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P&C ਕੀ ਹ?ੈ
ਸਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰੇਰੈਂਟ (ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ) ਸਮੂਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 
ਜੋ ਸਕ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਰੇ ਦੀ ਆਵਾਿ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰਲਿ ਵੈਸਟਨ ਸਵਖਰੇ, ਇਸ ਗਰੁੱ ਪ ਦਾ ਨਾਂ P&C ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 
ਹੈ, ਸਜਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਪਰੇਰੈਂਟਸ ਅਤਰੇ ਸਸਟੀਿਨਿ (ਮਾਤਾ ਸਪਤਾ 
ਅਤਰੇ ਨਾਗਸਰਕ) ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤਰੇ ਭਾਈਚਾਰਰੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਰੇ 
ਮਾਮਸਲਆਂ ਬਾਰਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਪਆਂ ਲਈ ਮੀਸਟੰਗਾਂ 
ਰੱਖਦਰੇ ਹਾਂ।

P&C ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਚਾਰਲਿ ਵਸੈਟਨ ਦਰੇ ਬੱਸਚਆ ਂਦਰੇ ਸਭ ਮਾਪਰੇ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਆਪਣਰੇ ਆਪ 
ਹੀ P&C ਦਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 

P&C ਕਮੀਟੀ ਕੀ ਹੈ?
P&C ਕਮੀਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ (ਸਵ-ੈਸਰੇਵਕ) ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਜਾਂ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ 
ਨਾਲ ਬਣੀ ਹਈੋ ਹ ੈਜੋ ਇਹ ਸਮਹੂ ਚਲਾਉਣ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਰੇ ਹਨ। 
ਮਾਤਾ ਸਪਤਾ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਆਪਣਰੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨਾਮਿਦ ਕਰਦਰੇ ਹਨ ਅਤਰੇ 
ਕਮੀਟੀ ਦੀਆ ਂਪਦਵੀਆ ਂਉੱਤਰੇ 12 ਮਹੀਨੀਆ ਂਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਚਣੁਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਹਨ। 
ਕਮੀਟੀ ਦੀਆ ਂਉਪਲਬਧ ਪਦਵੀਆ ਂਇਸ ਪਕ੍ਾਰ ਹਨ:

P&C ਕਦੋਂ ਵਮਲਦੀ ਹ ੈ?
ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਰਮ ਦਰੇ ਹਫਤਰੇ 3 ਅਤਰੇ 8 ਦਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੰੂ ਸਮਲਦਰੇ ਹਾਂ।  
ਮੀਸਟੰਗਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਸਤਹਾਰ ਸਕਲੂ ਦੀ ਸਨਊਿਲੈਟਰ ਅਤਰੇ P&C ਫਰੇਸਬਕੂ ਪਰੇਜ 
ਉੱਪਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਕਈੋ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਜਾਂ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਆ ਕਰੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਮੀਸਟੰਗਾਂ ਸਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆ,ਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਰੇ  
ਹਾਂ ਅਤਰੇ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਂਦਰੇ ਹਾਂ ਸਕ ਅਸੀਂ ਸਕਲੂ ਪਤ੍ੀ ਕੀ ਯਗੋਦਾਨ ਕਰ 
ਸਕਦਰੇ ਹਾਂ।

ਮੀਸਟੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜਰੇ ਕਸਮਊਨਟੀ ਰਮੂ ਸਵੱਚ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋੰਫਰੇਂਸਸੰਗ ਰਾਹੀਂ 
ਸ਼ਰੂੁ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ।

ਸਾਨੰੂ ਫਰੇਸਬਕੂ ਉੱਤਰੇ ਲੱਭ ੋ@CWSCParents

P&C ਦੀ ਕੀ ਭੂਵਮਕਾ ਹੈ?
ਮਾਸਪਆ ਂਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਕਲੂ ਦਰੇ ਭਾਈਚਾਰਰੇ ਪਤ੍ੀ ਰਝੁਾਉਣ ਬਣਾ 
ਕਰੇ, P&C ਸਕਲੂ ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਸਹਯਗੋ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਕਲੂ ਅਤਰੇ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤਰੇ ਪਸੈਰੇ ਇਕੱਠੇ 
ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਸਵਧੀਆ ਂਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦਰੇ ਹਾਂ।

ਸਕਲੂ ਦਰੇ ‘ਕੱਪਸਿਆ ਂਦਰੇ ਇਕੱਠ’ (clothing pool) ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ 
ਸਿੰਮਰੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹ।ੈ 

ਸਕਲੂ ਬਰੋਡ ਨਾਲੋਂ P&C ਵਕਵੇਂ ਵਖੱਰਾ ਹ?ੈ
ACT ਦਰੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਲੂ ਬਰੋਡ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ- ਇੱਕ ਸਮਹੂ 
ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਆਪਣਰੇ ਸਕਲੂ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਪਰੇ, ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ, 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤਰੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਸਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਰੇ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਸਵੱਚ ਬਰੋਡ, 
ਸਕਲੂ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਬਨਾਉਣ ਵਾਲਰੇ ਸਮਹੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਸਕਲੂ ਦਾ ਬਰੋਡ ਸਾਲ ਸਵੱਚ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਸਮਲਦਾ ਹ ੈਅਤਰੇ ਪਦਵੀਆਂ 
ਲਈ ਚਣੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਬਰੋਡ ਦਰੇ ਚਣੁਰੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 12 ਮਹੀਸਨਆਂ 
ਲਈ ਸਰੇਵਾ ਸਵੱਚ ਬਣਰੇ ਰਸਹੰਦਰੇ ਹਨ, ਅਤਰੇ 24 ਮਹੀਸਨਆ ਂਤੋਂ ਸਿਆਦਾ ਨਹੀਂ।

P&C, ਬਰੋਡ ਦਰੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਾਮਸਲਆ ਂਬਾਰਰੇ ਬਰੋਡ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ

ਚਾਰਲਿ ਵਸੈਟਨ ਸਕਲੂ ਕੂੰ ਬਿ P&C ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨ



ਕਪੱਵਿਆ ਂਦਾ ਇਕਠੱ (clothing pool)  
ਕੀ ਹੈ? 
ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦਰੇ ਲਈ clothing pool ਪਸਹਲਾਂ ਇਸਤਰੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ 
ਚੁੱ ਕੀਆ ਂਵਰਦੀਆ ਂਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕੌਾ ਹ।ੈ ਮਾਸਪਆ ਂਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ 
ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ clothing pool ਸਵੱਕਰੀਆ ਂਦਾ ਸੰਗਠਨ 
ਕਰਦਰੇ ਹਾਂ, ਸਕ ਉਹ ਸਕਲੂ ਸਵੱਚ ਆਉਣ, ਅਤਰੇ ਪਸਹਲਾਂ ਇਸਤਰੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾ ਚੁੱ ਕੀਆ ਂਵਰਦੀਆ ਂਨੰੂ ਵਰੇਖਣ ਅਤਰੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤਰੇ ਖਰੀਦਣ।

ਅਸਜਹਰੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਕਰੇ P&C ਨੰੂ ਖਸ਼ੁੀ ਹ,ੈ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਵੱਤੀ 
ਮਸ਼ੁਸਕਲਾਂ ਕਰ ਕਰੇ ਸਕਲੂ ਦੀਆ ਂਵਰਦੀਆ ਂਖਰੀਦਣ ਸਵੱਚ ਔਖ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

ਮੈਂ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਚੁਕੱੀਆਂ 
ਵਰਦੀਆ ਂਕਦੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਰਮ ਸਕਲੂ ਸਵਖਰੇ clothing pool ਖਲੋਦਰੇ ਹਾਂ।  
clothing pool ਸਵੱਕਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤਰੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰਰੇ ਸਕਲੂ ਦਰੇ  
ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ (newsletter) ਅਤਰੇ P&C ਦਰੇ ਫਰੇਸਬਕੂ ਪਰੇਜ ਉੱਤਰੇ 
ਇਸ਼ਸਤਹਾਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਕੀ ਮੈਂ clothing pool ਵਵਚੱ ਦਾਨ ਪਾ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
ਅਸੀਂ ਸਾਰਰੇ ਮਾਸਪਆ ਂਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦੰਦਰੇ ਹਾਂ ਸਕ 
clothing pool ਸਵੱਚ ਇਸਤਰੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂ ਚੁੱ ਕੀਆ ਂਅਤਰੇ ਵਧੀਆ 
ਹਾਲਤ ਸਵੱਚ ਪਈਆ ਂਵਰਦੀਆ ਂਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਸੁੀਂ P&C ਅਤਰੇ 
ਸਕਲੂ ਲਈ ਿਰਰੂੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਗੋਰੇ।

ਤਸੁੀਂ clothing pool ਲਈ ਕੀਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਰੇ ਦਾਨ ਨੰੂ ਸਕਲੂ ਦਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 
ਸਵੱਚ ਛੱਡ ਕਰੇ ਆ ਸਕਦਰੇ ਹ।ੋ

P&C ਹਰੋ ਕੀ ਕਮੰ ਕਰਦੀ ਹ?ੈ
ਭਾਈਚਾਰਰੇ ਨੰੂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਰੇ ਤਰੀਸਕਆ ਂਅਤਰੇ ਪਸੈਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 
ਦਰੇ ਮਸੌਕਆ ਂਬਾਰਰੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਝੁਾਵਾਂ ਦਾ ਸਆੁਗਤ ਕਰਦਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤਰੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਚਲਾਉਂਦਰੇ ਹਾਂ ਅਤਰੇ ਕਈ 
ਸਰੇਵਾਵਾਂ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰਦਰੇ ਹਾਂ। ਇਸਤਹਾਸ ਸਵੱਚ ਚਲਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਗਤੀਸਵਧੀਆਂ 
ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਰੇ ਹਨ:

• ਸਕੂਲ ਸਡਸਕੋ 
• ਨਵੇਂ ਮਾਸਪਆਂ ਲਈ ਸੁਆਗਤੀ ਤੋਹਫ਼ਰੇ
• ਅਸਧਆਪਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੋਹਫ਼ਰੇ
• ਸੁਆਗਤੀ ਸਪਕਸਨਕ ਅਤਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦਰੇ ਬਾਰਬੀਸਕਉ (Election BBQ)
• ਟ੍ੀਵੀਆ ਨਾਈਟਸ (ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕਈ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਬਾਰਰੇ ਸਵਾਲ 

ਜਵਾਬ)
• ਮਾਤਾ ਸਦਵਸ ਅਤਰੇ ਸਪਤਾ ਸਦਵਸ ਨੰੂ ਰੱਖਰੇ ਗਏ ਨਾਸ਼ਤਰੇ ਅਤਰੇ ਤੋਹਸਫਆਂ  

ਦਰੇ ਸਟਾਲ
• ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੈਰੋਲਿ ਸਵਖਰੇ ਕੂਕੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤਰੇ ਤੋਹਫ਼ਰੇ ਸਟਾਲ 
• ਪਿੋਸੀ ਸਦਵਸ
• ਪੈਸਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਰੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਬਾਰਰੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ  

ਦਰੇ ਨਾਲ ਰਲ੍ਹ ਕਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਮੈਂ ਸਵ-ੈਸਵੇਕ ਵਜੋਂ ਵਕਵੇਂ ਕਮੰ ਕਰ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਕਈ ਸਾਰਰੇ ਤਰੀਕਰੇ ਹਨ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਸਟਯਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰੇ ਸਾਡਰੇ 
ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਰੇ ਹਨ:

-  clothing pool ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਧੋ ਕਰੇ ਅਤਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ  
(sort) ਕਰ ਕਰੇਰੇ

- ਪੈਸਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਵੱਚ ਬਰੇਸਕੰਗ ਕਰ ਕਰੇ
- ਭਾਈਚਾਰਕ BBQs ਸਵੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕਰੇ
- ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਵੱਚ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾ ਕਰੇ
- ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੰੂ ਸੰਗਸਠਤ (organise) ਕਰ ਕਰੇ

ਵਕਨ੍ਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ P&C ਨਾਲ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ 
ਕਈ ਤਰੀਕਰੇ ਹਨ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤਸੁੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਰੇ ਹ:ੋ

- ਸਕਸਰੇ ਮੀਸਟੰਗ ਸਵੱਚ ਆ ਕਰੇ
- ਸਾਡਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤਰੇ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸਵੱਚ ਸਸਹਯੋਗ ਕਰ ਕਰੇ
- ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਾਰਰੇ ਆਪਣਰੇ ਸਵਚਾਰ ਸਾਂਝਰੇ ਕਰ ਕਰੇ
- ਬਤੌਰ ਸਵੈ ਸਰੇਵਕ (Volunteer) ਮਦਦ ਕਰ ਕਰੇ 

ਮੈਂ P&C ਨੂ ੰਵਕਵੇਂ ਸਪੰਰਕ ਕਰਾ?ਂ
ਤਹੁਾਡਰੇ ਸਵਚਾਰ ਅਤਰੇ ਸਝੁਾਅ ਸਣੁਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਤਸਕੁ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਨੰੂ 
ਸੱਦਾ ਸਦੰਦਰੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸਕਸਰੇ ਮੀਸਟੰਗ ਸਵੱਚ ਆਓ - ਹਰ ਸਕਸਰੇ ਦਾ ਸਆੁਗਤ ਹ।ੈ

ਤਸੁੀਂ P&C ਨੰੂ ਈਮਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹ:ੋ  
charleswestonparents@gmail.com

ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ 
ਵਚੰਤਾ ਹੈ – ਮੈਂ ਵਕਸ ਨੂ ੰਦਸੱਾ?ਂ
ਜਰੇ ਮੁੱ ਦਾ ਜਾਂ ਸਚੰਤਾ P&C ਬਾਰਰੇ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤਹੁਾਡਾ ਸਆੁਗਤ ਹ ੈਸਕ ਤਸੁੀਂ ਸਾਨੰੂ 
ਈਮਰੇਲ ਕਰ,ੋ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰਰੇ ਮੀਸਟੰਗ ਸਵੱਚ ਆਵਾਿ ਉਠਾਉ।

ਸਕਲੂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਰੇ ਮਾਮਸਲਆ ਂਬਾਰਰੇ, ਤਹੁਾਨੰੂ ਸਕਲੂ ਦਰੇ 
ਬਰੋਡ ਨੰੂ ਜਾਂ ਸਪ੍ੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਈਮਰੇਲ ਕਰ:ੋ 
charlesweston@ed.act.edu.au

ਆਪਣਰੇ ਬੱਚਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਸਧਤ ਸਕਸਰੇ ਮਾਮਲਰੇ ਬਾਰਰੇ, ਬੱਚਰੇ ਦਰੇ ਅਸਧਆਪਕ  
ਨੰੂ ਇਸ ਫਾਰਮਰੇਟ ਦਾ ਇਸਤਰੇਮਾਲ ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ ਈਮਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ 
firstname.lastname@ed.act.edu.au 

ਹਰ ਕਿਸ ੇਪ੍ਰਿਾਰ ਦੀ ਈਮਲੇ ਦ ੇਜਵਾਬ ਲਈ 48 ਘੰਕਿਆ ਂਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦਉ।

ਤਤਕਾਲ ਪੁਛੱ-ਵਿਛੱ
ਸਕਸਰੇ ਵੀ ਤਤਕਾਸਲਕ ਚੀਿ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰ ਕਰੇ ਸਕਲੂ ਦਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 
ਨੰੂ 02 6142 0404 ਉੱਤਰੇ ਕਾਲੱ ਕਰ।ੋ

ਦਜੂ ੇਪਵਰਵਾਰਾ ਂਨੂ ੰਵਮਲਣ ਅਤ ੇਚਾਰਲਜ਼ ਵਸੈਟਨ ਸਕਲੂ ਭਾਈਚਾਰ ੇਵਵਚੱ  
ਜਾਣ-ਪਵਹਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ P&C ਇਕੱ ਬਹਤੁ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹ।ੈ


