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ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ਼
ਪਿਆਰੇ ਮੈਂਬਰ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਿਊਜ਼ ਪਰਕਾਸ਼ਿ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ ਨਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਿੂੂੰ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਹਾਊਨਸੂੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ ਵੱ ਲ
ਤਬਦੀਲ ਕਰਿ ਦੀਆਂ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਿੂੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤਬਾਦਲਾ ਅੱ ਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਨਰੂੰ ਗ ਕਰੌਸ ਹਾਊਨਸੂੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ
ਨਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦਾ £1 ਨਹੱ ਸੇ ਿੂੂੰ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਵੱ ਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਨਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ ਨਵੱ ਚ ਿਵਾਂ £1 ਨਹੱ ਸਾ ਜਾਰੀ
ਕਰਿਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਿਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਿਾਲ ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਕਾਿੂੂੰਿੀ ਅਤੇ ਨਵਧਾਿਕ ਸੇਧ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਤਬਾਦਲੇ ਨਵੱ ਚ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਮਕਾਿ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੂਨਚਤ ਰੱ ਖਣ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜਾਅ 1 ਦੇ ਿੋ ਨਟਸ ਦੀ ਿੱਥੀ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਿੂੂੰ
ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੂੰ ਿਣਾ ਹੈ ਨਕ ਜੇਕਰ ਤਬਾਦਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ
ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਾਅਨਦਆਂ ਦਾ ਮੁਕੂੰਮਲ ਰੂਪ ਨਵੱ ਚ ਵਰਿਣ ਪੜਾਅ 1 ਦੇ ਿੋਨਟਸ ਨਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਨਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਿਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਿੂੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੱ ਸੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਚਾਰ ਿੂੂੰ ਸੁਣਿ ਅਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਿ
ਨਵੱ ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਵੱ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ 4 ਅਿਰੈਲ 2022 ਤੱ ਕ
www.surveymonkey.co.uk/r/CXHASTG1 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰ ਖੇਿ ਿਰਤੀਕਾਰਮ ਫਾਰਮ ਨ਼ੂੰ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨ਼ੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਿਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱ ਖ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਿੰ ਨੇ 'ਤੇ ਸੰ ਿਰਕ ਵੇਰਪਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੋ ਨਵਅਕਤੀ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ’ਤੇ ਹਿ ਉਿਹਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਪੇਜ - CharingCrossHA 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਪੇਜ ਿੂੂੰ 'ਲਾਈਕ' ਕਰਿ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱ ਢੋ, ਚਰਚਾ ਨਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੋ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਨਕ ਕੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਿੂੂੰ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਿ ਤੱ ਕ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਬੂੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱ ਲੋਂ
ਪਰਤੀਕਰਮ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਰਦੂ ( )اردو, ਪੂੰ ਜਾਬੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਚੀਿੀ (简体中文) ਅਤੇ ਅਰਬੀ ( ) العربيةਭਾਸ਼ਾ ਨਵੱ ਚ ਇਸ ਨਚੱ ਠੀ ਦੀ ਅਿੁਵਾਦਤ ਕਾਪੀ
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.cxha.org.uk ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਤੂ
ਜੌਹਿ ਮਲਹੌਲੈਂਡ
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