 5می 2022
خانم/آقای محترم
پیشنهاد انتقال به انجمن مسکن غرب اسکاتلند ()West of Scotland Housing Association
لطفا ً برگه رأی خود را از طرف خدمات انتخاباتی سیویکا ( )Civica Election Servicesکه برای اخذ رأی مستقل مستأجران در خصوص پیشنهاد ما برای
انتقال همه تعهدات خود به انجمن مسکن غرب اسکاتلند ( )West of Scotland Housing Associationبر اساس پکیج انتقال وعدههایی که برای شما تضمین
کرده ،منصوب کردهایم ،دریافت کنید.
کمیته مدیریت انجمن مسکن چارینگ کراس ( )Charing Cross Housing Association’s Management Committeeبه طور کامل از انتقال به
انجمن مسکن غرب اسکاتلند ( )West of Scotland Housing Associationحمایت میکند .این انتقال ،به انجمن غرب اسکاتلند ()West of Scotland
این امکان را میدهد تا وعدههای شرح داده شده در سند اطالعیه مرحله  )Stage 1 Notice( 1را که از طریق پست در ابتدای ماه مارس دریافت کردهاید ،عملی
کند .با این حال ،تصمیمگیری در مورد اینکه آیا انتقال به  West of Scotlandانجام میشود یا خیر ،تصمیمی است که مستاجران  Charing Crossاتخاذ
میکنند.

این انتقال تنها در صورتی اتفاق میافتد که اکثریت مستاجرینی که در رأیگیری شرکت میکنند ،از آن حمایت کنند .لطفا در اسرع وقت رأی
خود را بدهید تا مطمئن شوید که نظر شما شنیده میشود.

رأیگیری باید حداقل به مدت  28روز اجرا شود .در  6می  2022آغاز میشود و در ساعت  5بعد از ظهر در  6ژوئن  2022پایان مییابد.
این رأیگیری توسط خدمات انتخاباتی سیویکا ( )Civica Election Services( (CESکه یکی از ارائهدهندگان مستقل و پیشرو خدمات رأیگیری و اخذ رأی
در بریتانیا است ،اجرا میشود .میتوانید اطالعات بیشتر در مورد  CESرا در وبسایت آن بخوانید – www.civica.com/en-gb/civica-election-
services/
از امروز میتوانید رأی بدهید:
□
□
□
□
□

آنالین
از طریق تلفن
با ارسال پستی رأی خود در پاکت نامهای که هزینه ارسال آن پرداخت شده است
با انداختن برگه رأی خود در صندوق رای امن در دفتر  Charing Cross HAبه آدرس .Ashley Street, Glasgow, G3 6DR 31
از طریق ارسال پیام متنی

رأیدهی آسان است و برگه رأی شما به شما نشان میدهد که چگونه با استفاده از روش های ذکرشده در باال رای دهید .کارکنان  Charing Crossو West of
 Scotlandدر طول دوره رأیگیری در حوزه حضور خواهند داشت تا مستاجران را به رأی دادن تشویق کنند .ما خوشحال خواهیم شد که پاکت مهروموم شده حاوی
برگه رلی شما را به  CESارسال کنیم.
بزودی پس از پایان رأیگیری در  6ژوئن ،همه مستاجران را در مورد نتیجه مطلع خواهیم کرد .با احترام
John Mulholland
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