਯਹਾ



ਇਏ ਤੋਂ ਇਏ ਅਤ ਸਭੂਹ ਸਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਯਾ ਤਾ ਾ ਸ਼ੁਯਆ
ੂ ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀ ਜਾੀ



ਫੱ ਵਚਆਂ ਅਤ ਨਜਿਾਨਾਂ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਵਯਿਾਯਾਂ ਰਈ SEND ਸਹਾਇਤਾ

ਅਸੀਂ ਵਯਿਾਯਏ ਸਯਤ ਦ ਦ ਭੁੱ ਐ ਏੇਂਦਯਾਂ ਦੀ ਸ਼ਏਸ਼ ਏਯ ਯਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਰ ੜਾਂ, ਵਨਯਭਾਣ ਦੀ ਅਨੁਏੂਰਤਾ ਅਤ ਹੁੰ ਚਮ
ਥਾਿਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਚੁਣ  ਸਨ, ਇਹ ਹਨ:
1. ਭਨਯ ਸੰ ਯਏ ਏੇਂਦਯ (Manor Contact Centre), Chase Street, Luton LU1 3QZ
2. ਰੀਿੑ ਐਤਯ ਵਿਚ (Leagrave Area), ਸਵਹਭਤ ਹਣ ਿਾਰੀ ਸਾਈਟ ਨਾਰ
ਦ ਫਾਹਯੀ ਹੁੰ ਚ ਿਾਰ ਅਧਾਯਾਂ ’ਤ:
1. ਰੰਡਨ ਯਡ ਵਯਸਯਸ ਸੈਂਟਯ (London Road Resource Centre), 111 London Road, Luton, LU1
3RH
2. ਫੀਚ ਵਹੱ ਰ ਵਚਰਡਯਨ ਸੈਂਟਯ (Beech Hill Children’s Centre), Dunstable Road, Luton LU4 8BW
ਹਯਏ ਹੱ ਫ ਦ ਹਦੂਦਾਂ ਦੁਆਰ ਸਿਾ ਦਾਨ
ਏਯਾ।
ੑ
ਕੀ ਰਬਾਿ ਚਆ ਹ?
ਸਾਡ ਰਸਤਾਿ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਵਏ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਤ ਏਯਨ ਿਾਰ ਰ ਏਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਏ ਸਿਾ ਵਭਰ ੀ ਜ
ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ

ਯੂਯਤਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਹੀ ਵਤਆਯ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਹਰੀ ਸਾਯੀਆਂ ਸਯਿ ਵਿਆੀ ਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ

ਟਾਿਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਏ ਯਹ ਅਤ ਐਡ ਅਤ ਹਯ ਸਿਾਿਾਂ ਜ ਹਠਾਂ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਈਆਂ ਹਨ* ਪਯਿਯੀ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਯੂ ਹਣੀਆਂ
ਅਤ 30 ਅਰਰ 2021 ਤੋਂ ਸਾਯੀਆਂ ਵਡਰਿਯੀਆਂ ਫੰ ਦ ਏਯ ਦਣੀਆਂ। ਸਾਡ ਬਾਈਿਾਰਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਏ ਨਚਸ (NHS),
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ਸਭੁਦਾਇ ਵਸਹਤ ਸਿਾਿਾਂ, ਸਏੂਰ, ਨਯਸਯੀਆਂ ਅਤ ਸਭੁਦਾਇ ਅਤ ਸਿਇੱਛੁਏ ਐਤਯ ਦ ਨਾਰ ਏੰ ਭ ਏਯਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ
ੜਚਰ ਏਯਾਂ ਵਏ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਏਸ਼ ਏੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਰ ਸਾਡੀ ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿੀਂ ਸਿਾ ਵਿਚ ਵਏਿੇਂ ਸ਼ਾਭਰ ਹ
ਸਏਦ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਠਾਂ ਵਦੱ ਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ਫੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਏੇਂਦਯੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਫੱ ਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਏਈ ਿੀ ਸੈਂਟਯ ਸਿਾਿਾਂ ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ
ਏਯਾਂ:


ਪਰਾਇੰ  ਸਟਾਯਟ ਸੈਂਟਯਰ ਵਚਰਡਯਨ

ਸੈਂਟਯ (Flying Start Central Children’s Centre): (ਡਨਫੀ

(Denbigh), ਸਟਾਸਰ ਫਵਟਸਟ ਚਯਚ (Stopsley Baptist Church))


ਪਰਾਇੰ  ਸਟਾਯਟ ਨਯਥ ਵਚਰਡਯਨ

ਸੈਂਟਯ (Flying Start North Children’s Centre): (ਵਰਭਫੁਯੀ

(Limbury), ਯਡਯਿ ਸੀਿਾਈੀ (Redgrave CYP), ਵੱ ਰ ਫਰ ਅਯ

ਨਯਸਯੀ ਰੀਫੈਂਏ (Gill Blowers

Nursery Leabank))


ਪਰਾਇੰ  ਸਟਾਯਟ ਸਾਊਥ ਵਚਰਡਯਨ

ਸੈਂਟਯ (Flying Start South Children’s Centre): ਾਯਏ

ਟਾਉਨ (Park Town), ਵਿੱ ਯਰੀ (Whipperley), ਵਦ ਭਾਰ (The Mall))


ਪਰਾਇੰ  ਸਟਾਯਟ ਿਸਟ ਵਚਰਡਯਨ

ਸੈਂਟਯ (Flying Start West Children’s Centre): (ਡਰ

(Dallow), ਸਟਚਯ ਿਅ ਨਯਸਯੀ (Pastures Way Nursery), ਪਏਸਡਰ (Foxdell), ਫੀਚਿੁੱ ਡ
ਂ ਏਵਭਊਵਨਟੀ
(Beechwood), ਭਸਡਰ ਏਯਟ (Mossdale Court), ਰੀਯਿ (Leagrave), ਚਰ ਡ
ਸੈਂਟਯ (Chaul End Community Centre))
’ਤ ਭਜਦ
ੂ ਾ ਪਰਾਇੰ  ਸਟਾਯਟ ਵਡਵਰਿਯੀ ਸਾਈਟਾਂ ਵਦਐਾਉਣ ਿਾਰਾ ਇੱ ਏ ਨਏਸ਼ਾ ਉਰਫਧ ਹ।
https://www.flyingstartluton.com/wp-content/uploads/2018/08/Flying-Start-May-2018Revision.pdf
ਹਾਰਾਂਵਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਭਵਏਆਂ ਦੀ ੜਚਰ ਏਯਾਂ ਵਏ ਫੱ ਵਚਆਂ, ਨਜਿਾਨਾਂ ਅਤ ਵਯਿਾਯਾਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਰਈ ਵਫਰਵਡੰ ਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਜਾਯੀ ਯਹੀ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ਵਿਚਾਯਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ਹਾਂ ਵਏ ਸਾਡ ਰਸਤਾਿ ਤੁਹਾਡ ਦੁਆਯਾ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱ ਏ ਹੁੰ ਚਣ ’ਤ
ਵਏਿੇਂ ਰਬਾਿ ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਯ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ਵਿਚਾਯਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਨਿੇਂ ਭਾਡਰ ਨੂੰ ਵਤਆਯ ਏਯਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਰ
ਏਯਨ ਰਈ ਏਯਾਂ।
*ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਆਏ ਸਿਾਿਾਂ ਜ 30 ਅਰਰ 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਭ ਹਣੀਆਂ
ਯਬ ਅਿਸਥਾ ਏਰੱਫ, ਫੰ  ਟੂ ਫਫ ਜਨਭ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ ਦੀ ਵਸੱ ਵਐਆ, ਆਣ ਨਿਾਂ ਜਨਭ ਨੂੰ ਅਨਾ, ਫਰਸਟ ਪੀਵਡੰ 
ਂ ਰ , ਭਸੀ ਰ , ਵਸੰ  ਡ
ਂ ਸਾਈਨ, ਾਰਣ ਸ਼ਨ ਸਫੰ ਧੀ  ਰ
ਏਪ, ਟਏ 5 ਏਪ, ਫਫੀ ਭਸਾਜ, ਫਫੀ ਟਾਏ, ਸਟ ਡ
ਏਯਸ, ਾਰਣ ਸ਼ਣ ਰਯਾਭ ਏਯਸ, ਹਨਯੀ ਏਯਸ (ਵਸਹਤਭੰ ਦ ਜੀਿਨ ਸ਼ਰੀ, ਐਾਣ-ੀਣ ਅਤ ਸ਼ਣ), ਵਸਹਤ ਸੰ ਫੰ ਧੀ
ਹਯ ਸਿਾਿਾਂ ਜ ਇਸ ਸਭੇਂ ਪਰਾਇੰ  ਸਟਾਯਟ ਵਚਰਡਯਨ ਸੈਂਟਯ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦ ਅੰ ਦਯ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਲੂਟਨ (Luton)
ਫੱ ਚਿਆਂ ਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੁੜ ਤੋਂ ਚਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਭਸ਼ਿਰ ਦ
ਸਰਿਖਣ
ਸੰ ਐ ਜਾਣਏਾਯੀ
ਸਾਡ ਏਰ ਏਯਨ ਰਈ ਏੁਝ ਫਹੁਤ ਭੁਸ਼ਏਰ ਪਸਰ ਹਨ।
ਏਵਿਡ-19 ਸੰ ਏਟ ਦਾ ਵਜਸਦਾ ਅਸਯ ਏੌਂ ਸਰ ਦੀਆਂ ਸਿਾਿਾਂ ਰਈ ਉਰੱਫਧ ਪੰ ਵਡੰ  ’ਤ ਵਆ ਹ। ਇਸ ਦਾ ਅਯਥ ਇਹ ਹ
ਵਏ ਫੱ ਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਭਯਜੈਂਸੀ ਫਜਟ ਦਾ ਸਭਯਥਨ ਏਯਨ ਰਈ 3.2 ਵਭਰੀਅਨ ਡਾਰਯ ਦੀ ਫਚਤ ਏਯਨੀ
ਿੀ।
ਰੂਟਨ ਦਾ ਫੱ ਵਚਆਂ ਿਾਰਾ ਵਯਿਾਯ ਅਤ ਵਸੱ ਵਐਆ ਵਿਬਾ ਰੂਟਨ 2040 ਿੱ ਰ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਰਈ ਿਚਨਫੱ ਧ ਹ। ਅਸੀਂ ਭੰ ਨਦ
ਹਾਂ ਵਏ ਸਾਯ ਫੱ ਚ ਆਣੀ ੂਯੀ ਸਭਯੱ ਥਾ ’ਤ ਹੁੰ ਚਣ ਅਤ ਇਏ ਚੰ ੀ ਵ ੰ ਦੀ ਵਜਊਣ ਦ ਹੱ ਏਦਾਯ ਹਨ। ਇਸ ਰਈ ਇਹ
ਰਾ ਭੀ ਹ ਵਏ ਸਾਡ ਿੱ ਰੋਂ ਐਯਚ  ਸ ਅਤ ਉਰਫਧ ਸਯਤਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਸਾਡ ਸਭੁਦਾਇ ਵਿਚ ਸਬ ਤੋਂ ਏਭ ਯ ਰ ਏਾਂ
ਦੀਆਂ ਯੂਯਤਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਸਬ ਤੋਂ ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਏੀਤੀ ਜਾਿ।

ਅਸੀਂ ਸਰਾਹ-ਭਸ਼ਿਯਾ ਵਏਉਂ ਏਯ ਯਹ ਹਾਂ
ਸਾਡਾ ਰਸਤਾਿ ਇਹ ਫਦਰਾਿ ਏਯਾ ਵਏ ਸਾਡ ਫੱ ਵਚਆਂ ਦ ਏੇਂਦਯਾਂ ਨੂੰ ਵਏਿੇਂ ਸੰ ਚਾਵਰਤ ਏੀਤਾ ਹ ਅਤ ਉਸ ਫਦਰਾਿ ਨੂੰ ਿੀ
ਦਐਾ ਵਏ ਸਿਾਿਾਂ ਵਏਿੇਂ ਅਤ ਵਏੱ ਥੋਂ ਦਾਨ
ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਨਾਰ ਨੱਥੀ ਏੀਤ  ਸਰਾਹੑ
ਭਸ਼ਿਯ ਿਾਰ ਦਸਤਾਿ

ਦ ਸਏਸ਼ਨ "ਸਾਡ ਸਤਾਿ"
ਅਤ "ਏੀ ਰਬਾਿ ਵਆ ਹ?" ਵਿੱ ਚ ਵਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆਂ
ੑ

ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਐਾਸ ਤਯ ’ਤ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਰਈ ਉਤਸੁਏ ਹਾਂ ਜ ਸਾਡ ਪਰਾਇੰ  ਸਟਾਯਟ ਵਚਰਡਯਨ

ਸੈਂਟਯਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏਯਦ

ਹਨ ਅਤ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਦ ਵਏਸ ਿੀ ਸੰ ਬਾਵਿਤ ਰਬਾਿ ਨੂੰ ਸਭਝਣ ਰਈ ਿੀ ਉਤਸੁਏ ਹਾਂ।
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ਅਸੀਂ ਇੱ ਏ ਸਿਾ ਵਿਏਸਤ ਏਯਨ ਰਈ ਆਣ ਸਭੁਦਾਇ ਦੀਆਂ

ਯੂਯਤਾਂ 'ਤ ਦੁਫਾਯਾ ਵਿਚਾਯ ਏਯਾਂ ਜ ਉਨਹਾਂ

ਯੂਯਤਾਂ ਨੂੰ

ੂਯਾ ਏਯਦਾ ਹ ਅਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੀ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਏਯਾਂ ਵਏ ਸਾਡ ਏਰ ਇੱ ਏ ਿਧੀਆ ਸਿਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ ਰ ੜੀਂਦਾ
ਭਾਹਯ ਵਆਨ ਅਤ ਹੁਨਯ ਹ।
ਅਸੀਂ ਆਣ ਰਸਤਾਿਾਂ 'ਤ ਤੁਹਾਡ ਵਿਚਾਯ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ਹਾਂ। ਵਏਯਾ ਏਯਏ ਹਠ ਵਦੱ ਤ ਰਸਤਾਿਾਂ ਫਾਯ ੜਹ ਅਤ 20
ਸਤੰ ਫਯ 2020 ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ ਆਨਰਾਈਨ ਸਯਿਐਣ ਨੂੰ ੂਯਾ ਏਯ।
ਕਚਿਡ-19 ਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਆਹਭ-ਸਾਹਭਣ ਫਠ ਕ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਭੀਚਟੰ ਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਚਕ
ਆਨਲਾਈਨ ਫਠਕਾਂ ਹਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜ ਚਹੱ ਸਦਾਰ ਰਸਤਾਿਾਂ ਫਾਰ ਸੁਣ ਸਕਣ ਅਤ ਰਸ਼ਨ ੁੱ ਛ ਸਕਣ।
ਇਹ ਭੀਚਟੰ ਗਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1ੀਐਭ ਅਤ 6.30 ੀਐਭ ਨੂੰ ਜ਼ੂਭ ਰਾਹੀਂ ਹਣੀਆਂ ਤਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੀਚਟੰ ਗ ਚਿਿ ਸ਼ਾਭਲ ਹਣਾ ਿਾਹੁੰ ਦ ਹ ਤਾਂ ਚਕਰਾ ਕਰ ਕ ਸਾਨੂ ਇਕ ਈਭਲ ਬਜ ਕ ਸੂਚਿਤ
ਕਰ।
ਅਸੀਂ ਰ ਏਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਾਹ-ਭਸ਼ਿਯ ਦਾ ਆਨਰਾਈਨ ਜਿਾਫ ਦਣ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਏਯਦ ਹਾਂ ਯ ਤੁਸੀਂ ਹਠਾਂ 'ਸਫੰ ਧਤ
ਦਸਤਾਿ ਾਂ' ਬਾ ਤੋਂ ਸਯਿਐਣ ਦੀ ਏਾ

ਦੀ ਨਏਰ ਡਾਊਨਰ ਡ ਏਯ ਸਏਦ ਹ। ਵਿਏਰਵਏ ਯੂ ਵਿਚ, ਏਾ

ਦੀਆਂ

ਏਾੀਆਂ ਟਾਊਨ ਹਾਰ (Town Hall) ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ੰ ਨੇ 'ਤ ਸੰ ਯਏ ਿਯਵਿਆਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏਯਦ ਹ ਸਾਡ ਨਾਰ ਸੰ ਯਏ
ਏਯਏ ਉਰਫਧ ਹਣੀਆਂ।
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ਜਾਣ-ਛਾਣ
ਵਏਯਾ ਏਯਏ ਬਯਸਾ ਵਦਿਾ ਵਏ ਸਾਯ ਜਿਾਫ ੁਤ ਯੱ ਐ ਜਾਣ।
ਜ

ਇਸ

ਸਰਾਹ-ਭਸ਼ਿਯ

ਸੰ ਫੰ ਧੀ

ਤੁਹਾਡ

ਏਰ

ਏਈ

ਰਸ਼ਨ

ਹਨ,

ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ

PeopleDirectorateSupportUnit@luton.gov.uk ’ਤ ਈਭਰ ਏਯ ਸਏਦ ਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਸੰ ਯਏ
ਿਯਵਿਆਂ ਸਭਤ 01582 546939 ’ਤ ਇੱ ਏ ਿੁਆਇਸਭਰ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱ ਡ ਸਏਦ ਹ ਅਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ਨਾਰ ਸੰ ਯਏ ਏਯ
ਰਿਾਂ।
ਜ ਤੁਸੀਂ 13 ਅਸਤ ਨੂੰ

ਭ
ੂ ਭੀਵਟੰ  ਵਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ਹ, ਤਾਂ ਵਏਯਾ ਏਯਏ ਸਾਨੂੰ ਇਏ ਈਭਰ ਬਜ।

ਵਏਯਾ ਏਯਏ 20 ਸਤੰ ਫਯ 2020 ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ ਪਰੀਸਟ ਰੂਟਨ ਫਯ ਏੋਂਸਰ (LUTON BOROUGH COUNCIL)
ਆਈਪਆਯਸ (IFRS) ਸਰਾਹ-ਭਸ਼ਿਯ ਨੂੰ ਆਣੀ ਭੁਏੰਭਰ ਰਸ਼ਨਾਿਰੀ (ਵਏਸ ਭਹਯ ਦੀ ਰ ੜ ਨਹੀਂ ਹ) ਿਾਸ ਬਜ।
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1 ਏੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਾਹ-ਭਸ਼ਿਯ ਦਾ ਭੁੱ ਐ ਤਯ ’ਤ ਿਜੋਂ ਜਿਾਫ ਦ ਯਹ ਹ ...?
ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਵਸਯਪ ਇਏ ਆਈਟਭ ਦੀ ਚਣ ਏਯ

 ਭਾਤਾ / ਵਤਾ / ਦਐਬਾਰ ਏਯਨ ਿਾਰਾ  18 ਸਾਰ ਤੋਂ ੱ ਟ ਉਭਯ ਦਾ ਨਜਿਾਨ
 ਜਨਤਾ ਦਾ ਭੈਂਫਯ
 ਵਸਹਤ ਰਤੀਵਨਧ / ਜੀੀ
 ਸਏੂਰ ਰਤੀਵਨਧੀ

ਟਯਡ
ਮੂਨੀਅਨ
ਦਾ
ਰਤੀਵਨਧੀ
 ਫੱ ਵਚਆਂ ਦ ਸੈਂਟਯ ਦਾ ਸਟਾਪ ਦਾ ਭੈਂਫਯ  ਸਿਇੱਛੁਏ ਅਤ ਸਭੁਦਾਇਏ ਸਏਟਯ ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ
 ਵਨਜੀ ਐਤਯ ਦਾ ਸੰ ਠਨ  ਏੌਂ ਸਰ ਦਾ ਭੈਂਫਯ / ਸੰ ਸਦ ਭੈਂਫਯ  ਹਯ
ਹਯ, ਵਏਯਾ ਏਯਏ ਵਨਯਧਾਯਤ ਏਯ

ਜ ਰਾੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ, ਤਾਂ ਵਏਯਾ ਏਯਏ ਆਣੀ ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਨਾਭ ਭੁਹੱਈਆ ਏਯਾ:

2 ਏੀ ਤੁਹਾਡ ਏਰ ਏਈ ਅਵਜਹਾ ਫੱ ਚਾ ਜਾਂ ਫੱ ਚ ਹਨ ਜ ਵਏ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਵਿਵਦਅਏ

ਯੂਯਤਾਂ ਅਤ ਜਾਂ

ਅੰ ਤਾਿਾਂ ਿਾਰ ਫੱ ਚ ਹਨ?
ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਵਸਯਪ ਇਏ ਆਈਟਭ ਦੀ ਚਣ ਏਯ

 ਹਾਂ  ਨਾਂਹ
ਜ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਏੰ ਨੇ ਫੱ ਚ?

ਫੱ ਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਏੇਂਦਯੀ ਸਿਾਿਾਂ
3 ਏੀ ਤੁਸੀਂ ਵਛਰ ਦ ਸਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਠਾਂ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਏੁਝ ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਹ? ਜ
ਅਵਜਹਾ ਹ ਤਾਂ ਵਏਯਾ ਏਯਏ ਸਫੰ ਧਤ ਸਿਾਿਾਂ 'ਤ ਸਹੀ ਰਾ
ਵਏਯਾ ਏਯਏ ਰਾੂ ਹਣ ਿਾਰ ਸਬ ਦੀ ਚਣ ਏਯ

 ਪਰਾਇੰ  ਸਟਾਯਟ ਵਚਰਡਯਨ

ਸੈਂਟਯ

 ਛਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

 ਤਾ ਾ ਸ਼ੁਯੂਆਤ

 ਭਨਯ ਸੰ ਯਏ ਏੇਂਦਯ
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4 ਆਭ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ (ਵਜਿੇਂਵਏ ਏਵਿਡ-19 ਸੰ ਏਟ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ) ਅਏਸਯ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟਨ ਵਿੱ ਚ
ਫੱ ਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਏੇਂਦਯੀ ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏਯ?
ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਵਸਯਪ ਇਏ ਆਈਟਭ ਦੀ ਚਣ ਏਯ

 ਹਫ਼ਤ ਵਿਚ 2 ਜਾਂ ਿਧਯ ਿਾਯ  ਹਫ਼ਤ ਵਿਚ ਇਏ ਿਾਯ
 ਭਹੀਨੇ ਵਿਚ ਏੁਝ ਿਾਯ
 ਭਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਏ ਿਾਯ  ਇੱ ਏ ਭਹੀਨੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਏ ਤੋਂ ੱ ਟ ਿਾਯ  ਭੈਂ ਫੱ ਵਚਆਂ ਦ ਵਏਸ ਿੀ ਏੇਂਦਯਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ

ਸਤਾਿਾਂ
ਫਾਯ
ੑ
5 ਏੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਦਾ ਹ ਵਏ ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡ, ਤੁਹਾਡ ਵਯਿਾਯ ਅਤ / ਜਾਂ
ਹਯਨਾਂ ’ਤ ਸਏਾਯਾਤਭਏ ਜਾਂ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਰਬਾਿ ਾਉਣੀਆਂ?
ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਵਸਯਪ ਇਏ ਆਈਟਭ ਦੀ ਚਣ ਏਯ

 ਇੱ ਏ ਸਏਾਯਾਤਭਏ ਰਬਾਿ  ਇੱ ਏ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਰਬਾਿ  ਏਈ ਰਬਾਿ ਨਹੀਂ  ਤਾ ਨਹੀਂ / ਵਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ
ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ:

ਸਯਿ ਵਿਆੀ ਸਿਾਿਾਂ
ਅਸੀਂ 31 ਭਾਰਿ 2021 ਤੋਂ ਸਰਿ ਚਿਆਕ ਗਤੀਚਿਧੀਆਂ* ਦਣਾ ਫੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾਿ ਦ ਰਹ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ
ਫਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਣ ਬਾਈਿਾਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿਿਾਰ ਕਰਾਂਗ ਚਕ ਇਨਹਾਂ ਚਿੱ ਿੋਂ ਕੁਝ ਸਿਾਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਕਿੇਂ ਰਦਾਨ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
* ਯਬ ਅਿਸਥਾ ਏਰੱਫ, ਫੰ  ਟੂ ਫਫ ਜਨਭ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ ਦੀ ਵਸੱ ਵਐਆ, ਆਣ ਨਿੇਂ ਜਨਭੇਂ ਫੱ ਚ ਨੁੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ

ਂ ਰ , ਭਸੀ ਰ , ਵਸੰ 
ਵਰਾਉਣਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਵਰਾਉਣ ਿਾਰ ਏਪ, ਟਏ 5 ਏਪ, ਫਫੀ ਭਸਾਜ, ਫਫੀ ਟਾਏ, ਸਟਟ ਡ

ਂ ਸਾਈਨ, ਾਰਣ-ਸ਼ਣ ਸਫੰ ਧੀ  ਰ ਏਯਸ, ਾਰਣ ਸ਼ਣ ਰਯਾਭ ਏਯਸ, ਹਨਯੀ ਏਯਸ (ਵਸਹਤਭੰ ਦ ਜੀਿਨ ਸ਼ਰੀ,
ਡ

5/9

ਐਾਣਾ ਅਤ ਸ਼ਣ), ਵਸਹਤ ਨਾਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹਯ ਸਿਾਿਾਂ ਜ ਇਸ ਸਭੇਂ ਪਰਾਇੰ  ਸਟਾਯਟ ਵਚਰਡਯਨ ਸੈਂਟਯ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ
ਯਾਹੀਂ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

6 ਤੁਸੀਂ ਵਏਹੜੀਆਂ ਸਯਿ ਵਿਆੀ ਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਯੂਯੀ ਭਵਹਸੂਸ ਏਯਦ ਹ ਅਤ ਇਸ ਨੂੰ

ਵਹਰ ਦ ਤਯ ਤ ਭੰ ਵਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?
ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਦੱ ਸ ਵਏ ਵਏਉਂ

7 ਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਿਾਰ ਜੰ ਸੀ ਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਏਿੇਂ ਭਵਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਵਏ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਿਾ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਵਯਿਾਯਾਂ ਨੂੰ ਰਬਾਿਤ ਏਯਨੀਆਂ ਵਜਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਏਯਦ ਹ?
ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਦੱ ਸ

ਫਹੁਤ ਏਭ ਯ ਵਯਿਾਯਾਂ ਦੀਆਂ

ਯੂਯਤਾਂ ਨੂੰ ੂਯਾ ਏਯਨਾ

8 ਏੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਦਾ ਹ ਵਏ ਏੀਵਏਰਤ ਵਯਿਾਯਏ ਸਯਤ ਸਿਾਿਾਂ ਵਿਚ ਰਸਤਾਵਿਤ
ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਰੂਟਨ ਦ ਸਬ ਤੋਂ ਏਭ ਯ ਵਯਿਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਯਤਾਂ ੂਯੀਆਂ ਏਯਨੀਆਂ?
ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਵਸਯਪ ਇਏ ਆਈਟਭ ਦੀ ਚਣ ਏਯ

 ਹਾਂ 

ਨਹੀਂ



ਤਾ ਨਹੀਂ / ਨੂੰ ੱ ਏਾ ਤਾ ਨਹੀਂ

ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਵਿਆਵਐਆ ਏਯ:
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ਸੁਝਾਅ ਅਤ ਵਟੱ ਣੀਆਂ
9 ਏੀ ਤੁਹਾਡ ਏਰ ਵਿਏਰਵਏ ਤਯੀਵਏਆਂ ਰਈ ਏਈ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜ ਏੌਂ ਸਰ ਰ ੜੀਂਦੀ ਫਚਤ
ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ ਅਣਾ ਸਏਦੀ ਹ?
ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਹਠਾਂ ਫਾਏਸ ਵਿਚ ਵਰਐ

10 ਏੀ ਤੁਹਾਡ ਏਰ ਰੂਟਨ ਫੱ ਵਚਆਂ ਦ ਏੇਂਦਯਾਂ ਵਿਚ ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਫਾਯ ਏਈ ਸੁਝਾਅ
ਹਨ ਉਦਾਹਯਣ ਰਈ ਵਿਏਰਵਏ ਤਯ-ਤਯੀਏ, ਏੌਂ ਸਰ ਵਏਉਂ ਫੱ ਵਚਆਂ ਦ ਵਏਸ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਏੇਂਦਯ
ਜਾਂ ਏੁਝ ਹਯ ਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ਹ ਨੂੰ ਫੰ ਦ ਏਯਨ ਜਾਂ ਯੱ ਐਣ ਫਾਯ ਵਿਚਾਯ
ਏਯ?
ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਹਠਾਂ ਫਾਏਸ ਵਿਚ ਵਰਐ
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11 ਏੀ ਤੁਹਾਡ ਏਰ ਏਈ ਹਯ ਵਟੱ ਣੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਫਾਯ ਏੌਂ ਸਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਯ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹ?
ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਹਠਾਂ ਫਾਏਸ ਵਿਚ ਵਰਐ

ਤੁਹਾਡ ਫਾਯ
'ਤੁਹਾਡ ਫਾਯ' ਬਾ ਵਿਚ ਵਜਹੜੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਤੁਸੀਂ ਰਦਾਨ ਏਯਦ ਹ, ਉਹ ਏੌਂ ਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਯ ਹਯ ਿਧਯ ਜਾਣਏਾਯੀ
ਵਦੰ ਦੀ ਹ ਵਏ ਵਏਸ ਨੇ ਸਰਾਹ-ਭਸ਼ਿਯ ਰਈ ਤੀਵਏ
ਆ
ੑ
ੑ ਵਦੱ ਤੀ ਹ ਅਤ ਇਹ ਪੀਡਫਏ ਦ ਵਿਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਏਯੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਵਏ
ਆ
ੑ
ੑ ਨੂੰ ਹਭਸ਼ਾਂ ੁਤ ਯੂ ਵਿਚ ਯੱ ਵਐਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਵਏਸ ਿੀ ਤੀਜੀ ਵਧਯ ਨਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ
ਏੀਤਾ ਜਾਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਏਯਾਂ ਵਏ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਵਯਯਟ ਏਯਨ ਿਰ ਵਿਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯਨਾ
ਸੰ ਬਿ ਨਹੀਂ ਹਿਾ।

12 ਤੁਹਾਡ ਯ ਦਾ ਡਾਏ ਏਡ ਏੀ ਹ? ਇਹ ਰਸ਼ਨ ਵਸਯਪ ਵਿਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਿਯਤ
ਜਾਣ।
ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਆਣਾ ਡਾਏ ਏਡ ਦਾਐਰ ਏਯ।

13 ਤੁਸੀਂ ਵਏਸ ਵਰੰ ਨਾਰ ਛਾਣ ਜਾਂਦ ਹ?
ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਵਸਯਪ ਇਏ ਆਈਟਭ ਦੀ ਚਣ ਏਯ

 ਭਯਦ 

ਯਤ



ਹਯ

14 ਏੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭੇਂ ਆਸ ਏਯ ਯਹ ਹ ਜਾਂ ਵਛਰ ਛ ਭਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਏਈ ਫੱ ਚਾ
ਦਾ ਹਇਆ ਹ?
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ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਵਸਯਪ ਇਏ ਆਈਟਭ ਦੀ ਚਣ ਏਯ



ਹਾਂ



ਨਾਂਹ



ਏੁਝ ਿੀ ਨਾ ਏਵਹਣ ਨੂੰ ਵਹਰ ਦਣਾ

15 ਤੁਸੀਂ ਵਏਸ ਉਭਯ ਸਭੂਹ ਨਾਰ ਸਫੰ ਧ ਯੱ ਐਦ ਹ?
ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਵਸਯਪ ਇਏ ਆਈਟਭ ਦੀ ਚਣ ਏਯ




18 ਤੋਂ ੱ ਟ
65 - 74

 18 - 24
 75 - 84

 25 - 34  35 - 44  45 - 54  55 - 64
 85 ਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱ ਧ  ਏੁਝ ਿੀ ਨਾ ਏਵਹਣ ਨੂੰ ਵਹਰ ਦਣਾ

16 ਹਠ ਵਰਵਐਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਵਏਹੜਾ ਸਭੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਵਫਆਨ ਏਯਦਾ ਹ?
ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਵਸਯਪ ਇਏ ਆਈਟਭ ਦੀ ਚਣ ਏਯ

 ਵਚੱ ਟਾ – ਵਫਰਵਟਸ਼
 ਵਚੱ ਟਾ – ਆਇਵਯਸ਼
 ਵਚੱ ਟਾ - ੂਯਫੀ ਮੂਯੀਅਨ
 ਹਯ ਿਹਾਈਟ
 ਵਭਸ਼ਯਤ - ਵਚੱ ਟਾ ਅਤ ਏਾਰਾ ਏਯਫੀਅਨ  ਵਭਸ਼ਯਤ - ਵਚੱ ਟਾ ਅਤ ਏਾਰਾ ਅਪਯੀਏੀ
 ਵਭਸ਼ਯਤ - ਵਚੱ ਟਾ ਅਤ ਸ਼ੀਅਨ  ਹਯ ਵਭਸ਼ਵਯਤ  ਸ਼ੀਅਨ / ਸ਼ੀਅਨ ਵਫਰਵਟਸ਼ – ਬਾਯਤੀ
 ਸ਼ੀਅਨ / ਸ਼ੀਅਨ ਵਫਰਵਟਸ਼ – ਏਸ਼ਭੀਯੀ  ਸ਼ੀਅਨ / ਸ਼ੀਅਨ ਵਫਰਵਟਸ਼ – ਾਵਏਸਤਾਨੀ
 ਸ਼ੀਅਨ / ਸ਼ੀਅਨ ਵਫਰਵਟਸ਼ – ਫੰ ਰਾਦਸ਼ੀ
 ਹਯ ਸ਼ੀਆਈ
 ਏਾਰ / ਏਾਰ ਵਫਰਵਟਸ਼ – ਏਯਫੀਅਨ
 ਏਾਰਾ / ਏਾਰਾ ਵਫਰਵਟਸ਼ – ਅਪਯੀਏੀ
 ਹਯ ਏਾਰ
 ਚੀਨੀ
 ਹਯ
17 ਏੀ ਤੁਸੀਂ ਹ / ਜਾਂ ਏੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ  ਹਣ ਿਜੋਂ ਦਯਸਾਇਆ ਵਆ ਹ?
ਵਏਯਾ ਏਯ ਏ ਵਸਯਪ ਇਏ ਆਈਟਭ ਦੀ ਚਣ ਏਯ



ਹਾਂ



ਨਾਂਹ



ਏੁਝ ਿੀ ਨਾ ਏਵਹਣ ਨੂੰ ਵਹਰ ਦਣਾ

ਤੁਹਾਡ ਿੱ ਰੋਂ ਤੀਵਏਵਯਆ
ਵਦੱ ਤ ਜਾਣ ’ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਿਾਦ
ੑ
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