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ਫਰਾਤਕਾਯ ਅਤ ਮਨ ਉਤੀੜਨ ਰਾਸਕਾਯ ਕੇਂਦਯ (ਡਾਯਲਰਿੰਗਟਨ ਅਤ ਕਿੰ ਨੀ
ਡਯਸਭ (Darlington & Co Durham)) ਿੰ ਜੀਲਕਿਤ ਸਾਇਤਾ ਕੇਂਦਯ ਸ। ਇਸ
ਵਾ ਖਾ ਤਯ ਤ ੁਲਲਖਅਤ ਵਾਰਿੰਟੀਅਯ ਰਾਸਕਾਯ ਅਤ ਟਰੀਪਨ ਦੁਆਯਾ
ਭਦਦ ਕਯਨ ਵਾਰ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਵਰੋਂ ਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਾਡ ਰਾਸਕਾਯ

ਕੇਂਦਯ

ਕਾਫਰ ਸ਼ਵਯ ਸਨ ਅਤ ਫੀਏੀੀ (BACP) ਦ ਨੈਲਤਕ ਲਦਸ਼ਾਲਨਯਦਸ਼ਾ ਦਾ
ਾਰਨ ਕਯਦ ਸਨ।

ਾਨੂਿੰ ਲਕਵੇਂ ਿੰ ਯਕ ਕਯ
ਟਰੀਫਨ ਸਾਇਤਾ ਰਾਈਨ ਅਤ ਯਪਯਰ 01325 369933
ੁੁੱ ਛਲਗਛ 01325 354119
ਈਭਰ rsacc.dton@virgin.net
ਸਾਇਤਾ ਰਾਈਨ ਤ ਕਾਰ: - ਜਦੋਂ ਰਾਈਨ ਫਿੰ ਦ ਸ ਤਾਂ ਇਕ ਜਵਾਫ ਫਨ ਤ
ਉਰਫਧ ਸ। ਗਨੀਅਤਾ: - ਜ ਅੀਂ ਤੁਸਾਡ ਨਾਰ ਲੁੱ ਧ ਗੁੱ ਰ ਨਸੀਂ ਕਯ
ਕਦ ਸਯ ਨਾ ਸੀ ਅੀਂ ਤੁਸਾਡ ਵਾਤ ਇਸ ਿੰ ਦਸ਼ ਛੁੱ ਡ ਕਦ ਸਾਂ ਲਕ ਅੀਂ
ਫਨ ਕੀਤਾ ਸ ਜਦ ਤਕ ਲਕ ਤੁੀਂ ਇਸ ਨਾ ਦੁੱ  ਲਕ ਇਸ ਕਯਨਾ ੁਯੁੱਲਖਅਤ
ਸ।

ਫਾਕੀ ਾਯ ਬਾਗੀਦਾਯਾਂ ਦ ਨਾਰ ਇਸ ਕੇਂਦਯ The Northern Rock Foundation, EHRC, Lankelly Chase ,
Lloyds TSB ਤੋਂ ਸਾਇਤਾ ਿਾਤ ਕਯਦਾ ਸ।

ਲਜਸੜੀਆਂ ਔਯਤਾਂ ਅਤ ਕੁਲੜਆਂ ਨੇ ਲਕੀ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦ ਕੁਅਰ
ਸਯਾਭੈਂਟ ਦਾ ਅਨੁਬਵ ਕੀਤਾ ਸ ਉਸਨਾਂ ਵਾਤ ਇਕ ਭੁਪਤ ਅਤ
ਗੁਤ ਵਾ; ਸਾਇਤਾ ਰਾਈਨ ਅਤ ਯਪਯਰ 01325 369933

ਯਲਜਟਯਡ ਚਲਯਟੀ ਨਿੰਫਯ: 1026288

ਰਾਸ-ਭਸ਼ਵਯਾ
ਲਕੀ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦ ਕੁਅਰ ਸਯਾਭੈਂਟ/ਲਸਿੰ ਾ ਜਾਂ ਘਯਰੂ ਲਸਿੰ ਾ ਦਾ
ਅਨੁਬਵ ਫਸੁਤ ਸੀ ਦਯਦਨਾਕ, ਡਯਾਵਨਾ ਅਤ ਸ਼ਯਭਨਾਕ ਸ ਕਦਾ ਸ।
ਫਸੁਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤ ਔਯਤਾਂ ਆਣੀ ਭਾਨਲਕ ਅਤ ਬਾਵਨਾਤਭਕ
ਬਰਾਈ ਵਜੋਂ ਲਸਿੰ ਾ ਅਤ ਜਫਯਦਤੀ ਦ ਫੁਯ ਨਤੀਲਜਆਂ ਨੂਿੰ ਆਣੀ ਲਜਿੰ ਦਗੀ
ਲਵਚ ਫਸੁਤ ਭੁਸ਼ਲਕਰ ਨਾਰ ਲਸਿੰ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਯ ਇਕ ੁਯੁੱਲਖਅਤ ਜਗਹਾ ਸ਼ ਕਯਦਾ ਸ; ਲਜੁੱ ਥ ਭਝਦਾਯੀ ਅਤ
ਿਵਾਨਗੀ ਨਾਰ ਗਾਸਕਾਂ ਨੂਿੰ ਇਸ ਭਕਾ ਲਭਰਦਾ ਸ ਲਕ ਉਸ ਆਣੀਆਂ
ਬਾਵਨਾਵਾਂ ਦ ਜਲਯਏ ਕਿੰ ਭ ਕਯਦ ਸਏ ਯਜਭਯਾ ਦੀ ਲ ਿੰ ਦਗੀ ਦੀ ਯਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ
ਲਨਵਾਯਨ ਦੀ ਉ ਿਲਕਿਆ ਨੂਿੰ ਆਣ ਤਯ ਤ ਭਝ ਕਦ ਸਨ
ਉੱਤ ਲਦਤੀਆਂ ਰਾਸਵਾਂ ਲਵਸ਼ਵਾ, ਭਝ ਅਤ ਤੁਸਾਨੂਿੰ ਆਣ ਆ ਨੂਿੰ
ਭਜਫੂਤ ਫਨਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਸ।

ਅੀਂ ਸ਼ ਕਯਦ ਸਾਂ
ਭੁਪਤ ਅਤ ਗੁਤ ਵਾ
 ਟਰੀਫਨ ਸਾਇਤਾ ਰਾਈਨ
 ਆਭਣ - ਾਸਭਣ ਰਾਸ ਭਸ਼ਵਯਾ
 ਫਾਕਾਇਦਾ ਟਰੀਫਨ ਦੁਆਯਾ ਰਾਸ ਭਸ਼ਵਯਾ
 ਉਸਨਾਂ ਨੂਿੰ ਲਸਦਾਇਤ, ਭਦਦ ਜਾਂ ਰਾਸ-ਭਸ਼ਵਯਾ ਜ ਲਜਸਨਾਂ ਨਾਰ

ਜਫਯਦਤੀ ਜਾਂ ਲਸਿੰ ਾ ਸਈ ਸ, ਨੂਿੰ ਭਦਦ ਕਯ ਯਸ ਸਨ।
 ਫਾਸਯੀ ਲੁੱ ਲਖਆ
 ਚਟਯ-ਰੀ-ਟਿੀਟ (Chester-le- Street) ਅਤ ਡਯਸਭ

(Durham) ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਵੀ ਭਦਦ ਉਰਫਧ ਸ ਕਦੀ ਸ,ਲਕਯਾ
ਕਯਕ ੁੁੱ ਛ।

