Charing Cross Housing Association, 31 Ashley Street, Glasgow G3 6DR
Tel: 0141 333 0404 Email: cxha@cxha.org.uk

Web: www.cxha.org.uk

ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਪਪਆਰੇ ਪਕਰਾਏਦਾਰ
ਪੜਾਅ 1 ਦਾ ਨੋਪਟਸ
ਇਹ ਪੜਾਅ 1 ਨੋਟਿਸ ਚਾਟਰਿੰ ਗ ਕਰੌਸ ਹਾਊਟਸਿੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਸਿ ਆਫ਼ ਸਕਾਿਲੈਂ ਡ ਹਾਊਟਸਿੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱ ਲ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ
ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਿੰ ਨਣਾ ਹੈ ਟਕ ਜੇਕਰ ਤਬਾਦਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਫ਼ ਲਈ ਵੈਸਿ ਆਫ਼ ਸਕਾਿਲੈਂ ਡ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਾਅਟਦਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਅ 1
ਨੋਟਿਸ ਟਵੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ - ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂਿੰ ਟਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹੋ।
ਤੁਸੀਂ 4 ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੱ ਕ www.surveymonkey.co.uk/r/CXHASTG1 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰ ਖੇਪ ਪਰਤੀਕਰਮ ਫਾਰਮ ਨ਼ੂੰ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨ਼ੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਪਰਬਿੰਿਕੀ ਕਮੇਿੀ ਵੱ ਲੋਂ ਪਰਤੀਕਰਮ 'ਤੇ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਟਕ ਕੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਤੱ ਕ ਅੱ ਗੇ ਵਿਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਟਵਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਟਸੱ ਿਾ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਚਾਟਰਿੰ ਗ ਕਰੌਸ ਅਤੇ ਵੈਸਿ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਿਲੈਂ ਡ ਤੋਂ ਸਿਾਫ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਟਤਆਂ ਟਵੱ ਚ ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਟਮਲਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ
ਆਉਣ ’ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ਼ੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਪਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ਼ੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਮਲਣ ਲਈ ਆਈਏ,
ਤਾਂ ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ਼ੂੰ 0141 333 0404 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ

transfer@cxha.org.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ।

ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਅਿਾਰਤ
ਸਿੰ ਪਰਕ ਸਕੌ ਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਟਵਡ ਸਬਿੰ ਿਤ ਸੇਿ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਿੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਟਚਤ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. (ਟਨਿੱਜੀ ਸ਼ੁਰੱਟਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ)
ਪਟਹਨਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਸਮਾਟਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਿਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਾਫ ਕੋਲ ਆਈ.ਡੀ. ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟਵੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਕਟਹਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਸਕੋ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਟਵਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ
ਵੈਸਿ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਿਲੈਂ ਡ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਾਅਟਦਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱ ਲਾਂ ਸ਼ੁਣ ਸਕੋ, ਸਵਾਲ ਪ਼ੁੱ ਛ ਸਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਟਦਓ। ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ ਹੇਠਾਂ ਟਦੱ ਤੇ
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ਸਮਾਗਮਾਂ ਟਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਟਵੱ ਚ ਦੇਿਣਾ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਟਵਚਾਰ ਸ਼ੁਣਨਾ ਪਸਿੰ ਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਡਸ਼ੋਆਂ ਟਵੱ ਚ ਤ਼ੁਸੀਂ ਬਰਾਇਨ ਗੈਨਨ (ਸੀ.ਈ.ਓ., ਵੈਸਿ ਆਫ਼
ਸਕੌ ਿਲੈਂ ਡ), ਮੈਗਸ ਲਾਈਿਬਾਡੀ (ਪਾਰਿਨਰਟਸ਼ਪ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਅਤੇ ਿੀ.ਆਈ.ਐਿੱਸ. ਤੋਂ ਇਲੀਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਤੋਂ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਣੋਗੇ। ਡਰੌਪ-ਇਨ
ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਟਵੱ ਚ ਚਾਟਰਿੰ ਗ ਕਰੌਸ ਅਤੇ ਵੈਸਿ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਿਲੈਂ ਡ ਤੋਂ ਸਿਾਫ ਟਕਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਸਤਾਟਵਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ
ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਟਦਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਲਈ ਟਬਨਾਂ ਅਪੌਇਿੰਿਮੈਂਿ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਟਦੱ ਤੀ ਮੀਟਿਿੰ ਗ ਟਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿਿੰ ਗ ਨੂਿੰ ਤਰਜੀਹ ਟਦਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂਿੰ ਦੱ ਸੋ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।
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ਪਮਤੀ

ਫਾਰਮੇਟ
ਰੋਡਸ਼ੋਅ

ਮਿੰ ਗਲਵਾਰ 22 ਮਾਰਚ
2022

ਸ਼਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 25 ਮਾਰਚ
2022

ਸਮਾਂ
ਬਾਅਦ ਦ਼ੁਪਟਹਰ 1 - 1.45 ਵਜੇ,
ਬਾਅਦ ਦ਼ੁਪਟਹਰ 3.45 - 4.30 ਵਜੇ

Web: www.cxha.org.uk

ਜਗਹਾ
ਅਲਬਾਨੀ ਕਾਨਫਰਿੰ ਸ ਅਤੇ ਇਵੈਂਿਸ ਸੈਂਿਰ,
44 ਐਸ਼ਲੇ ਸਿਰੀਿ, G3 6DS

ਡਰੌਪ ਇਨ

ਬਾਅਦ ਦ਼ੁਪਟਹਰ 2 - 3.30 ਵਜੇ

ਰੋਡਸ਼ੋਅ

ਸ਼ਾਮ 5-6 ਵਜੇ

ਫਰੇਡ ਪੈਿਨ ਡੇ ਸੈਂਿਰ। 19 ਕੈਟਰਿੰ ਗਿਨ

ਡਰੌਪ ਇਨ

ਸ਼ਾਮ 6 – 7 ਵਜੇ

ਸੇਂਿ, ਜੀ4 9ਏਜੇ

ਰੋਡਸ਼ੋਅ

ਡਰੌਪ ਇਨ

ਬਾਅਦ ਦ਼ੁਪਟਹਰ 1.30 -2.15 ਵਜੇ
ਬਾਅਦ ਦ਼ੁਪਟਹਰ 4 - 4.45 ਵਜੇ

ਗਾਰਨੇਟਿਲ ਮਲਿੀ-ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਿਰ, 21

ਬਾਅਦ ਦ਼ੁਪਟਹਰ 2.30 - 3.30 ਵਜੇ

ਰੋਜ਼ ਸੇਂਿ, G3 6RE

ਸ਼ਾਮ 5-6 ਵਜੇ

ਸਾਡੇ ਪਕਸੇ ਰੋਡਸੋਅ 'ਤੇ ਜਗਹਾ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 0141 333 0404 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ
transfer@cxha.org.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ਼ੂੰ ਪਕਸੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਪਵੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਕਸੇ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ
ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ਼ੂੰ ਦੱ ਸੋ।
ਮੈਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਟਕ ਇਹ
ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਟਰਿੰ ਗ ਕਰੌਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਟਵੱ ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਮਲ ਕੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਟਚੱ ਠੀ ਦੀ ਅਨ਼ੁਵਾਦਤ ਕਾਪੀ ਉਰਦੂ ( )اردو, ਪਿੰ ਜਾਬੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਚੀਨੀ (简体中文) ਅਤੇ ਅਰਬੀ ( ) العربيةਭਾਸ਼ਾ ਟਵੱ ਚ
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਿ www.cxha.org.uk ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਟਹਤੂ,

ਜੌਹਨ ਮਲਹੋਲੈਂਡ
ਇੰਟੈਰਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
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