 5مئی 2022ء
محترم
ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کو تجویز کردہ منتقلی
براہ کرم سیویکا الیکشن سروسز کی جانب سے اپنا منسلک کردہ بیلٹ پیپر قبول کریں ،جنہیں ہم نے آپ کے لیے حاصل کردہ منتقلی کے وعدوں کے پیکیج کی
بنیاد پر ویسٹ اف اسکاٹ لینڈ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کو اپنی تمام ذمہ داریاں منتقل کرنے کے متعلق ہماری تجویز کے حوالے سے کرایے دار کے لیے آزاد بیلٹ
منعقد کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔
چیرنگ کراس ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کی مینیجنگ کمیٹی ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کو منتقلی کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ منتقلی کی بدولت
ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ کے لیے آپ کو مارچ کی ابتدا میں موصول ہونے والے نوٹس کے دستاویز میں بیان کردہ وعدے پورے کرنا ممکن ہوگا۔ تاہم کیا ویسٹ آف
اسکاٹ لینڈ کو منتقلی کی جائے گی ،اس کا فیصلہ چیرنگ کراس کے کرایہ دار کریں گے۔

یہ منتقلی صرف اسی صورت میں ہوگی اگر بیلٹ میں ووٹ کرنے والے زیادہ تر کرایہ دار اس کی حمایت کریں گے۔ براہ مہربانی اس بات
کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کی آواز سنی جائے ،براہ مہربانی اپنا ووٹ ڈالیں۔

اس بیلٹ کے لیے  28روز تک چلنا ضروری ہے۔ وہ  6مئی 2022ء کو کھلے گا اور  6جون 2022ء کو شام  5بجے ختم ہوگا۔
سیویکا الیکشن سروسز () ،CESجن کا شمار برطانیہ کے نمایاں بیلٹ اور ووٹنگ سروسز کے آزادانہ فراہم کنندگان میں ہوتا ہے۔ آپ  CESکے متعلق ان کی
ویب سائٹ پر مزید پڑھ سکتے ہیں – www.civica.com/en-gb/civica-election-services/
آپ آج سے مندرجہ ذیل طریقوں سے ووٹ کر سکتے ہیں:
□
□
□
□
□

آن الئن
بذریعہ فون
جوابی لفافے میں اپنا بیلٹ پیپر ڈال کر بذریعہ ڈاک
اپنے بیلٹ پیپر کو چیرنگ کراس کے  HAدفتر کے محفوظ بیلٹ باکس میں ،جس کا پتہ درج ذیل ہےAshley Street, Glasgow, 31 :
G3 6DR۔
بذریعہ ٹیکسٹ پیغام

ووٹنگ بہت آسان ہے اور آپ کے بیلٹ پیپر پر بتایا جائے گا کہ آپ مذکورہ باال طریقوں سے کس طرح ووٹ کر سکتے ہیں۔ کرایہ داروں کی ووٹنگ کے حوالے
سے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بیلٹ کی مدت کے دوران چیرنگ کراس اور ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ کا عملہ عالقے میں موجود ہوگا۔ ہمیں  CESکو آپ کا
بیلٹ رکھنے والے مہر بند لفافے کو بذریعہ ڈاک ارسال کرنے کے حوالے سے خوشی محسوس ہوگی۔
ہم  6جون کو بیلٹ ختم ہونے کے بعد تمام کرایہ داروں کو نتیجے کے متعلق جلد ہی مطلع کریں گے۔ خلوص کے ساتھ،
جان ملہولینڈ

انٹیرم ڈائریکٹر
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