5 ਮਈ 2022
ਪਿਆਰੇ/ਪਿਆਰੀ
ਵੈਸਟ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਹਾਊਜ਼ ਿੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (West of Scotland Housing Association) ਕੋਲ ਤਜਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਤਬਾਦਲਾ
ਪਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਪਿਪਿਿਾ ਇਲੈ ਿਸ਼ਨ ਿਰਪਿਿਜ਼ (Civica Election Services) ਿੱ ਲੋਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਿੀਤਾ ਪਿਆ ਬੈਲਟ ਿੇਿਰ ਦੇਖੋ ਪਿਿਨੂੰ ਿਾਡੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਪਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿੈਿਟ ਆਫ ਿਿਾਟਲੈਂ ਡ
ਹਾਊਪਜ਼ੂੰ ਿ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਿਰਨ ਦੀ ਿਾਡੀ ਤਿਿੀਜ਼ ਿਾਿਤੇ ਿੁਤੂੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਿੋਲੋਂ ਿੋਟਾਂ ਿੁਆਉਣ ਦੀ ਿਰਪਿਪਰਆ ਲਈ ਪਨਯੁਿਤ ਿੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਿੋ ਤਬਾਦਲੇ ਿੂੰ ਬੂੰ ਧੀ
ਿਾਅਪਦਆਂ ਦੇ ਉਿ ਿੈਿੇਿ ਉੱਤੇ ਆਧਾਪਰਤ ਹੈ ਿੋ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੁਰੱਪਖਅਤ ਿੀਤਾ ਹੈ।
ਚਾਪਰੂੰ ਿ ਿਰੌਿ ਹਾਊਪਜ਼ੂੰ ਿ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ (Charing Cross Housing Association) ਦੀ ਿਰਬੂੰਧਿੀ ਿਮੇਟੀ ਿੈਿਟ ਆਫ ਿਿਾਟਲੈਂ ਡ ਹਾਊਪਜ਼ੂੰ ਿ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਿਰਨ ਿਮਰਥਨ
ਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਿੈਿਟ ਆਫ ਿਿਾਟਲੈਂ ਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿਾਅਪਦਆਂ ਨੂੰ ਨੇਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਿੇਿਾ ਪਿਨਹਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਪਿੱ ਚ ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਮਲੇ ‘ਿਟੇਿ 1 ਨੋਪਟਿ’
ਦਿਤਾਿੇਜ਼ ਪਿੱ ਚ ਿੀਤਾ ਪਿਆ ਿੀ। ਹਾਲਾਂਪਿ, ਇਿ ਬਾਰੇ ਫੈਿਲਾ ਚਾਪਰੂੰ ਿ ਿਰੌਿ ਦੇ ਪਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਿਰਨਾ ਹੈ ਪਿ ਿੀ ਿੈਿਟ ਆਫ ਿਿਾਟਲੈਂ ਡ (West of Scotland) ਿੋਲ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।

ਤਬਾਦਲਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਬੈਲਟ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ ਆਦਾਤਿ ਜ਼ਕਿਾਏਦਾਿ ਇਸਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਓ।
ਬੈਲਟ ਦੀ ਿਰਪਿਪਰਆ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 28 ਪਦਨ ਚੱ ਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਿਰਪਿਪਰਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ 6 ਮਈ 2022 ਨਿੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 6 ਜਨ 2022 ਨਿੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਲਟ ਦੀ ਿਰਪਿਪਰਆ ਨੂੰ ਪਿਪਿਿਾ ਇਲੈ ਿਸ਼ਨ ਿਰਪਿਿਜ਼ (Civica Election Services) (CES) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਿਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਿੋ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਿੋਟਾਂ ਿੁਆਉਣ ਿੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਿੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯਿੇ ਦੇ
ਮੋਹਰੀ ਿੁਤੂੰਤਰ ਿਰਦਾਨਿਾਂ ਪਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਿ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ CES ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੈੈੱਬਿਾਈਟ ਉੱਤੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲੈ ਿਿਦੇ ਹੋ – www.civica.com/en-gb/civica-election-services/
ਤੁਿੀਂ ਅੱ ਿ ਤੋਂ ਿੋਟ ਿਾ ਿਿਦੇ ਹੋ:
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□
□
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ਔਨਲਾਈਨ
ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ
ਿਾਿਿੀ ਡਾਿ-ਖ਼ਰਚ ਅਦਾ ਿੀਤੇ ਪਲਫਾਫੇ ਪਿੱ ਚ ਆਿਣਾ ਬੈਲਟ ਿੇਿਰ ਿਾਿੇ ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿਣ ਦੁਆਰਾ
ਆਿਣੇ ਬੈਲਟ ਿੇਿਰ ਨੂੰ Charing Cross HA office ਿੋ 31 Ashley Street, Glasgow, G3 6DR ਪਿਖੇ ਿਪਥਤ ਹੈ, ਪਿਖੇ ਇੱ ਿ ਿੁਰੱਪਖਅਤ ਬੈਲਟ ਬਾਿਿ ਪਿੱ ਚ ਿਾਉਣ ਦੁਆਰਾ
ਪਲਖਤੀ ਿੂੰ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ

ਿੋਟ ਿਾਉਣਾ ਆਿਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲਟ ਿੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਿੇਿਾ ਪਿ ਉੱਿਰ ਿਚੀਬੱ ਧ ਤਰੀਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਿੋਟ ਪਿਿੇਂ ਿਾਉਣੀ ਹੈ। ਿੋਟ-ਿਰਪਿਪਰਆ ਦੀ ਪਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਚਾਪਰੂੰ ਿ ਿਰੌਿ ਅਤੇ ਿੈਿਟ ਆਫ
ਿਿਾਟਲੈਂ ਡ (Charing Cross and West of Scotland) ਦਾ ਅਮਲਾ ਪਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿੋਟਾਂ ਿਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਿਰਨ ਿਾਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਿੇ ਪਿੱ ਚ ਆਿੇਿਾ। ਿਾਨੂੰ ਬੈਲਟ ਿੇਿਰ ਿਾਏ
ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਿੀਲਬੂੰ ਦ ਪਲਫਾਫੇ ਨੂੰ CES ਨੂੰ ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿਿੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਿੇਿੀ।
6 ਿਨ ਨੂੰ ਿੋਟਾਂ ਦੀ ਿਰਪਿਪਰਆ ਿਮਾਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ ਪਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱ ਟੇ ਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੇਿਾਂਿੇ। ਤਪਹ ਪਦਲੋ
ਜੌਹਨ ਮਲਹੌਲੈਂਡ (John Mulholland)
ਅਿੰ ਤਜ਼ਿਮ ਜ਼ਨਿਦੇਸ਼ਕ (Interim Director)
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