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عزيزي المستأجر ،
إشعار المرحلة األول
يبدأ إشعار المرحلة األوىل بالتشاور الرسم مع المستأجرين حول نقل جمعية تشارنغ كروس لإلسكان إىل جمعية غرب
رر
والموظفي لدينا إذا تمت الموافقة
أسكتلندا .نعتقد أننا حصلنا عل عرض جذاب من جمعية غرب اسكتلندا للمستأجرين
عىل النقل .تم وصف وعود النقل بالكامل رف إشعار المرحلة األوىل  -ر
يرج قراءة هذا المستند بعناية.
ر
القصت الخاص بنا عىل
االقتاح من خالل استكمال نموذج التعليقات
يمكنك إخبارنا برأيك يف هذا
ر
 www.surveymonkey.co.uk/r/CXHASTG1بحلول  4أبريل  .2022ستنظر لجنة اإلدارة رف التعليقات قبل
اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت االستشارة ستنتقل إىل ر
اقياع المستأجرين.
ر ً
ً
مباشة لمعرفة وجهات نظرهم حول عرض النقل  ،وسيقوم موظفون من كال
نخطط أيضا لالتصال بكل مستأجر
الجمعيتي بزيارة المستأجرين رف األسابيع القادمة .إذا لم تكن رف ر ر
رر
الميل عند زيارتنا  ،فسنقوم باالتصال بك .إذا كنت ال
ر
ون إل
تريد زيارة منا يف الوقت
الحال  ،ر
ي
فت ىج إخبارنا عن طريق االتصال عىل  0141 333 0404أو إرسال بريد إلكت ي
. transfer@cxha.org.uk
ً
ً
تهمنا سالمتك وسالمة عائلتك وموظفينا وأي اتصال يجري وجها لوجه مع المستأجرين سيكون متماشيا مع إرشادات
رر
وسيليمون بالتباعد
سيتدي أعضاء الفريق معدات الوقاية الشخصية المناسبة
الحكومة األسكتلندية بشأن كوفيد  .ر
ر
ر
ر
الموظفي بطاقة هوية ولن يطلبوا دخول ميلك.
االجتماع حسب الحاجة .سيكون لدى جميع
ر
حت تتمكن من االجتماع مع مستأجرين آخرين واالستماع إىل ر
لقد خططنا أيض ًا لجلسات استشارية ر
اقياحاتهم وطرح
ر
المقيح ووعود النقل الخاصة بجمعية غرب اسكتلندا .نود رؤيتك رف أحد هذه الجلسات
األسئلة وإبداء رأيك حول النقل
أدناه واالستماع إىل آرائك .رف جلسة األسئلة واألجوبة ،سوف تستمع إىل الرئيس التنفيذي لجمعية غرب أسكتلندا ،السيد
ر
براين غاننون ،وماغز اليتبودي مستشار ر
الشاكة و ر ر
المقيحات.
إلي كامبل من(  ) TISخدمة معلومات المستأجرين بشأن
رف الجلسات ر
ر
غي رسم
الت التستدع تحديد موعد ،سيكون الموظفون من كال
الجمعيتي موجودين للتحدث وبشكل ر
ر
ر
حول النقل المقيح ومزاياه للمستأجرين.
إذا لم تتمكن من حضور الجلسة أو كنت تفضل اللقاء عي ر
اإلنينت  ،رفي رج إخبارنا وسنتواصل معك.
ر
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نوع الجلسة
جلسة أسئلة وأجوبة
جلسة بدون موعد

موعد الجلسة
 1.45 – 1ب.ظ
 4.30 – 3.45مساءً
 3.30 – 2ب.ظ

مكان الجلسة
The Albany
Conference and
Events Centre, 44
Ashley Street, G3
6DS

مركز ر
ألبان للمؤتمرات
والفعاليات  44 ،شارع
أشل G3 6DS ،

الثالثاء  22مارس 2022
جلسة أسئلة وأجوبة
جلسة بدون موعد

ً
مساء
6- 5
 7 – 6مساءً

جلسة أسئلة وأجوبة

 2.15- 1.30ب.ظ
ً
مساء
4.45- 4
 3.30- 2.30مساءً
ً
مساء
6- 5

Fred Paton Day
Centre. 19
Carrington St, G4
9AJ

مركز فريد باتون داي19 .
شارع كارينجتونG4 9AJ

الجمعة  25مارس 2022
جلسة بدون موعد

Garnethill MultiCultural Centre, 21
Rose St, G3 6RE
مركز غارنيت هيل لتعددية
الثقافات  21 ،شارع روز
G3 6RE

ر
لحجز مكان يف إحدى جلساتنا ،ى
ون
يرج االتصال بنا عىل الرقم  0141 333 0404أو مراسلتنا ى
عت ال ىتيد اإللكت ي
عىل . transfer@cxha.org.uk
ر
فت ىج إخبارنا بذلك.
إذا كنت بحاجة إل أي مساعدة لحضور االستشارة بما يف ذلك طلب متجم فوري  ،ر
ً
أود أن أشجعك عل إبداء آرائك حول عرض النقل ر
حت نتمكن من ضمان تلبية احتياجاتك والعمل معا لبناء مستقبل
أقوى لجمعية تشارنغ كروس.
يمكنك الحصول عل نسخة ر
ميجمة من هذه الرسالة باللغة األوردية والبنجابية والصينية المبسطة والعربية من موقعنا
اإللكي ر
ر
ون عل  www.cxha.org.ukأو من مكتبنا.
ر
االحيام،
تفضلوا بقبول فائق

جون مولهوالند
مدير مؤقت
رقم تسجيل منظم اإلسكان االسكتلندي ، HCB 88 :المكتب المسجل 31 :شارع أشل ،غالسكو G3 6DR
الخيية االسكتلنديةSC042842 :
رقم تسجيل عامل الملكية PF000225 :رقم تسجيل رضيبة القيمة المضافة ،: 624 1638 54 :رقم المؤسسة ر

