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عزيزي عضو الجمعية،
ً
ستعلم من الن رشة اإلخبارية الخاصة بالنقل  ،بأننا نقدم خططا لنقل جميع ارتباطاتنا إىل جمعية إسكان غرب أسكتلندا .إذا استمرت
ر
ر
عملية النقل  ،فسيتم تحويل حصتك الحالية البالغة  1جنيه إسي ر
لين ف جمعية إسكان تشارنغ كروس إىل جمعية غرب أسكتلندا
والن ستصدر لك بعد ذلك حصة جديدة بقيمة  1جنيه ر
إسي ر
ر
لين رف جمعيتها.
ً
حاليا بالتشاور مع المستأجرين بشكل رسم حول عملية النقل .إن التشاور مع المستأجرين مطلوب بموجب ر
التشي ع والتوجيه
نقوم
ر
تغيي صاحب الملك.
القانون حيث أن النقل سيشمل ر
لغرض إبقائك عل اطالع كامل  ،ر
يرج العثور عل نسخة مرفقة من إشعار المرحلة األوىل الذي أرسلناه إىل المستأجرين .نعتقد أننا
رر
والموظفي لدينا إذا تمت الموافقة عىل النقل .تم وصف وعود
حصلنا عل عرض جذاب من جمعية غرب أسكتلندا للمستأجرين
ً
النقل بالكامل رف إشعار المرحلةاألوىل .رف ر ر
حي أن االستشارة مع المستأجرين  ،يسعدنا أيضا سماع آراء أعضاء الجمعية من حملة
ر
األسهم والنظر فيها أو لإلجابة عل أي أسئلة قد تكون لديكم .يمكنك إخبارنا برأيك يف هذا االقتاح من خالل إكمال نموذج
القصت الخاص بنا عىل  www.surveymonkey.co.uk/r/CXHASTG1بحلول  4أبريل  .2022يمكنك أيضا
التعليقات
ر
االتصال بنا باستخدام تفاصيل االتصال يف الصفحة الخلفية من الصفحة الرئيسية.
بالنسبة لمستخدم منصة فيسبوك  ،يمكنكم معرفة آخر األخبار عل صفحتنا عل  Facebook - CharingCrossHAر
يرج
تخصيص بعض الوقت "إلبداء اإلعجاب" بالصفحة والمشاركة رف المناقشة وطرح أي أسئلة لديكم.
ستنظر لجنة اإلدارة رف التعليقات قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المشاورة ستنتقل إىل ر
اقياع المستأجرين.
اإللكي ر
ر
يمكن الحصول عل نسخة ر
ون
ميجمة من هذه الرسالة باللغة األوردية والبنجابية والصينية المبسطة والعربية من موقعنا
عل  www.cxha.org.ukأو من مكتبنا.
ر
االحيام،
تفضلوا بقبول فائق
جون مولهوالند
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