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ਮਿਤੀ ਮਿਵੇਂ ਪੋਸਟਿਾਰਕ ਹੈ

ਮਪਆਰੇ ਮਕਰਾਏਦਾਰ

ਪੜਾਅ 2 – ਰਸਿੀ ਨੋਮਟਸ
ਚੈਮਰਿੰ ਗ ਕਰੌਸ ਹਾਊਮਸਿੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਸਟ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਹਾਊਮਸਿੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਵਿੱ ਚ ਪਰਸਤਾਮਵਤ ਤਬਾਦਲਾ
1 ਮਾਰਚ 2022 ਨਿੰ , ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨਿੰ ਚੈਰਰਿੰ ਗ ਕਰਾਸ ਹਾਊਰਸਿੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੱ ਤਾਂ ਨਿੰ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ

ਹਾਊਰਸਿੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ੜਾਅ 1 ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨੋਰਟਸ ਭੇਰਿਆ ਸੀ। ਿੇਕਰ
ਰੁਝੇਰਵਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਸਾਡੀ ਯੋਿਨਾਬਿੱ ਧ ਸੁਤਿੰਤਰ ਰਕਰਾਏਦਾਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੈਰਰਿੰ ਗ ਕਰਾਸ ਰਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ

ਬਹੁਰਗਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਰਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟਾਫ ਟੀਮ ਦੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਕਦਾਤਾ ਵਿੋਂ ਚੈਰਰਿੰ ਗ ਕਰਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੈਰਰਿੰ ਗ ਕਰਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੰ ਸਿੰ ਭਾਲ ਲਵੇਗਾ। ਰਿਸ ਰਦਨ
ਰਸਮੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਦਨ ਚੈਰਰਿੰ ਗ ਕਰਾਸ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨਾ ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਿੇ ਸਾਨਿੰ ਚੋਣਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ
ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਤਬਾਦਲਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰਵਿੱ ਚ 1 ਅਗਸਤ 2022 ਲਈ ਯੋਿਨਾਬਿੱ ਧ ਹੈ।
ਪ੍ੜਾਅ 1 ਨੋਰਟਸ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ 7 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਹਰ ਚੈਰਰਿੰ ਗ ਕਰਾਸ
ਰਕਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਿੰ ਸ਼ਕ ਮਾਲਕ/ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਰਡਿੰ ਗ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਲੋਂ

ਰਵਸਰਤਰਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ੁਿੱ ਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਲਆ। ਇਹ ਰਵਚਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ

ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਹਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ
ਘਰ-ਘਰ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਰਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰਤ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ 94% ਪ੍ਰਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ

ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 72% (345) ਨੇ ਸਿੰ ਕੇਤ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਕ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ
ਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। 27% ਿਾਂ ਤਾਂ ਅਰਨਸ਼ਰਚਤ ਸਨ ਿਾਂ ਨਾ ਦਿੱ ਸਣਾ ਪ੍ਸਿੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਸਰਫ 1.5% ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ
ਹਿੱ ਕ ਰਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਨਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਰਵਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿੱ ਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ੜਾਅ 1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ/ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਨਿੰ ਰਧਆਨ ਨਾਲ ਰਵਚਾਰਰਆ। ਮ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਮਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਿਵਾਬਾਂ ਨਿੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਤਿੰਤਰ ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੋਂ
ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਸਚਨਾ ਸੇਵਾ (ਟੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਚੈਮਰਿੰ ਗ ਕਰਾਸ ਨਾਲ ਸਮਹਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਕ
ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਵੈਸਟ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਦੇ ਪਰਸਤਾਵ ਮਵਿੱ ਚ ਮਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸੁਤਿੰਤਰ ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਿੰ ਚਾਮਲਤ ਕਰਕੇ, ਿੋ ਮਸਮਵਕਾ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਸਰਮਵਮਸ਼ਿ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ
ਿਾਣਗੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਮਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਿਨ਼ਿਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਰਫਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਰਸਿੱ ਧਾ ਰਸਰਵਕਾ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿੋ ਹਰ ਰਕਰਾਏਦਾਰ

(ਸਿੰ ਯੁਕਤ ਰਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਨਿੰ ਸਧਾਰਨ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਭੇਿਣਗੇ ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਰਕਵੇਂ ਪ੍ਾਉਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਇਿੱਕ ਕਵਰਰਿੰ ਗ ਖ਼ਤ ਭੇਰਿਆ ਿਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾਨਿੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਰਕ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਸਵਾਲ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇਗਾ ਰਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਰਕ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਆਪ੍ਣੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਵਕਲਪ੍ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ 6 ਿਈ 2022 ਨਿੰ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਸਥਾਨਕ

ਕੌਂ ਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰਮਹਣ ਲਈ) ਅਤੇ ਸੋਿਵਾਰ 6 ਿਨ 2022 ਨਿੰ ਸ਼ਾਿ 5 ਵਿੇ ਬਿੰ ਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ,
ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਰਿਆਂ ਨਿੰ ਲਾ਼ਿਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਰਗਣਤੀ ਨੇ
ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਰਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪ੍ਾਈ ਸੀ।
ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਿੰ ਦ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਤੀਿੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬਿੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਵੈਸਟ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕਾਰਟਸ਼
ਹਾਊਰਜ਼ਿੰ ਗ ਰੈਗਲੇ ਟਰ ਨਿੰ ਰਰਪ੍ੋਰਟ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਰਵਧਾਨਕ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਨਤੀਿਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨਿੰ , ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ, ਰਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਿੱ ਖ ਰਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨਿੰ ਦਿੱ ਸਾਂਗੇ। ਿੇਕਰ ਸਾਨਿੰ

ਰਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨਿੰ ਚੈਰਰਿੰ ਗ ਕਰਾਸ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਰਡਿੰ ਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ
ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਨਰਲ ਮੀਰਟਿੰ ਗਾਂ (ਐਸਿੀਐਮ) ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਿੰ ਇਿੱਕ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਤੇ ਨਿੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇਣ
ਲਈ ਪ੍ਰਹਲੀ ਐਸਿੀਐਮ ਰਵਿੱ ਚ, ਅਤੇ ਰਫਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੀ ਮੀਰਟਿੰ ਗ ਰਵਿੱ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ । ਅਸੀਂ ਇਹ
ਦੋ ਮੀਰਟਿੰ ਗਾਂ ਿਨ/ਿੁਲਾਈ 2022 ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਰਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਫਰ
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਚਾ ਰਮਤੀ 1 ਅਗਸਤ 2022 ਹੈ।

ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਦਰੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰਵਚਾਰ ਹੈ ਰਕ ਵੈਸਟ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ

ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਾਅਰਦਆਂ ਦਾ ਪ੍ੈਕਿ
ੇ ਸਾਡੇ ਮੌਿਦਾ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱ ਖ ਦੇ ਰਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਰਵਿੱ ਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਣਦੀ ਹੈ ਰਕ ਵੈਸਟ

ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਦੇ ਰਹਿੱ ਸੇ ਵਿੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਰਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ ਰਰਹਣਗੀਆਂ। ਪਰਿੰ ਤ,
ਮਸਰਫ਼ ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਹੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਅਸਲ ਮਵਿੱ ਚ ਿਾਯਨੇ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਦੋਂ

ਤੁਹਾਨਿੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਪਿੱ ਤਰ (ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ) ਪਰਾਪਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਾਂ ਕਿੱ ਢੋ ਅਤੇ ਹਾਂ
ਮਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਮਦਓ।

Scottish Housing Regulator Registration Number: HCB 88, Registered Office: 31 Ashley Street, Glasgow G3 6DR
Property Factor Registration Number: PF000225 VAT Registration Number: 624 1638 54, Scottish Charity Number: SC042842

Scottish Charity
Number SC042842

ਚੈਰਰਿੰ ਗ ਕਰਾਸ ਹਾਉਰਸਿੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, 31 ਐਸ਼ਲੀ ਸਟਰੀਟ, ਗਲਾਸਗੋ G3 6DR
ਟੈਲੀ: 0141 333 0404

ਈਮੇਲ: cxha@cxha.org.uk

ਵੈੈੱਬ: www.cxha.org.uk

ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਖੁਿੱ ਲਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਦੇ ਸਰਹਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਫ਼, ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਾਉਣ ਨਿੰ
ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਵਵਹਾਰਕ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਫਰ ਇਲਾਕੇ ਰਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਘਰਾਂ
ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 0141 333 0404 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਿਾਂ ਸਾਨਿੰ
transfer@cxha.org.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਪ੍ੜਾਅ 1 ਨੋਰਟਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਕਾਪ੍ੀ ਲਈ ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨਿੰ
ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਿਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ www.cxha.org.uk ਤੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ।

ਰਕਰਾਏਦਾਰ ਸਚਨਾ ਸੇਵਾ (ਟੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੁਤਿੰਤਰ ਰਕਰਾਏਦਾਰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਟੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਨਿੰ ਮੁਫ਼ਤ ਫੋਨ 0800 488 0982 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਥੀ ਇਿੱਕ ਸਿੰ ਖੇਪ੍ ਸਿੰ ਵਾਦ-ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਦੇਖੋ:
•
•
•
•

ਚੈਰਰਿੰ ਗ ਕਰਾਸ ਰਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਿੰ ਵੈਸਟ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਦੇ ਵਾਅਰਦਆਂ ਦਾ ਸਾਰ
ਵੈਸਟ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਦੀਆਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਬਿੱ ਧਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ੜਾਅ 1 ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ।

ਂ ਰ।
ਿੇਕਰ ਤਬਾਦਲਾ ਅਿੱ ਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਰੀਮਾਈਡ

ਇਸ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਕਾਪ੍ੀ ਉਰਦ ()اردو, ਪ੍ਿੰ ਿਾਬੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਸਧਾਰਨ ਚੀਨੀ (简体中文) ਅਤੇ ਅਰਬੀ
( )العربيةਰਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ www.cxha.org.uk ਿਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਤ

John Mulholland
ਿੌਨ ਮਲਹੌਲੈਂਡ
ਅਿੰ ਤਮਰਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

Scottish Housing Regulator Registration Number: HCB 88, Registered Office: 31 Ashley Street, Glasgow G3 6DR
Property Factor Registration Number: PF000225 VAT Registration Number: 624 1638 54, Scottish Charity Number: SC042842

Scottish Charity
Number SC042842

