ਮੇਰਾ

ਭਾਈਚਾਰਾ,
ਮੇਰਾ
ਟੈਨਿਸ

ਟੈਨਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ

LTA SERVES, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ LTA ਦੀ ਆਗੂ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਨਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ
ਦਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਨਿਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਟੈਨਿਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ
ਤੱਕ,, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਰੈਕੇਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ
ਜਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟੈਨਿਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ।
LTA SERVES ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ 8-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ
‘ਤੇ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੈਂਟਰ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰ ਦਰ ਅਤੇ ਚਰਚ ਹਾੱਲ।
ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਲਾਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਧਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਟੈਨਿਸ ਐਕਟੀਵੇਟਰ"
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ
ਉਸਾਰੂ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਥੀਮਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ,
ਇੱਕਮੁਠ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਹਲਕਾ ਪੈਕੇਜ:

ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟੈਨਿਸ
ਖਿਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:
•

•
•
•
•

ਟੈਨਿਸ ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ
ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਕ

ਮੁਫ਼ਤ ਆਮਦਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਹਰ ਸਾਲ 3 ਸਹਾਇਤਾ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ

ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤਿਮਾਹੀ M&E ਸਰਵੇਖਣ

ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ:

ਮਿਆਰੀ ਪੈਕੇਜ:

ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 36 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟੈਨਿਸ
ਖਿਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•

ਸਮੁੱਚਾ ਹਲਕਾ ਪੈਕੇਜ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ…

ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਔਰਤ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ

ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਬੰ ਧੀ ਲਿੰਕਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਹਰ ਸਾਲ 6 ਸਹਾਇਤਾ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ
ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਣ
ੋ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.lta.org.uk/serves ‘ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ "ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ" ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ।ੋ

