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نیو کاسل کی 

بہرتین گرمی
کا موسم 



نیو کاسل کی بہرتین گرمی 
                      کا موسم ۲۰۲۱ 

                                          سٹریٹ گیمز کے ساتھ شراکت داری 
                                              میں نیو کاسل سٹی کونسل خوشی 

                                                 سے نیو کاسل بیسٹ سمر ٢٠٢١ 
                                                    کی واپسی کا اعالن کرتی ہے۔

                                                      نیو کاسل میں ساٹھ کمیونٹی 
                                                       منصوبوں اور سکولوں کے 

                                                       ساتھ کام کرتے ہوئے، ہم 
                                                      سکول کی عمر کے بچوں 

                                                     اور نوجوان لوگوں کے 
                                                     لیےکئی ایک مفت تفریحی 

                                                  سرگرمیوں، اچھی طاقت بخش 
                                                خوراک اور گرمی کے منصوبے 

                                             کی پیشکش کریں گے۔

                               ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ نیو کاسل 
میں بچوں اور نوجوانوں کو ایک خوش اور لطف اندوز کرنے واال گرمی 
کا موسم میسر ہو۔ آپ کو اس کتابچے میں کئی ایک لوگ مفت کھیلوں، فن 
اور ثقافتی سرگرمیوں کی پیشکش کرتے ملیں گے۔ کووڈ کی پابندیوں کے 

ساتھ تعاون کے لیے، کچھ سرگرمیوں کے لیے پہلے سے بکنگ کی 
ضرورت ہو سکتی ہے، تو اس لیے ان منصوبوں سے رابطہ کریں جن میں 

آپ کی دلچسپی ہے۔
براه کرم باور کر لیں کہ اس کتابچے کا مواد پرنٹ کے لیے جانے تک 
بالکل صحیح ہے۔ مزید مواقع ہو سکتے ہیں اور کووڈ کے قواعد کچھ 

پیشکش کو تبدیل کر سکتے ہیں، تو اس لیے مزید جدید معلومات کے لیے 
نیو کاسل کا بیسٹ سمر فیس بک صفحہ دیکھیں۔ 

http://www.facebook.com/newcastleBestSummerEver
ہمیں امید ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔

کلر پاال ہالینڈ، نیو کاسل سٹی کونسل کابینہ ممبر تعلیم اور ہنر کے لیے، نے 
کہا:

"٢٠١٩ سے، ہم سٹریٹ گیمز اور پارٹنر والوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، 
نیو کاسل میں بچوں کو چھٹی کی سرگرمیاں اور خوراک مہیا کرنے کے 

لیے۔ 

"یہ منصوبہ ہزاروں بچوں تک پہنچا ہے، سکول کی چھٹیوں کے دوران ان 
کو مصروف، توانا رکھنے اور خوراک مہیا کرنے کے لیے، اور ہم اس 

سال نیو کاسل بیسٹ سمر کی واپسی کے اعالن پر خوش ہیں۔
"گذشتہ برس کی طرح، یہ ٢٠١٩ کی پہلی قسط سے اس وبا کے سبب 

مختلف نظر آ اور محسوس ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر ہم پورے شہر 
میں نوجوان لوگوں کے لیے سرگرمیوں اور تقریبات کا انعقاد کریں گے۔ 

"میں سب والدین اور سرپرستوں کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ وه دیکھیں 
کہ اس پیشکش میں کیا ہے، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جدید 

معلومات سے با خبر رہنے کے لیے نیو کاسل بیسٹ سمر ایور فیس بک 
صفحہ کو دیکھتے رہیں۔"



 ۲۰۲۱ NSBE
پراجیکٹس ڈائریکٹری

                                    ہمارے شراکت دار منصوبے نیو کال میں 
                                 گرمی کے موسم کو بہترین بنانے کے لیے نیو 

کاسل میں نوجوانوں کو گرمی کی سرگرمیوں سے تفریح اور 

توانا کوراک فراہم کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ 
ہم آپ کو شراکت دار منصوبوں کی رابطہ تفصیالت کی فہرست فراہم کر 

رہے ہیں۔ براه کرم ان کی پیشکش سے متعلق مزید جاننے کے لیے ان 
منصوبوں سے رابطہ کریں اورکچھ سرگرمیوں کے لیے پہلے سے بکنگ 

کی شرط ہے۔

سرگرمیاں نیو کاسل میں مغرب، شمال اور مشرق میں کئی ایک جگہوں پر 
ہوں گی اور مزید شامل کی جائیں گی۔ پیشکش پر کسی بھی اضافی 

سرگرمی کے لیے ہمارے نیو کاسل بیسٹ سمر ایور فیس بک صفحے کو 
دیکھیں۔

کوووڈ- محفوظ رہیے
"ہم ان سرگرمیوں کو کوش آمدید کہتے ہیں جو وبا کے سبب حتم ہو گئی 

تھیں، لیکن ابھی بھی محفوظ رہنے کے لیے اور وبا کے مزید پھیالؤ کو کم 
کرنے کے لیے ہمارے کچھ فرائض ہیں۔

ہمارے شراکت دار منصوبے اس وقت کووڈ کی پابندیوں پر عمل پیرا ہوں 
گے۔ جیسا کہ پابندیاں کم ہونا شروع  ہوئی ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم 

ہاتھوں، چہرے، جگہ اور تازه ہوا کی راہنمائی پر عمل پیرا ہونا جاری 
رکھیں۔ اگر PCR مثبت تجزیہ آئے تو آپ/آپ کے بچے کو اور گھر کے 

تمام افراد کو خود کو علیحده کرنا ہے۔ خود کو علیحده کرنا یقینی بنائیں اور 
اگر آپ کو/انہیں وائرس کی ذرا سی بھی عالمات ہوں تو PCR تجزیے 

کے لیے بکنگ کروائیں۔ساتھ ہی، تمام قریبی تعلقات والوں کو PCR تجزیہ 
کروانے کی صالح ہے۔

اگر آپ صحیح محسوس نہیں کر رہے، براه کسی بھی سرگرمی میں شامل 
نہ ہوں۔ حتی کہ بغیر عالمات والے لوگ بھی ہفتے میں دو مرتبہ جہاں 
ممکن ہو سکے لیٹرل فلو ڈیوائس ٹیسٹ کا استعمال کریں، وائرس کے 

پھیالؤ کو روکنے کے لیے۔

اگر آپ کو خود کو علیحده کرنے میں مدد کی ضرورت ہے تو نیو کاسل 
سٹی کونسل کی ویلفئیر اینڈ ویلبینگ ٹیم آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ 

www.newcastle.gov.uk/welfare پر جائیں یا 7001 170 0800 
پر کال کریں (سوموار تا جمعہ صبح ٨ تا رات ٨، ہفتہ صبح ٩ تا سہ پہر ٣ 

بجے تک) مدد حاصل کرنے کے لیے۔”

١٨ سال سے زائد عمر کے تمام نوجوان اب کووڈ کی ویکسین لگوانے کے 
اہل ہیں، شہر بھر میں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں آپ ویکسین لگوا 
سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے کر یا وہاں جا کر۔ مزید معلومات کے لیے 

http://www.newcastle.gov.uk/covidvaccine



نیو کاسل مغرب
نارتھ ایسٹ یوتھ فار کرائسٹ
james@balletlorent.com ای میل

فون 2709707 0191

سینٹر ویسٹ
kate.codling@hattrickproject.org ای میل

فون07966063768 

انسپائر یوتھ ٹائن اینڈ وئیر
michelle.mitchell@inspireyouthw.org ای میل

فون07886327369 

ڈانس سٹی بذریعہ یوتھ انی شی ایٹو
pam.gill@inspireyouthw.org ای میل

فون07886327369 

نارتھ بورن یوتھ انی شی ایٹو
Rachel.martin@northbourneyi.org ای میل

فون 01912723384

جے جے سپورٹس کوچنگ
 jjsportscoaching1@gmail.com ای میل

فون 07740339215

NE یوتھ
gemma@neyouth.org.uk ای میل

دا مرسی پراجیکٹ
Jeremy.cain@themercyhub.org.uk ای میل

فون 07904881430

ننز مور سینٹر
katyshipman.nct@outlook.com ای میل

ایلیٹ سپورٹ
dadonnelly-elitepew@outlook.com ای میل

فون 07557393424

سینٹ جونز
ای میل 

Marie.Bartley@stjohns.newcastle.sch.uk
فون01912735293 

نارتھ ایسٹ وائلڈز
hello@northeastwilds.org ای میل

فون 07713642169

ہیٹ – ٹرک
Lewis.Ritchie@hattrickproject.org ای میل

Annemarie.Roberts@hattrickproject.org
فون07800714333 /07984409583 

سرکس سینٹرل
sarah@circuscentral.co.uk ای میل

فون 07738089921

ویسٹ انڈوومنز ایند گرلز سینٹر
info@westendwomenandgirls.co.uk ای میل

فون01912734942 

نیو کاسل مغرب 
ہیلتھ ورکس

نیو کاسل کے مغرب میں سرگرمیوں کی فراہمی 
کے لیے ہیلتھ ورکس نے ننز مور، برج واٹر اور 
پینڈ اوور گڈ نیبر ہڈ پراجیکٹ پارٹنرز کے ساتھ 

مل کر کام کیا۔

باہر کام کے لیے اسٹیشن قائم کیے گئے – ہر 
کام کے اسٹیشن پر ضرورت کے سازو سامان 

کے ساتھ چھ باورچی خانے، حالیہ حکومت کی 
سماجی فاصلے کے راہنماء اصولوں اور خوراک 

کے لیے سکول کے معیارات کے مطابق۔

                           ہر سیشن میں، بچوں نے گلٹر بگ – ایک ہاتھ 
                              دھونے کی مشین جو بچوں کو سکھاتی ہے کہ 

                                 ہاتھ صحیح سے نہ دھونے سے جراثیم کیسے 
                                  پھیلتے ہیں کے استعمال سے ہاتھ دھونے کی 

                                   اہمیت کے متعلق سیکھا – اچھا کھائیں 
                                   راہنمائی، عملی کھانے بنانے کے سیشن کے 
                                   متعلق بنیادی معلومات شئیر کی گئی – بچوں 
                                  نے اپنے لنچ تیار کیے۔ بچوں کو گھر والوں 

                                کے ساتھ بانٹنے کے لیے ایسٹر ایکٹی ویٹی بک 
                              اور نیشنل لیٹریسی ٹرسٹ کی جانب سے دی گئی 

                            کتب لے جانے کا بھی کہا گیا۔

سیشن کی بنیاد گذشتہ سیکھنے کے اور عملی سیشن تھے جو کہ ویسٹ 
                     کمیونٹی فیملی ہب ورک کے حصہ کے طور پر سر انجام 

                         دیے گئے تھے۔ 

                             "ہم NSBE ٢٠٢١ کے سر انجام دینے کے لیے 
                               شراکت داروں کے ساتھ گرمی کی چھٹیوں کی 

                               منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔"



نیو کاسل میں مختلد عمر کے بچوں اور بروں کے لیے انسپائر ئوتھ کے 
پاس پیشکش کے لیے کئی ایک سرگرمیاں ہیں۔ اپنے تجربہ کار عملے اور 

مقامی علم کی بنیاد پر وه بچوں کے لیے مکمل دن کی سرگرمی کروانے 
کے قابل تھے اور گلی میں کھیل کا کام اور لوگوں کو گھر میں فراہمی کی۔

نیو کاسل کے شمال میں، انہوں نے ایک ہدف واال منصوبہ نیو بگن ہال ایریا 
میں سر انجام دیا۔ سات ہفتوں تک پانچ جگہوں پر، وه ہر جگہ پر بچوں اور 
بڑوں کے لیے انہوں نے سرگرمیاں اور خوراک فراہم کی۔ ان جگہوں کے 
ذریعے، انہوں نے برٹش سائیکلنگ اور ڈانس سٹی جیسے شراکت داروں 

کو شامل کیا، حصہ لینے والے  بچوں اور بڑوں کو مختلف جسمانی 
سرگرمیوں کی فراہمی کے لیے۔

اس جگہ پر فراہمی اور نوجوانوں کے کام میں، بچوں، برون اور ان کے 
                      گھر والوں کے لیے ایک بڑا مددگار منصوبہ بھی تھا جو 
                            وہاں آ کر سرگرمی میں شامل ہونے کو محفوظ نہیں 
                                سمجھتے تھے۔ اس لیے انسپائر یوتھ کے عملے 

                                  نے باقاعده خوراک کے لفافے اور سرگرمی 
                                    کے متعلقات خاندان کی مدد اور مشاورتی 

                                      کدمات کے ساتھ ساتھ فراہم کیں تا کہ کوئی 
                                       خاندان بچ نہ جائے۔

                                       انسپائر یوتھ سے متعلق ایک قابل غور 
                                      بات ان کی ڈانس سٹی کے ساتھ شراکت 

                                     داری ہے۔ یہ دیکھا گیا کہ ڈانس سٹی کے 
                                    ساتھ شراکت داری میں کام کرنے سے گرمی 

                                  کے موسم کی عمومی سرگرمی کی فراہمی 
                               میں بہت مؤثر ثابت ہوئی۔ اس نے ایک نیا ہنر 
                          اور سرگرمی کی پیشکش کی، اور نوجوانوں کے 

                 والدین کی جانب سے اسے الئق تحسین گردانا گیا جو اپنے 
بچوں کو چلڈرن ایکٹیویٹی میں لے کر آئے۔

نیو کاسل ش�ل نیو کاسل ش�ل – انسپائر یوتھ
نیو کاسل کمیونٹی ایسٹ ٹرسٹ اور منصوبہ 

جات برائے تبدیلی
Kelly@projects4change.org ای میل

فون07946314037

سینٹر ویسٹ
kate.codling@hattrickproject.org ای میل

فون07966063768

انسپائر یوتھ ٹائن اینڈ وئیر
michelle.mitchell @inspireyouthtw.org ای میل

فون07886327369

ڈانس سٹی بذریعہ انسپائر یوتھ
pam.gill@inspireyouthtw.org ای میل

فون07886327369

ڈینٹن یوتھ اینڈ کمیونٹی پراجیکٹ لمیٹیڈ
sara.hardeland@hotmail.co.uk ای میل

فون7566 264 0191

NE یوتھ
gemma@neyouth.org.uk ای میل

کنٹرول موو اینڈ فٹنس
Info.controlandmove@gmail.com ای میل

فون07740170132

FAR
farcentre@btconnect.com ای میل

فون01912749264 / 07392755866

نارتھ ایسٹ ڈانس
dolly@northeastdance.com ای میل

chris@northeastdance.com
فون07967002039

نارتھ ایسٹ وائلڈز
hello@northeastwilds.org ای میل

فون07713642169

ہیٹ – ٹرک
michelle.monk@hattrickproject.org ای میل

فون07986980930

چلڈرن فاؤنڈیشن
sean.soulsby@nhs.net ای میل

فون01912820897

کینٹن پارک کمیونٹی ایسو ای ایشن
bobbyrichardson800@hotmail.com ای میل



ایج نارتھ ایسٹ نیو کاسل میں ایک نوجوانوں کی تنظیم ہے جو نوجوانوں کو 
جرائم کا شکار ہونے اور سنجیده تشدد سے بچانے کے لیے سر گرم عمل 

ہے۔ �٠ مقامی تنظیموں میں سے ایک جنھوں نے نیو کاسل بیسٹ سمر ایور 
میں حصہ لیا، ان کی نوجوانوں کے ساتھ رابطہ بنانے میں بہت کامیابی ہے 

اپنے چلتے پھرتے موسیقی کے اسٹوڈیو کے ساتھ، نیو کاسل کے مشرق 
میں سرگرمیوں کی فراہمی سے۔ سٹوڈیو نے ایک عطیہ شده چلتی پھرتی 

موسیقی کی گاڑی کے بطور آغاز کیا، لیکن الک داؤن کے دوران 
نوجوانوں کے ساتھ گفتگو سے، ایج ٹیم کو معلوم ہوا کہ ان میں سے بہت 

سے موسیقی سے متعلق پر جوش ہیں اور ریکارڈنگ سٹوڈیوز اور کلب بند 
تھے کیوں کہ یہ دستیاب نہیں تھے۔  وائلنس ریڈکشن یونٹ سے حاصل شده 

رقم سے، انہوں نے گاڑی کو چلتی پھرتی موسیقی کے سٹوڈیو میں تبدیل 
کر دیا، آالت اور ریکارڈنغ کے سازوسامان کے ساتھ اور دو موسیقی کے 

                       پروڈیوسز (ایک چھوٹا، ایک بڑا) کا انتظام کیا 
                          نوجوانوں کو سیکھنے، بنانے اور اپنے ہنر کو 

                             بروئے کار النے میں مدد دینے کے لیے۔  گاڑی 
                               کے بیرونی حصے کو سجانے کے لیے 

                                نوجوانوں کو مدعو کیا گیا۔ 

                                کہاوت: کولیٹ، ایج ٹیم کا ایک رکن، نے کہا:

                              "موسیقی کے ستوڈیو نے ابھی ابھی ایک ماه 
                           مکمل کیا ہے، اور ہمارا نوجوانوں کے ساتھ بہت ہی 

                       مظبوط رابطہ رہا ہے۔ وه موسیقی کے سننے اور اس 
کی ایجاد کو پسند کرتے ہیں، اور کسی ایسی جگہ جانا جہاں وه واقعی 

محفوظ سمجھتے ہوں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ منصوبے سے بننے 
والے اعتماد نے ہمیں  یہ موقع دیا ہے کہ ہم نوجوانوں کو مدد فراہم کریں 
جن کے پاس اور کہیں موقع نہ ہو۔ چار نے کالج کے لیے دروخواست دی 

ہے، ایک نے وکیل کے ساتھ مدد کا کہا، ایک جوڑے نے مشورے میں مدد 
طلب کی۔ ہمیں خوشی ہے کہ کس طرح نوجوان لوگ لطف اندوز ہو رہے 

ہیں اور انہیں اپنے اندر چھپے ہنر ظاہر کرتا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔"

نیو کاسل مرشق نیو کاسل مرشق
بلو ان اے ہولی تھیٹر– ایج نارتھ ایسٹ

hooleytheatre@gmail.com ای میل
فون07584109723

چلڈرن فاؤنڈیشن
sean.soulsby@nhs.net ای میل

فون01912820897

نارتھ ایسٹ ڈانس
dolly@northeastdance.com ای میل

chris@northeastdance.com
فون07967002039

نارتھ ایسٹ وائلڈز
hello@northeastwilds.org ای میل

فون07713642169

MINE یوتھ
thisisachoicebyker@gmail.com ای میل

ACANE
acane2003@hotmail.com ای میل

فون01912658110

ہیٹن کمیونٹی سنٹر
heatoncc@hotmail.co.uk ای میل

فون01912766712

ورلڈ آف فیتھ چرچ ایسٹ نیو کاسل بوسٹر 
کلب

newcastleboosterclub@yahoo.com ای میل
فون07401000323

سٹپنے بینکس
steven.irvineduffy @stepneybank.co.uk ای میل

فون01912615544

ہیٹ – ٹرک
jordon.candlish@hattrickproject.org ای میل

فون07581190233

سینٹ اینتھنیز یوتھ ایجوکیشن اینڈ سپورٹ
j.grieveson@bostey.org.uk ای میل

فون01912347844

YMCA
Caitlin.hunter@ymcanewcastle.com ای میل

فون01912653132



                                    اس گرمی میں وائلڈ جائیں۔ اپنے بیگ پیک 
                                    کریں ، ہم وائلڈروائل جا رہے ہیں!

                                    یہ ایک ٹھنڈی جگہ ہے، لیکن بہت سی ایسی 
                                    چیزیں ہیں جو وائلڈ ورلڈ ہیروز اپنی قصبے کو 

                                    بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں ان لوگوں اور 
                                    جانوروں کے لیے جو وہاں رہتے ہیں۔

                                    ٢٠٢١ کے لیے WWF کے ساتھ اشتراک، اس سال 
کی بنیادی بات بچوں کو متاثڑ کرے گی سیارے کو محفوظ بنانے کے لیے طریقوں 

کے ڈھونڈنے کے لیے۔ سمر ریڈنگ چیلنج کے لیے وائلڈ ورلڈ ہیروز میں شامل 
ہوں اور جانیں کہ آپ بھی کس طرح ماحول میں تبدیلی ال سکتے ہیں۔ 

http://bit.ly/wide-world-heroes-youtube پر نمونے کی ویڈیو دیکھیں۔

کئی ایک شراکت دار اس سال اس چیلنج میں مددگار ہیں۔ سکائے VIP دا ریڈنگ 
ایجنسی کے ساتھ شراکت دار ہیں ہزاروں VIPگاہکوں کو سکائے پریزینٹر اور 
سمر ریڈنگ چیلنج سفیر سٹیو بیک شال کی جانب سے شارک سیز کی ایک نقل 

جیتنے کا موقع دینے کے لیے۔ 

یہاں نیو کاسل کے کتب خانے میں، ہم پوری گرمی کے دوران نئی کتب اور مہم 
جو مواقع کے ساتھ الجھنے کو تیار رہتے ہیں اور ہم آپ کے شامل ہونے کا انتظار 
نہیں کر سکتے۔  اپنا سمر ریڈنگ چیلنج پیک حاصل کرنے کے لیے سائن اپ کریں 

اور ساتھ ہی فوائد وصول کریں۔ 

کرنے کو تفریحی مواد بھی ہو گا! بشمول وائلڈ بدھ آنالئن تقریبات، فن والے 
جمعے، کرافٹر نون اور بھی بہت کچھ۔

www.newcastle.gov.uk/libraries پر جانیں کہ حصہ کیسے لینا ہے۔

یا نیو کاسل  کے کسی بھی کتب خانے میں دیکھیں چیلنج میں شامل ہونے کے 
لیے!

نیو کاسل کی لڑکیوں اور نوجوان خواتین کو اس گرمی میں شامل ہونے کے لیے 
حوصلہ افزائی کرتے ہوئے۔ ہمارے گذشتہ چند حصہ لینے والوں کا کہنا ہے کہ:

"سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ آنے سے میرے 
گرمی کا موسم بہت پر جوش ہو گیا!" – ساره، عمر ١٦

“میں اس سال بھی نیو کاسل بیسٹ سمر ایور میں حصہ لینے کے لیے منتظر 
ہوں!" – پل، عمر ١١

"فراہم کرده لذیذ خوراک سے مجھے بہت لطف آیا اور بہت قسم کی سرگرمیوں 
سے بھی، بالخصوص رقص، فن اور کرافٹ اور نیٹ بال۔" – فرح، عمر �١

ساتھی لڑکیوں کو اکٹھا کریں اور موج مستی مینشامل ہوں۔ ہمارے نیو کاسل بیسٹ 
سمر ایور کے فیس بک صفحے کو دیکھتے رہیں ہماری آنے والی پیشکش کے 

لیے جو لڑکیوں کے لیے مختص ہیں!

نیو کاسل کا کتب خانہ پیشکش 
کرتا ہے – دنیا بھر سے ہیرو

 – ۲۰۲۱ NSBE
لڑکیوں کا ش�رہ



نیو کاسل بیسٹ سمر ایور پاپ-اپ خاندانی تہوار میں شامل ہوں! تفریحی سرگرمیوں 
                       اور کھیل جو آپ کو میسر ہوں گی اپنے گھر والوں اور دوستوں 

                          کے ساتھ۔

                               خاندانی تہوار کا مقام، وقت:
                                ویسٹر ہوپ کمیونٹی ایسو سی ایشن، ہل ہیڈ RD نیو 

                                کاسل ٹائن، NE5 1NE۔ تاریخ: 04/08 وقت: دوپہر 
                               ١٢ تا سہ پہر � بجے تک۔

NE3  نیو کاسل ٹائن RD ریڈ ہاؤس فارم، کنگسٹن پارک                              
                           2HY۔ تاریخ: 18/08 وقت: دوپہر ١٢ سے سہ پہر � بجے 

                         تک۔

پرنٹ سے قبل تہوار حتمی ہیں لیکن مختصر مراسلے سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ براه 
کرم مزید معلومات کے لیے مارگریٹ فشر سے رابطہ کریں۔ 

 marguerite.fisher@newcastle.gov.uk

گرمی کے دوران سرج ذیل لئیر سائٹس ایک فرائی ڈے پیشکش دیں گی۔ صبح ٩ 
سے دوپہر 3:30 کے درمیان ہونے والی سرگرمیاں۔ براه کرم مزید معلومات کے 

لیے انفرادی سائٹ سے رابطہ کریں۔ 

کینٹن پارک سپورٹس سینٹر
فون07592363131

ویسٹ ڈینٹن جم
فون07483016278

نیو برن ایکٹیویٹی سینٹر
فون01912640014

واکر ایکٹیویٹی ڈوم
فون07800813584

السوک پول
فون01914814101

نیو کاسل ٹریمپو الئن پارک اینڈ جم
فون 07483017593

جیسمو نڈ پول
فون 01912812482

ایسٹ انڈ پول
فون07483018726

ایگلز باسکٹ بال
فون01912453880

ٹائن سائڈ بیڈمنٹن سینٹر
فون01912415385

پہلے، پیسٹو نمونے کی طرح بنانے کے لیے
١۔ تلسی کے پتے اٹھائیں، انہیں گول کر لیں اور 

پھر انہیں کاٹ کر تلسی کی پتلی سہ بنا لیں۔
٢۔ تلسی کو پیالے میں باقی اجزاء کے ساتھ مالئیں 
اور ایک طرف رکھ دیں اور ١ ہفتے تک کے لیے 

فرج میں محفوظ کر لیں۔ 

پاسٹا کے لیے طریقہ –(ہوب پر تیار کرنا)
١۔ ایک برتن میں پانی ابالیں، پاسٹا شامل کریں اور 

١٠ منٹ تک پکائیں۔
٢۔ مٹر شامل کریں اور مزید ١ منٹ کے لیے پکائیں 
پھر پانی اتار کر پاسٹا اور متر واپس خالی برتن میں 

ڈال دیں۔
٣۔ کدو شامل کریں اور پیسٹو نمونہ، تھوڑا سا پانی 

ڈالیں اگر آپ تھوڑا سا ڈھیال کرنا چاہتے ہیں تو۔ 

پاسٹا کے لیے طریقہ ٢ (مائیکرو ویو سے پکانا)
١۔ پاسٹا ایک بڑے برتن میں ڈالیں جو مائیکرو ویو 
   میں استعمال ہو سکے اور پاسٹا کے اوپر تقریباً 

   ٢ سینٹی میٹر تک پانی ڈالیں۔ ١٠ منٹ تک اونچی 
    آنچ پر پکائیں۔ 

٢۔ پاسٹا میں مٹر شامل کریں اور حتمی طور پر ٢ 
    منٹ کے لیے مائیکرو ویو میں رکھیں۔ 

٣۔ مائیکرو ویو سے احتیاط سے نکالیں اور پانی 
    اتار لیں۔ کدو اور پیسٹو نمونہ  شامل کریں اور 

    یہ تیار ہے۔

پیسٹو- نمونے کے لیے اجزاء:
تازه تلسی ایک ہاتھ بھر (تقریبا ١۵ گرام)، لہسن کی ً

٢ کلیاں، اچھی طرح پیسے ہوئے ٣٠ گرام بادام، 
٣٠ گرام چیز، ١ لیموں کا رس، سرسوں کے تیل 

کے � کھانے کے چمچ۔

پاسٹا کے لیے:
مٹر کا 1/2 ٹین، دھلے ہوئے (یا ٢٠٠ گرام جمے 

ہوئے مٹر)، ایک چھوٹا کدو (تقریبا ١۵٠ گرام)، ً
٣٠٠ گرام پاسٹا (کسی بھی قسم کا)

آپشنز:
اپنے پاسٹا سالد میں مکے ہوئے گوشت کو  Ÿ

ہالئیں۔
کدو کے ساتھ مٹروں کو ہالئیں۔ Ÿ

مزید رنگ اور موسمی پھل اور سبزیاں شامل  Ÿ

کریں(جیسے چیری ٹماٹر!)۔
بنا کر فرج میں رکھیں ہفتے کے درمیان میں  Ÿ

کھانے کے لیے۔ 
فوڈ نیشن یو کے کی جانب سے کھانے کی  Ÿ

ترکیب

گرمی کی پکنک اور صحت بخش کھانے کے لیے ایک سبز پیالہ۔

مزید کھنے کی تراکیب کے لیے، ان یو ٹیوب چینلز کو دیکھیں
http://bit.ly/food-nation-uk-youtube :فوڈ نیشن یو کے

http://bit.ly/healthworks-ncl-youtube :ہیلتھ ورکس نیو کاسل
طلب کرنے پر عملی سرگرمی اور ویل بینگ ویڈیو کے لیے، ایکٹیو نیو کاسل یو 

http://bit.ly/active-newcastle-youtube :ٹیوب چینل دیکھیں

شہریوں کو مشورے کئے لیے نیو کاسل موجود ہے
ہمارا تمام مشوره مفت، رازدارانہ اور آزاد ہے۔ مشورے کی الئن:  278 0808

7823 (مفت فون) صبح ١٠ بجے تا سہ پہر � بجے تک سوموار تا جمعہ (بینک 
کی چھٹیوں کے عالوه)۔ ای میل: citycab@newcastlecab.org.uk ویب 

www.citizensadvice.org.uk :چیٹ

NSBE ۲۰۲۱ پاپ-اپ 
خاندانی تہوار

پیسٹو پاسٹا سالد

آسانی کی پیشکش



بہرتین بنائیں آپ کا 2021 گرما نیو
 کیسل کے ساتھ اب تک کا بہرتین

 گرما


