ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰ ਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ - ਅੰ ਕ 2 - ਜਨਵਰੀ 2022
ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਹਾਊਸਸੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ - ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰ ਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰ ਕ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਹਾਊਵਸੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਵਿੱ ਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਇੰ ਤਜਾਮ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਨੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਹਾਊਵਸੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱ ਲ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਵਕਉਂ ਕਰ

ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ੍ਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭਾਈਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ੍ ਵਵਵਰਨ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਫਾਇਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਸੀ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਵਜਵੇਂ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰ ਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰ ਕ 1 ਵਵਿੱ ਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਹਮਤੀ
ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਵਹਰਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕ
ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ। ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱ ਦਾ ਵਦੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਬਣਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੋਕਸ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱ ਦਾ ਵਦੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਦਾ

ਧੰ ਨਵਾਦ ਵਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਕਸ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿੱ ਵਿਆ - ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈ ਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਹਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਚਾਰ -ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰਡ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰ ਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 154 ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ (22 ਦਸੰ ਬਰ 2021 ਤਿੱ ਕ);
•
•
•
•

ਵਕਰਾਏਦਾਰ - 55% (83 ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ )
ਫੈਕਟਰਡ ਮਾਲਕ – 40% (61 ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ )
ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ – 1% (2 ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ )

ਹੋਰ (ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) – 4% (6 ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ )

ਅਸੀਂ ਅੱ ਗੇ ਸਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਤਬਾਦਲਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ:
✓ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਕ ਵਕਰਾਏ ਖ਼ਰਚ-ਸਵਹਣਯੋਗ ਬਣੇ ਰਵਹਣ

✓ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਕ ਸਰਵਵਸ ਚਾਰਜ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ
ਕੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿੰ ਗ ਨਾਲ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਅਵਹਮੀਅਤ) ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

✓ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਅਵਤ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਵਹੰ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ
ਵਲਆਉਣਾ

✓ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਾਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭੌਵਤਕ ਸਵਿਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

✓ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਵਿੱ ਲ ਕੇਂਦਰਤ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
✓ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਗਹਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਜੋ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰਡ
ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਿੁਕਵੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

✓ ਵਮਆਰੀ ਫੈਕਟਵਰੰ ਗ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨੀ ਜੋ ਪ੍ੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

✓ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਮੌਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਲਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਵਆਪ੍ਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ੁੱ ਸਿਆ ਸਕ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਬਾਦਲਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਸ ਗੱ ਲ ਨੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰ

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸੀ.ਐੱਕਸ.ਐੱਚ.ਏ. ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋਣ ਵੱ ਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ

ਸਕਹਾ:
•
•
•

ਹਾਂ – 74% (111 ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ )
ਨਹੀਂ – 7% (10 ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ )

ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ – 20% (30 ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ )

ਇਹ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਅਸੀਂ ਤਬਦਾਲੇ ਲਈ ਸਹੀ
ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਵਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਕ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਾ ਸਕਣ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ੁੱ ਸਿਆ ਸਕ ਤੁਹਾਨੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱ ਸਤਆਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਸਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ
ਦੀ ਮਜਬਤ ਰਾਏ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਕਹਾ:

ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ – 49% (63 ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ )
ਗਾਹਕ ਸਰਵੇਖਣ – 47% (60 ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ )

ਨਵੇਂ ਸਿਾਨਕ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ – 44% (56 ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ )
ਗਾਹਕ ਡਰੌਪ੍-ਇਨ ਸੈਸ਼ਨ – 34% (43 ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ )

ਗਾਹਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ – 20% (25 ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ )
ਸ਼ਾਰਟ ਲਾਈਫ਼ ਕਸਟਮਰ ਫੋਕਸ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ – 18% (23 ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ )
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੱ ਸਿਆ ਸਕ ਗਾਹਕ ਸਕਸ ਸਕਸਮ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ
ਚਾਹੁਣਗੇ: ਤੁਸੀਂ ਸਕਹਾ:
•

ਕੇਂਦਰੀ (ਮੂਲ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱ ਲ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ

•

ਯੋਗਤਾ-ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਭਲਾਈ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ੈਸੇ ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ

•

ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰ ਸਿਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਭਾਈਵਾਲੀ

•

ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਵਜਕ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਤਓਹਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ

•

ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ (ਸੇਵਾ) ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨੀ

•

ਵਡਜੀਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

•

ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ

•

ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ

•

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ-ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ (ਅਪ੍ਸਾਇਕਵਲੰਗ) ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾ

•

ਅਮੈਵਨਟੀ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਕਲੈ ਵਡੰ ਗ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ।

•
•
•

ਲਾਂਵਘਆਂ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਪ੍ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਕੂੜਦ
ੇ ਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਗਲੀਵਚਆਂ ਅਤੇ ਵਖੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ

ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰੀ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਮੀਵਟੰ ਗਾਂ

“ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ”
“ਵਨਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜਿੱ ਠਣ ਦਾ ਅਰਿ ਉਨਹ ਾਂ ਕੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ”
“ਹੈਂਡੀ ਪ੍ਰਸਨ ਸਰਵਵਸ ਇਿੱ ਕ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ”
“ਇਮਾਰਤ /ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਨਯੋਜਤ ਸਾਂਝ-ਸੰ ਭਾਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ”
“ਸਟੌਕ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱ ਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ”
“ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਤਾਲਮੇਲਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੁਵਲਸ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਸਿਾਨਕ

ਸੰ ਸਿਾਵਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਗਾਰਨੇ ਵਿਿੱ ਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵੁਿੱ ਡਲੈਂ ਡ ਭਾਈਚਾਰਕ ਟਰਿੱ ਸਟ ਫਲਵਰਸ਼ ਹਾਊਸ ਆਵਦ ਨਾਲ ਵਜ਼ਆਦਾ
ਜੁੜਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਫੋਕਸ ਗਰੁੱ ਪ੍ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਅਸੀਂ 6 ਦਸੰ ਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਕਸ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰਡ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਭਾਗ ਵਲਆ। ਤੁਸੀਂ 7ਵੇਂ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਨਯੋਵਜਤ ਫੋਕਸ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਫੋਕਸ ਗਰੁੱ ਪ੍ਾਂ ਨੇ ਸਕਹਾ:

ਫੋਕਸ ਗਰੁੱ ਪ੍ਾਂ ਦੇ ਸਵਚਾਰ

ਫੋਕਸ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਵਚਾਰ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ੂਰਾ ਵਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਵਲਆਂ ਲਈ ਵਕਰਾਏ ਖ਼ਰਚ-ਸਵਹਣਯੋਗ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਕਈ
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਸਰਸਵਸ ਚਾਰਸਜਸ:
•

ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ £150 ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੀਲੇ ਹਨ

•

ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ

•

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ

ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਨਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ:
•

ਨਵੀਆਂ ਵਖੜਕੀਆਂ

•

ਸ਼ਾਵਰ

ਸਕਰਾਏ ਦੀ ਖ਼ਰਚ-ਸਸਹਣਯੋਗਤਾ:
•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਵਕ ਵਕਰਾਏ ਖ਼ਰਚ-ਸਵਹਣਯੋਗ ਬਣੇ ਰਵਹਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀਆਂ ਲਈ

•

ਕੀ ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵਕਰਾਇਆ ਉਵਚਤ ਹੈ

ਸੰ ਚਾਰ (ਸਚਨਾ ਜਾਂ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ):
•

ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

•

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ

•

ਨਸਲੀ-ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਘਿੱ ਟ-ਵਗਣਤੀ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਆਮ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਸਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰੰਮਤ ਸੇਵਾ:
•

ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਸਹਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ (ਸ਼ੈਲਟਡਰ ਹਾਊਸਸੰ ਗ)
•

ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਕੋਵਵਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਵਰੰ ਗ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਬਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ

•

ਸ਼ੈਲਟਰਡ ਬਲਾਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤਾਪ੍ ਵਵਵਸਿਾ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ

ਫੈਕਟਸਰੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
•

ਫੈਕਟਵਰੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਚਕਾਂ (ਵਬਲਾਂ) ਵਵਿੱ ਚ ਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ
•

ਆਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਹੋਰ:
ਸਵਹਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਲਚਸਪ੍ੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ
•

ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਹੈਂਡੀਪ੍ਰਸਨ ਸੇਵਾ ਵਵਿੱ ਚ

•

ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਫੋਰਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਵਿੱ ਚ।

ਤਬਾਦਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਪ੍ਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਸਨਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਸਹਮ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਨਾਲ ਨੇੜੇ
ਹੋ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:

• ਨਵੇਂ ਫੋਕਸ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨੀ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ
ਵਕ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਵਚਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ।

• ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ (ਜੋ “ਉਵਚਤ ਜਾਂਚਪ੍ੜਤਾਲ’’ ਵਿੱ ਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਵਕ ਦੋਵੇਂ ਸੰ ਗਠਨ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਹ
ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਕ ਕੋਈ ਅਵਜਹੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ।

• ਤਬਦਾਲੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਤਬਾਦਲਾ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਵਜਸ ਲਈ ਵੈਸਟ
ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਉਸ ਸੂਰਤ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱ ਧ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਬਾਦਲਾ ਅਿੱ ਗੇ ਵਿੱ ਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਇਸ ਲਈ ਵਕੰ ਝ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਤੋਂ
ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਆਰੰ ਭਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਵਾਅਵਦਆਂ ਦੇ ਵਵਸਿਾਰਤ ਸੈੈੱਟ ਵਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗੇ

ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ
ਸਮਰਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਾਂ ਵਕ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ਵਾਅਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਰੂਪ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇਗਾ ਵਕ ਜੇਕਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ
ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਿੱ ਲਹ ਵਮਲੇ ਗੀ ਜਦੋਂ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ

ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ
ਆਰੰ ਭਕ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗਵਰਵਨੰਗ ਬਾਡੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਵਿੱ ਚ
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮੀਵਟੰ ਗਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ (ਟੀ.ਆਈ.ਐੈੱਸ.) ਵਿੱ ਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਸੰ ਖੇਪ੍ ਵਵਵਰਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ

ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ

ਜੇਕਰ ਤਬਾਦਲਾ ਅਿੱ ਗੇ ਵਿੱ ਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ,
ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਟੀ.ਆਈ.ਐੈੱਸ. ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਘੰ ਵਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰੀਫ਼ੋਨ 0800 488 0982 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਕੌ ਵਟਸ਼
ਹਾਊਵਸੰ ਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਤਬਾਦਲਾ
ਤਜਵੀਜ਼ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਅਤੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਦੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱ ਪ੍ਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੰ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰ ਅੰ ਸਤਮ ਰਪ੍ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਸਤਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਸਜਸ ਨੰ ਫੇਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਜਸ ਨੰ ਫੇਰ ਚਾਸਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ
ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱ ਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਚੰ ਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ

ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤਬਾਦਲਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਵਹਚਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਵਚਤ ਜਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰ ਵਤਮ ਰੂਪ੍ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਦੇ ਦੇ ਵਪ੍ਿੱ ਛੇ’ ਸਖ਼ਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰ ਮ ਦੇ ਪ੍ੂਰਾ ਹੋਣ
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ੜਾਅ ਤਿੱ ਕ ਅਿੱ ਗੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਸਕਾਂਗੇ - ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਜਹੜੀਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ (ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ) ਅਿੱ ਗੇ ਵਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ 2022

ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੋਕਸ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਵਟੰ ਗਾਂ
ਫਰਵਰੀ 2022 ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ

ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਦੀਆਂ ਗਵਰਵਨੰਗ ਬਾਡੀਆਂ ਅੰ ਵਤਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ

ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਦੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਵਸਿਾਰਤ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੀ.ਆਈ.ਐੈੱਸ. ਅਤੇ ਐੈੱਸ.ਐੈੱਚ.ਆਰ. ਵਿੱ ਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਦੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2022

ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਵਹਲਾ (1) ਪ੍ੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਰੇ ਵਕਰਾੲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਨੋਵਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ (ਅਤੇ ਫੈਕਟਰਡ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ

ਜਾਣਗੀਆਂ) ਜੋ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਵਜਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਬਦਾਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਾਨਕ ਮੀਵਟੰ ਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ (ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਕੋਵਵਡ-ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ)।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2022

ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਵਹਲੇ (1) ਪ੍ੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ
ਕਰਨਗੇ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ (2) ਪ੍ੜਾਅ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਭੇਵਜਆ ਜਾਵੇਗਾ
(ਅਤੇ ਫੈਕਟਰਡ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ) ਜੋ ਪ੍ਵਹਲੇ (1) ਪ੍ੜਾਅ ਦੇ

ਨਤੀਵਜਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱ ਜੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਹੈ ਵਕ
ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਈ 2022

ਤਬਾਦਲਾ ਇੰ ਤਜਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਦਾਨ - ਅਵਜਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੌ ਵਟਸ਼ ਸਵਕਊਰ ਟੈਨੈਂਸੀ ਨਾਲ
ਹਰੇਕ ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਐੈੱਚ.ਏ. ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਵਹਲੇ (1) ਪ੍ੜਾਅ ਦੀ ਤਰਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵੋਟ ਪ੍ਾਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ

ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਫੈਸਵਲਆਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇ (ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੋਵਵਡ-ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ)। ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ
ਵਗਣਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਮਤਦਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਮਰਿਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਡੀ ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਲਈ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022

ਜੇਕਰ ਮਤਦਾਨ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਵਕ ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੋ
ਖਾਸ ਜਨਰਲ ਮੀਵਟੰ ਗਾਂ (ਐੈੱਸ.ਜੀ.ਐੈੱਮ.) ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਵਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪ੍ਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਣ।
ਅਗਸਤ 2022

ਜੇਕਰ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਐੈੱਸ.ਜੀ.ਐੈੱਮਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰ ਡਕਟ

ਅਿਾਰਟੀ (ਐੈੱਫ.ਸੀ.ਏ.) ਕੋਲ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਵਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ
ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਲ ਇੰ ਤਜਾਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
•
•
•

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਸਵਹਤ ਵੈਸਟ ਆਫ਼
ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਐੈੱਚ.ਏ. ਦੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਫੈਕਟਰਡ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਰਵਹਣ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵੈਸਟ
ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਐੈੱਚ.ਏ. ਵਿੱ ਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਸਵਹਤ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਆਪ੍ਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕਰਾਏਦਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ (ਟੀ.ਆਈ.ਐੈੱਸ.) ਨੂੰ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਵਿੱ ਜੋਂ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੀ ਲੋ ੜ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਇੰ ਤਜਾਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਸਿੱ ਵਟਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਇਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰ ਗਠਨ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਇੰ ਤਜਾਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਵਦਆਂ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਵਵਿੱ ਚ
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਫਲਸਰੂਪ੍ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਹੈ ਵਕ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਬਾਦਲਾ ਅਿੱ ਗੇ
ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਂਝੇ ਵਵਸਿਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰ ਵਤਮ ਰੂਪ੍ ਵਦੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਤੋਂ

ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਮਜਬੂਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਟੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਸਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਐਡਵਾਇਸ ਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਕ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਹੋਰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਟੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੰ 0800 488 0982 (ਦਫਤਰੀ ਘੰ ਸਟਆਂ ਦੌਰਾਨ) ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
info@tis.org.uk ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱ ਪ੍ ਸਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਵਚਾਰ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਫੋਕਸ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 2 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 2 ਵਜੇ ਅਤੇ 6 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਵਵਡ

ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਾਬੰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਵਦਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਈ.ਐੈੱਸ. ਵਿੱ ਲੋਂ ਮੀਵਟੰ ਗਾਂ

ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਇਸ
ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਵਦਲਚਸਪ੍ੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ
ਟੀ.ਆਈ.ਐੈੱਸ. ਨੂੰ 0800 488 0982’ਤੇ ਜਾਂ info@tis.org.uk ’ਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਵਟੰ ਗ ਲਈ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ

ਟੀ.ਆਈ.ਐੈੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਵਹਲੇ ਫੋਕਸ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵਫਕਰ
ਨਾ ਕਰੋ – ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਵਟੰ ਗਾਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਮੀਵਟੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪ੍ੂਰੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ।ੇ

ਫੋਕਸ ਗਰੁੱ ਪ੍ਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ?
ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 0800 488 0982’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ info@tis.org.uk ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਟੀ.ਆਈ.ਐੈੱਸ. ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ
ਵਵਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਸਪ੍ਿਲਾ ਸਫ਼ਾ
ਤੁਹਾਨੰ ਸਸਚਤ ਰੱ ਖਣਾ (same as Transfer news 1)
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਵਸਵਤਰਤ ਅਤੇ ਵਵਆਪ੍ਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਹੈ ਵਕ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੂਵਚਤ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਡ ਮਾਲਕ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਿੱ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ

ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਹਮਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਜਸ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰ ਦੇ ਰਹਾਂਗੇ:
•
•

ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਵੈਬਸਾਈਟ - ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਸਫ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ: https://www.cxha.org.uk/transfer/

ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੇਸਬੁਿੱ ਕ - ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੇਸਬੁਿੱ ਕ ਪ੍ੇਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਜਾਵੇਗਾ - ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਿੱ ਿੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ:

•
•

https://www.facebook.com/CharingCrossHA
ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਨਊਜ਼ - ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਅਵਹਮ ਪ੍ੜਾਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਦੰ ਦੇ ਰਹਾਂਗੇ

ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ੋਕਸ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ - ਚਾਵਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲੈਂ ਡ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ
ਅਵਹਮ ਮੁਕਾਮਾਂ ’ਤੇ ਟੀ.ਆਈ.ਐੈੱਸ. ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ੋਕਸ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਵਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਦੀ ਉਰਦੂ ()اردو, ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਸਰਲ ਚੀਨੀ (简体中文) ਅਤੇ ਅਰਬੀ ( )العربيةਵਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦਤ
ਕਾਪ੍ੀ www.cxha.org.uk ਤੋਂ ਜਾਂ 0141 333 0404 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ transfer@cxha.org.uk ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

