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ਮਿਤੀ

ਮਿਆਰੇ First Name
ਚੈਮਰਿੰ ਗ ਕਰੌਸ ਹਾਊਮਸਿੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਸਟ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਹਾਊਮਸਿੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਵਿੱ ਚ ਤਬਾਦਲਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਨਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਚੱ ਲ ਨਿਆ ਹੋਵੇਿਾ ਨਕ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਨਵਆਂ ਦਾ ਵੈਸਟ੍ ਆਫ

ਸਕਾਟ੍ਲੈਂ ਡ ਹਾਊਨਜ਼ੂੰ ਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਵੱ ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਿੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਬਾਦਲਾ ਅੱ ਿੇ ਵਧਦਾ

ਹੈ, ਤਾਂ ਚੈਨਰੂੰ ਿ ਕਰਾਸ ਹਾਊਨਜ਼ੂੰ ਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਵੱ ਚ ਵਰਤਮਾਨ £1 ਦੇ ਨਹੱ ਸੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ੍ ਆਫ ਸਕਾਟ੍ਲੈਂ ਡ
ਨਵੱ ਚ £1 ਦਾ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਨਹੱ ਸਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋਂਿੇ।

ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਨਵੱ ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਹੱ ਸੇਦਾਰ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਾਹਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਵੈਸਟ੍ ਆਫ ਸਕਾਟ੍ਲੈਂ ਡ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਨਵਸਤਨਰਤ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ੁੱ ਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਲਆ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਨਵਚਾਰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ ਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਨਚਤ ਕਰੀ ਰੱ ਖਣ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਪ੍ੜਾਅ 2 ਅਤੇ ਵੋਟ੍ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਦੇ ਨੋਨਟ੍ਸ
ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪ੍ੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਮਕਮਰਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਿੜਾਅ ਮਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤਿੰਤਰ
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿੰ ਚਾਲਨ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਮਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ

ਨਤੀਨਜਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਵੋਟ੍ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਨਿਣਤੀ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਦੇ ਹੱ ਕ ਨਵੱ ਚ ਵੋਟ੍ ਪ੍ਾਈ ਸੀ। ਵੋਟ੍ਾਂ 6 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜਨ 2022 ਤੱ ਕ ਪ੍ੈਣਿੀਆਂ।

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ੍ਾਂ ਬੂੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੂੰਧਕ ਕਮੇਟ੍ੀ, ਵੈਸਟ੍ ਆਫ ਸਕਾਟ੍ਲੈਂ ਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ

ਸਕਾਨਟ੍ਸ਼ ਹਾਊਨਜ਼ੂੰ ਿ ਰੈਿਲੇ ਟ੍ਰ ਨੂੰ ਨਰਪ੍ੋਰਟ੍ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਵਧਾਨਕ ਮਾਰਿ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਿਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਾਂਿੇ।

ਹਾਲਾਂਨਕ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵੱ ਚ ਵੋਟ੍ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱ ਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ੂੰ ਨੇ 'ਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵੇਰਨਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਸ਼ਰਤੇ ਵੋਟ੍ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ (ਪ੍ਾਜ਼ੀਨਟ੍ਵ) ਹੋਵੇ, ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਨਕ ਨਹੱ ਸੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੂੰ ਸਥਾ

ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਮ ਬੈਠਕਾਂ (ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਵਾਸਤੇ ਸੱ ਦਾ ਨਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇਣ
ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਵੇਿਾ, ਫੇਰ ਦਜੀ ਬੈਠਕ ਨਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਨਪ੍ਟ੍ਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟ੍ੀ ਕਰੋਂਿੇ ਨਜਸਦੀ ਤਬਾਦਲੇ

ਦੀ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦੇ ਨਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਕਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਭਨਮਕਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਨਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਾਂਿੇ।
ਇਸ ਪ੍ੱ ਤਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਕਾਪ੍ੀ ਉਰਦ ()اردو, ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਸਧਾਰਨ ਚੀਨੀ (简体中文) ਅਤੇ ਅਰਬੀ
( )العربيةਨਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ www.cxha.org.uk ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਤ
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