ਹੈਲੋ!
ਅਸ� ਿਕਿਨੰਗ ਪਾਰਕ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ ਹ�।

ਅਸ� ਕੌ ਣ ਹ�?
ਦ ਿਕਿਨੰਗ ਪਾਰਕ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਦੱ ਖਣੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਜਗ�ਾ ਹੈ ਜੋ
ਿਕ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ�, ਕਲਾਸ� ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ!
ਸਾਡਾ ਘਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱ ਕ ਪੂਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ
ਜਗ�ਾ ਹੈ ਿਜਸਨ� ਆਪਣੀਆਂ ਕੌ ਮ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੁਆਰਾ 100 ਸਾਲ� ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਤ� ਇਸਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਅਸ� ਸਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਦਫਤਰ� ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ�, ਸੰ ਗਠਨ� ਅਤੇ
ਕਲਾਕਾਰ� ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹ�।

ਸਾਡੀਆਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਅਸ� ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱ ਕ ਿਦਓ-ਜੋ-ਤੁਸ�-ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜਕ ਭੋਜਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�।

● Insert day
● Insert time
● ਹਲਾਲ ਅਤੇ ਵੀਗਨ ਚੋਣ� ਉਪਲਬਧ
● Insert day
● Insert time
● ਹਲਾਲ ਅਤੇ ਵੀਗਨ ਚੋਣ� ਉਪਲਬਧ

ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਕਸਰ ਿਸ਼ਲਪਕਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਖੇਡ�, ਿਫਲਮ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਖ�ਦੇ ਹਨ। ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਤਾਜ਼ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਿਜਆਦਾਤਰ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਬਾਹਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ
ਕਲਾਸ� ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਜਗ�ਾ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲਓ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਗਮ�, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੈਠਕ� ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆਂ
ਥ�ਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਾਡੀ ਮ�ਬ ਰਿਸ਼ਪ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਦ ਿਕਿਨੰਗ ਪਾਰਕ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ ਇੱ ਕ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰ ਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੈਇੱਛਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜ� ਸਾਡੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਤ� ਉਨ��
ਹੁਨਰ� ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸ� ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਮੌਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਲਚਸਪੀ
ਰਖਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਿਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸ� ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹ� ਹੋ ਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਫੂਡਬ�ਕ, ਅਸਾਈਲਮ ਸਹਾਇਤਾ, ਭਲਾਈ
ਸਹਾਇਤਾ, ਿਵਿਦਅਕ ਅਤੇ ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜ� ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਸਵੈਸੇਵਕ ਮੌਿਕਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲ ੀਅਤ
ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ� ਹਨ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਕੋਈ ਵੀ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਟੀਮ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਅਸ� ਕੀ ਕਰਦੇ ਹ�
ਅਸ� ਇੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹ� ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ� ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਸ�ਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸ�
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦਾ ਇੱ ਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਿਨ�ਘਾ ਸਮੂਹ ਹ�। ਅਸ� ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ
ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਰਿਥਤ ਹੋਣ ਦੀ �ਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ�।
ਕਮਉਿਨਟੀ ਕੈਫ ੇ
ਅਸ� ਕੇਪੀ ਕੈਫੇ (KPCafé) ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹ�। ਤੁਸ� ਹੋਰ ਸੰ ਗਠਨ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਰੋਤ� ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ �ਥੇ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ।

