
ਟੈਨਿਸ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ  
ਦੇ ਨਦਲ ਨਿੱਚ ਿਸਾਉਣਾ

ਭਾਈਚਾਰਾ,
ਟੈਨਿਸ

ਮੇਰਾ
ਮੇਰਾ



LTA SERVES,  ਨਿਕਾਸਨਿਕਾਸ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਲਈਲਈ  LTA  ਦੀਦੀ  ਆਗੂਆਗ ੂ ਖੇਡਖੇਡ  ਹੈਹੈ, , ਇਹਇਹ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਟੈਨਿਸਟੈਨਿਸ  ਿੰੂਿੰੂ  ਸਥਾਿਕਸਥਾਿਕ  ਭਾਈਚਾਨਰਆਂਭਾਈਚਾਨਰਆ ਂ ਦੇਦ ੇ 
ਨਦੱਲਾਂਨਦੱਲਾਂ  ਤੱਕਤੱਕ  ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ  ਹੈ।ਹੈ।  ਇਹਇਹ  ਟੈਨਿਸਟੈਨਿਸ  ਅਤੇਅਤੇ  ਇਸਦੇਇਸਦ ੇ ਲਾਭਾਂਲਾਭਾਂ  ਿੰੂਿੰੂ  ਉਹਿਾਂਉਹਿਾਂ  ਥਾਿਾਂਥਾਿਾਂ  ਤੱਕਤੱਕ  ਨਲਜਾਂਦਾਨਲਜਾਂਦਾ  ਹੈਹੈ, , ਨਜੱਥੇਨਜੱਥ ੇ ਇਸਇਸ  ਤੋਂਤੋਂ  ਪਨਹਲਾਂਪਨਹਲਾਂ  
ਟੈਨਿਸਟੈਨਿਸ  ਕਦੀਕਦੀ  ਿਹੀਂਿਹੀਂ  ਖੇਨਡਆਖੇਨਡਆ  ਨਗਆਨਗਆ  ਅਤੇਅਤੇ  ਉਹਿਾਂਉਹਿਾਂ  ਲਰੋਕਾਂਲਰੋਕਾਂ  ਤੱਕਤੱਕ, , ਸ਼ਾਇਦਸ਼ਾਇਦ  ਨਜਹਿਾਂਨਜਹਿਾਂ  ਿੇਿੇ  ਕਦੀਕਦੀ  ਰੈਕੇਟਰੈਕੇਟ  ਿਹੀਂਿਹੀਂ  ਿੀਿੀ  ਿਹੀਂਿਹੀਂ  ਫਨਿਆਫਨਿਆ  ਹਰੋਣਾਹਰੋਣਾ    
ਜਾਂਜਾਂ  ਕਦੀਕਦੀ  ਸਰੋਨਚਆਸਰੋਨਚਆ  ਿੀਿੀ  ਿਹੀਂਿਹੀਂ  ਸੀਸੀ  ਨਕਨਕ  ਟੈਨਿਸਟੈਨਿਸ  ਉਹਿਾਂਉਹਿਾਂ  ਲਈਲਈ  ਹੈ।ਹੈ।

LTA SERVES ਿੰਿ-ਸੁਿੰਿੇ ਨਪਛਰੋਕਿਾਂ ਤੋਂ 8-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿੌਜੁਆਿਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਿਾਂ  
‘ਤੇ ਨਖਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ: ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੈਂਟਰ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਮਸਨਜਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਚਰਚ ਹਾੱਲ।

ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਿੰੂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਿਧਾਕੇ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ "ਟੈਨਿਸ ਐਕਟੀਿੇਟਰ" 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਜਸ ਿਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿੌਜੁਆਿਾਂ ਿੰੂ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਿ ਨਦੰਦੇ ਹਿ।  ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਿੰੂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ  
‘ਤੇ ਹਰੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਿਾ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਿਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਿੌਜੁਆਿਾਂ ਿੰੂ ਦਰਪੇਸ਼ ਿੱਡੇ ਮੁੱਨਦਆਂ ਨਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਾਲ 
ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਿਾਲ ਿਨਜੱਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਲ ਸਿੈ-ਭਰਰੋਸ ੇ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਥੀਮਸ, ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ, 
ਇੱਕਮਿੁ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਿਨਜੱਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਹਲਕਾ ਪੈਕੇਜ:
ਹਰਹਰ  ਸਾਲਸਾਲ  ਘੱਟਰੋਘੱਟਰੋ--ਘੱਟਘੱਟ  12  ਹਫ਼ਨਤਆਂਹਫ਼ਨਤਆਂ  ਲਈਲਈ  ਟੈਨਿਸਟੈਨਿਸ  
ਨਖਡਾਉਣਾਨਖਡਾਉਣਾ  ਅਤੇਅਤੇ  ਨਮਲਦੀਨਮਲਦੀ  ਹੈਹੈ: : 
• ਟੈਨਿਸ ਐਕਟੀਿੇਟਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਸਖਲਾਈ 
• ਸਾਜ਼-ਸਮਾਿ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਕ
• ਮੁਫ਼ਤ ਆਮਦਿ ਨਤਆਰ ਕਰਿ ਨਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
• ਹਰ ਸਾਲ 3 ਸਹਾਇਤਾ ਮੀਨਟੰਗਾਂ
• ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨਤਮਾਹੀ M&E ਸਰਿੇਖਣ

ਨਮਆਰੀ ਪੈਕੇਜ:
ਹਰਹਰ  ਸਾਲਸਾਲ  ਘੱਟਰੋਘੱਟਰੋ--ਘੱਟਘੱਟ  36  ਹਫ਼ਨਤਆਂਹਫ਼ਨਤਆਂ  ਲਈਲਈ  ਟੈਨਿਸਟੈਨਿਸ  
ਨਖਡਾਉਣਾਨਖਡਾਉਣਾ  ਅਤੇਅਤੇ  ਨਮਲਦੀਨਮਲਦੀ  ਹੈਹੈ: : 
• ਸਮੁੱਚਾ ਹਲਕਾ ਪੈਕੇਜ, ਇਸਦੇ ਿਾਲ ਹੀ…
• ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 
• ਔਰਤ ਿਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 
• ਨਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਨਲੰਕਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
• ਹਰ ਸਾਲ 6 ਸਹਾਇਤਾ ਮੀਨਟੰਗਾਂ
• ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ

ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਰੋਿਰੋ:ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਰੋਿਰੋ:
ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਰੋਣ ਨਿੱਚ ਨਦਲਚਸਪੀ ਹੈ,  
ਤਾਂ ਹਰੋਰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.lta.org.uk/serves ‘ਤ ੇਨਿਨਜ਼ਟ ਕਰਰੋ ਅਤੇ "ਸਾਡੇ ਿਾਲ  
ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ" ‘ਤ ੇਕਨਲੱਕ ਕਰਰੋ।


