
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਬਦਲ  
ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਰਹਮ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਕਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਤਾਬਚਾ ਮੁੱ ਖ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਜਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਨੰੂ ਯੂਕੇ ਪਰਿਵਾਿ 
ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਮਲਣਾ ਜਾਿੀ ਿਹੇਗਾ।

ਇਹ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਰਵੱਚ ਲੈਣਾ ਰਬਹਤਿੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਰਜੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵਧੇਿੇ 
ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਿੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿੱਖਣ ਲਈ, ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿਰਚਆਂ ਨੰੂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਰਵੱਚ 
ਸਮਝਦਾਿੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਸੀਂ ਨੌਕਿੀ ਦੇ ਵਧੇਿੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਦਦ ਰਮਲ ਸਕੇ ਰਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਿੇ ਰਹੱਰਸਆਂ ਦੀ ਿੱਰਖਆ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਰਟਡ ਰਕੰਗਡਮ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਿਨਾ 
ਜਾਿੀ ਿੱਖਾਂਗੇ।

ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕੌਰਟਸ਼ ਸੰਸਦ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਾਿੀ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਭਿ 
ਰਬਹਤਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿ ਸਕੇਗੀ। 

ਸਕੌਰਟਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਮਲ ਿਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਿੇ ਸਰਹਮਤੀ ਅਤੇ ਗਿੰਟੀ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜੋ ਪ੍ਮੁੱ ਖ ਰਸਆਸੀ ਪਾਿਟੀਆਂ ਦੁਆਿਾ 
ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਹੋਲੀਿੂਡ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਿ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਯੂਕੇ ਸਿਕਾਿ ਕਨੰੂਨ ਬਦਲਣ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੌਰਟਸ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ, ਨਵੀਂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਰਟੰਗ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ। 

ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪੌਂਡ, ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਿਟਾਂ ਸਮੇਤ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ 
ਅਿਥਚਾਿੇ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿੱਰਖਆ ਅਤੇ ਰਵਸ਼ਵਰਵਆਪੀ ਪ੍ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ 
ਿਹਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਿ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰਜੱਥੇ ਵੀ ਿਰਹੰਦੇ ਹੋ, ਯੂਨਾਈਰਟਡ ਰਕੰਗਡਮ ਦੇ ਰਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਥ ਹੈ 
ਰਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ੍ੋਤਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਿਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਮਲ ਕੇ ਵਿਤਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਦਾ ਅਿਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਰਕ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਅਿਥਚਾਿਾ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 
ਝਟਰਕਆਂ ਤੋਂ ਢਾਲ ਬਣਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਿਹੇਗਾ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਵੱਚ ਹਾਲੀਆ ਰਗਿਾਵਟ, ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ 
ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਿੱਰਖਆ ਬਲ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਨਸ਼ਰਚਤ ਦੁਨੀਆਂ ਰਵੱਚ 
ਵਾਧੂ ਸੁਿੱਰਖਆ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਵਧੇਿੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਦ। ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਭਰਵੱਖ। ਕਾਇਮ ਿਰਹਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਰਕਤਾਬਚਾ।

ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਿੂਆਤ।



ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਸਾਲ।
ਇੱਕ ਅਰਜਹੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਰਵੱਚ ਹਿ ਿੋਜ਼ ਤਕਿੀਬਨ 150 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਰਜੱਥੇ ਸਕੌਰਟਸ਼ ਸੰਸਦ 
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ NHS ਅਤੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੀ ਰਸੱਰਖਆ ਪ੍ਣਾਲੀ ਲਈ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੰ ਮੇਵਾਿ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਕੋਈ 
ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। 

ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅਰਜਹੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਰਵੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਰਜੱਥੇ ਹੋਲੀਿੂਡ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਖਿਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਿਕਮ, ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੌਰਟਸ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਜੁਟਾਏਗਾ।

ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਫੇਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਨੰੂ ਚਾਈਲਡ ਬੈਰਨਰਿਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿੇਗੀ ਰਜਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। 



ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਜ਼ੰਦਗੀ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਨੌਕਿੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਸਕੌਰਟਸ਼ ਵਿਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇ ਭਿੋਸੇ ਯੂਕੇ ਭਿ ਰਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ, ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਬੈਰਨਰਿਟ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਬੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਕੇ ਦੀ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਵਿੀ ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਰਵੱਚ 2010 ਤੋਂ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਰਵੱਚ 175,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਕੌਰਟਸ਼ ਸੰਸਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਿਾਂ ਨੰੂ ਤੈਅ ਕਿੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਿਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕੰਟ੍ੋਲ ਕਿੇਗੀ। ਸਕੌਰਟਸ਼ 
ਸੰਸਦ ਦੁਆਿਾ ਜੁਟਾਇਆ ਰਗਆ ਪੈਸਾ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਰਵੱਚ ਹੀ ਿਹੇਗਾ।

ਸਕੌਰਟਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਤਕਿੀਬਨ £2.5 ਰਬਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਮਲਣਗੀਆਂ। ਯੂਕੇ ਸਿਕਾਿ ਬੇਿੁਜ਼ਗਾਿੀ 
ਬੈਰਨਰਿਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਦਹਾੜੀ ਦੀ ਗਿੰਟੀ ਜਾਿੀ ਿੱਖੇਗੀ।

ਨੌਜਵਾਨ।
ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਿਥ ਹੈ ਰਕ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਰਵੱਚ 16 ਅਤੇ 
17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਲੀਿੂਡ ਚੋਣਾਂ ਰਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।

ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਿਥਚਾਿੇ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਰਵੱਚ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਿੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਿ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਰਵੱਚ ਸਿਿ ਕਿਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯੂਕੇ ਦੇ 
ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਧਕਾਿ ਹੋਵੇਗਾ।



ਅਤੇ ਅੰਤ ਰਵੱਚ...
ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਲਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਮਲ ਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਕੌਰਟਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆਂ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਿ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਸੰਸਦਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। 

ਪਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਿਾਸ਼ਟਿਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਿ ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਵਧੇਿੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਦ। ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਭਰਵੱਖ। ਕਾਇਮ ਿਰਹਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਰਿਟਾਇਿਮੈਂਟ।
ਰਿਟਾਇਿਮੈਂਟ ਰਵੱਚ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਸਕੌਰਟਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਸਿਕਾਿਾਂ 
ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭੂਰਮਕਾ 
ਰਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਕੌਰਟਸ਼ ਸੰਸਦ NHS, ਰਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰਪ੍ਸਰਕ੍ਪਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਖਿਰਚਆਂ ਨੰੂ ਕੰਟ੍ੋਲ ਕਿਦੀ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਜੱਥੇ ਰਕਤੇ ਵੀ ਿਰਹੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 
ਨੰੂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਰਕੰਨੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ 
ਵਾਰਲਆਂ ਦਾ ਸਹਾਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 



ਕੀ ਕੁਝ ਸੌਂਰਪਆ ਰਗਆ ਹੈ  
ਅਤੇ  
ਕੀ ਿਾਖਵਾਂ ਿੱਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ।

ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਕੋਲ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਹੈ ਰਜਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਿੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਿੋਜ਼ਮਿ੍ਹਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਿ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਸਹਤ, ਰਸੱਰਖਆ ਅਤੇ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਸਕੌਰਟਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਮਲਣ ਜਾ ਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਿ ਸੌਂਪੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਕੌਰਟਸ਼ ਸੰਸਦ  
ਦੀਆਂ ਜੁੰ ਮੇਵਾਿੀਆਂ ਰਵੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ:

• ਰਸਹਤ
• ਰਸੱਰਖਆ
• ਪੁਰਲਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ
• ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ
• ਵਾਤਾਵਿਣ
• ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿਾਂ ਨੰੂ ਤੈਅ ਕਿਨਾ
• ਸਥਾਨਕ ਸਿਕਾਿ 
• ਹੋਲੀਿੂਡ ਚੋਣਾਂ
• ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ੋਗਿਾਮ
•  ਰਵਰਭੰਨ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਰਨਰਿਟ
•  ਆਿਰਥਕ ਰਵਕਾਸ ਅਤੇ  

 ਕਾਿੋਬਾਿ ਸਹਾਇਤਾ
• ਹਾਊਰਸੰਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
• ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ
• ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ

ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਿਾਂ ਲਈ ਜੁੰ ਮੇਵਾਿ  
ਹੋਵੇਗੀ ਰਜੱਥੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੰੂ ਯੂਕੇ ਰਵਆਪੀ ਰਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ  
ਿਾਇਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਰਵਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ

• ਿੱਰਖਆ

• ਕੌਮੀ ਸੁਿੱਰਖਆ

• ਰਵਸ਼ਾਲ ਆਿਰਥਕ ਨੀਤੀ

• ਰਵੱਤ ਨੀਤੀ

• ਕਿੰਸੀ

• ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ

• ਬੇਿੁਜ਼ਗਾਿੀ ਬੈਰਨਰਿਟ

• ਚਾਈਲਡ ਬੈਰਨਰਿਟ

• ਊਿਜਾ 

• ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾ

• ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਕਾਸ





ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਭਰਵੱਖ। ਕਾਇਮ 
ਿਰਹਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਲਈ  
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰਦੱਤੇ ਰਲੰਕ ਤ ੇ
ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਵੋ  ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੋ  
www.OurUnitedFuture.tumblr.com

ਜਾਂ #OurUnitedFuture ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਹੋਏ  
ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਜਾਂ ਟਰਵਟਿ ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਾਏ ਪੋਸਟ ਕਿੋ


