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ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹ ੁੰ ਿੇ ਹੋ ...?

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਦਵਚ ਆਪਣੇ 
ਹ ਨਰ ਅਤੇ ਦਵਸ਼ਵਾਸ ਨ ੁੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਿਮ ਉਠਾਓ.

ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਦਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤ ਹਾਡੀ ਪਹ ੁੰ ਚ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ…. 

“ਦਸਿੱ ਖਣ ਦਵਚ ਕਿੇ ਿੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।”

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ: 
ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ ਿੱ ਕਰਵਾਰ: ਸਵੇਰੇ 10: 00 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ
ਫੋਨ: 0208 566 4035 
Address: 1 Bayham Road Ealing W13 0TQ
Email: ncdigitialinclusion20@gmail.com



ਸੁੰਚਾਰ ਿੀ ਿ ਨੀਆ ਦਵਿੱ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਬਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦਕਉਂਦਕ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ਼ਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹ ੁੰ ਚ 
Online ਹ ੁੰ ਿੀ ਹੈ.

1. ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਵਸ਼ਵਾਸ ਮਦਹਸ ਸ ਕਰਿੇ ਹੋ?
2. ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਿੋਸਤ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਿੇ ਹੋ?
3. ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸੇਵਾਵ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹ ੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਕਵੇਂ?
ਅਸੀਂ ਮਿਿ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਹ਼ਾਂ!

ਸਾਡੇ ਦਡਜੀਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ 
NEIGHBOURLY CARE ਿਾ ਸਵਾਗਤ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਉਡੀਕ
ਕਰੇਗਾ

ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
ਇੁੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਦਵਿੱ ਚ ਤ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਮ ਫਤ ਉਪਕਰਣ(Device). 
6-ਹਫਦਤਆਂ ਲਈ ਮ ਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦਸਖਲਾਈ,ਇਿੱਕ ਸਮ ਹ ਿੇ ਦਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ 
ਜ਼ਾਂ ਇਿੱ ਕ ਦਵਅਕਤੀਗਤ ਰ ਪ ਦਵਿੱ ਚ.

ਸਾਡੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਇਿੱਕ ਸਧਾਰਣ ਉਪਕਰਣ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਿੋਸਤ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜ ੜਨਾ 
ਇੁੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ਼ਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
ਕੌਂਸਲ, ਐਨਐਚਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ਼ਾਂ ਿੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਿੇ ਦਕਸੇ ਤਜਰਬੇ ਿੀ 
ਜਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅੁੰਗਰੇਜੀ ਦਵਚ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ? 
ਅਸੀਂ ਦਹੁੰਿੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੁੰਜਾਬੀ 
ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵ਼ਾਂ ਦਵਿੱ ਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹ਼ਾਂ।


