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ਨਵੰ ਬਰ 2021

ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਦੀ ਚੋਣ ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ
ਤਬਾਦਲਾ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱ ਜ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਵੈਸਟ ਆਫ਼
ਸਕੌ ਟਲ� ਡ) ਨੂੰ

ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ) ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱ ਜ� ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ

ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਵੱ ਲ� ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰ ਤਜਾਮ� ਦਾ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ
ਵੱ ਲ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱ ਚ, ਅਸ� ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ 5 ਉਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠ�ਗੀ:
1 - ਮਜਬੂਤ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਮਜਬੂਤੀ

2 - ਸਿਹਣਯੋਗ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਸਰਿਵਸ ਚਾਰਜ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ
3 - ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱ ਚ ਿਮਆਰੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ�।

4 - ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪੱ ਖ� ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ�।
5 - ਆਪਣੇ ਲੋ ਕ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ।

ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਿਕ�?

ਿਜਹੜੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਲ� ਡਲਾਰਡ (ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ) ਸਾਡੇ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਉਨ�� ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ� ਲੰਘੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਅਸ� ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ

ਕੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਸ� ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ
ਫੈਕਟਰਡ ਓਨਰ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� (ਪ�ਮੁੱਖਤਾਵ�) ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ:
4 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਿਕਰਾਇਆ ਸਿਹਣਯੋਗ ਬਿਣਆ ਰਹੇ

4 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਸਰਿਵਸ ਚਾਰਜ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵ� ਦੇਣ ਲਈ ਕੰ ਟਰੈਕਟਰ� ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ

4 ਸਾਡੇ ਘਰ� ਿਵੱ ਚ ਅਿਤ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਕੰ ਮ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਵੇਸ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣਾ
4 ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਾਰਣ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਭੌਿਤਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

4 ਗਾਹਕ� ਦੀ �ਤਮਤਾ ਵੱ ਲ ਕ�ਦਰਤ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

4 ਉਸ ਸਮ�, ਜਗ�ਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਤੱ ਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਹੁੰ ਚ ਜੋ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਅਤੇ ਫੈਕਟਰਡ ਮਾਲਕ� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ�
ਲਈ ਢੁਕਵ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

4 ਿਮਆਰੀ ਫੈਕਟਿਰੰ ਗ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਅਿਹਮੀਅਤ) ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ।

4 ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਾਸਤੇ ਿਵਆਪਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ

ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਕਈ ਮਜਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੈਨ�ਜਮ�ਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸੀ ਿਕ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਤ� ਿਮਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਿਜਹੀ ਸੀ ਜੋ �ਪਰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ
ਤਰਜੀਹ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤ� ਮਜਬੂਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਿਕਰਾਏਦਾਰ�, ਫੈਕਟਰਡ ਓਨਰ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ
ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਵਕਲਪ ਸੀ।

ਦੋਵ� ਸੰ ਗਠਨ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਸ�ਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵ� ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਘਰ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਰਾਹ� ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ�
ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਬਲ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਰੰ ਭਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਵੈਸਟ

ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਵੱ ਲ ਤਬਾਦਲਾ ਉਸ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਿਹਣਯੋਗ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ ਸਰਿਵਸ ਚਾਰਜ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਉਸ ਸਮ�
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ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ’ਤੇ ਹੀ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹੰ ਦੇ। ਇਸ ਸਭ ਤ� �ਪਰ, ਅਸ� ਘਰ� ਲਈ ਜੋ ਕੁਆਿਲਟੀ ਮੁਹੱਈਆ

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ� ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰ

ਸਕੇਗੀ, ਜਦਿਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਵੀ ਿਵਆਪਕ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸਾਨੂੰ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰ ਧੀ ਖ਼ਬਰ� (ਟਰ�ਸਫਰ ਿਨਊਜ਼) ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅੰ ਕ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ

ਸਫਰ ਿਵੱ ਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਆਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ� ਦੱ ਸਣਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਯੋਜਨਾਵ� ਨੂੰ
ਬਣਾਉਣ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ�। ਇਸ ਿਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰ ਖੇਪ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3

ਦਸੰ ਬਰ 2021 ਤੱ ਕ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੌ ਣ ਹਨ?

1965 ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਪਤ, ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਮਿਹਜ਼ ਲ� ਡਲਾਰਡ ਬਣਨ ਤ� ਕੁਝ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੀ ਗੱ ਲ ਹੋਰਨ� ਤ� ਵੱ ਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਲਈ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਪ�ਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ

ਿਵੱ ਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ (ਜ਼ਰੂਰਤ�) ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਿਵੱ ਲੋ ਕੇਅਰ ਟਰੱ ਸਟ ਰਾਹ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੱ ਚੇ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ

ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 3500 ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤ� ਵੀ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮਾਣ ਨਾਲ
ਪ�ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਸਾਖ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਨ� ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਆਡੀਟਰ� ਤ� ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ

ਤਸੱ ਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੀ �ਚਤਮ ਰੇਿਟੰ ਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ�� ਦਾ ਬੋਰਡ ਿਵਿਨਯਮ ਸਬੰ ਧੀ ਿਮਆਰ� ਸਮੇਤ ਿਵਿਨਯਮ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ

ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ ਸਵੈ-ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਰਟ ਲਾਈਫ਼ ਵਰਿਕੰ ਗ ਗਰੁੱ ਪ ਤੈਅ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਬੋਰਡ
ਮ�ਬਰ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਮੂਹ (ਟੀ.ਏ.ਜੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਗਰੁੱ ਪ ਉਨ�� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਿਵੱ ਚ, ਸਕੌ ਿਟਸ਼
ਹਾਊਸੰ ਗ ਰੈਗਲ
ੂ ੇ ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਸਬੰ ਧੀ ਿਬਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਬੋਰਡ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਵਿਨਿਯਿਮਕ

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਨ� ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇ

ਸਬੰ ਧੀ ਿਬਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ�� ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਬੈਲ�ਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਵੱ ਤੀ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਟ�ੈਕ ਿਰਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਵਾਿਧਆਂ ਨੂੰ

ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਰੱ ਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹਨ।
ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਇਹ ਉਨ�� ਦੀ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਸਿਹਣਯੋਗਤਾ ਵੱ ਲ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਲਈ ਵਧੀਆ, ਿਮਆਰੀ

ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਬਜਨ�ਸ ਯੋਜਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਨਵੇਸ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਸਟਾਕ

ਅਤੇ ਨਵ� ਬਣੇ ਘਰ� ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ। ਉਨ�� ਦੇ ਬੋਰਡ ਨ� ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ ਨਵ� ਿਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ
ਜੋ £130 ਿਮਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 700 ਨਵ� ਘਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਿਵਕਾਸ

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੇਖ�ਿਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਰੀਜਨਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਲ� ਡਲਾਰਡ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ

ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਾਏ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਿਹਮ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਉਨ�� ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹ� ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ,

ਗਾਹਕ ਦਾ ਜੁੜਾਵ ਅਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇ ਪੀ ਆਈ ਸਤੁੰ ਸ਼ਟੀ ਪੈਮਾਨਾ

ਡਬਿਲਊ.ਐ�ਸ.ਐ�ਚ.ਏ.

ਸਕੌ ਿਟਸ਼ ਔਸਤ

ਿਕਰਾਏ ਸਮੁੱ ਚੀ ਸੇਵਾ ਤ� ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਸਨ

91%

89%

(2020/21)

2

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ

99%

92%

ਤੁਹਾਡੇ ਲ� ਡਲਾਰਡ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ

100%

87%

ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਡਬਿਲਊ.ਐ�ਸ.ਐ�ਚ.ਏ. ਿਕੰ ਨੀ ਵਧੀਆ ਜ� ਿਕੰ ਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ?
ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਮੌਿਕਆਂ ਤ� ਤੁਸ� ਿਕੰ ਨ� ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਜ� ਅੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੋ?

ਇੰਤਜਾਮ� ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਟ��ਸਫਰ ਆਫ਼ ਇੰਗੇਜਮ�ਟ) ਕੀ ਹੈ?

ਇੰ ਤਜਾਮ� ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱ ਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ� ਅਤੇ ਿਹੱ ਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵੱ ਲ

ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱ ਲ� ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਦੋਵ� ਹੀ ਸਕੌ ਿਟਸ਼ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (ਐ�ਸ.ਐ�ਚ.ਆਰ.)

ਵੱ ਲ� ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ�� ਸਮੁੱ ਚੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਐ�ਸ.ਐ�ਚ.ਆਰ. ਦੇ ਿਵਿਨਯਿਮਕ ਿਮਆਰ� ਅਤੇ ਿਵਧਾਨਕ ਸੇਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਬਾਦਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ

ਿਹੱ ਤ� ਿਵੱ ਚ ਹੈ।

ਇਸ ਤ� ਅੱ ਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰ ਿਤਮ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਿਕ ਕੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜ� ਨਹ�)।

ਜੇਕਰ ਇੰ ਤਜਾਮ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਵੱ ਲ� ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱ ਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤ� ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਤ,
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਉਤਰਦਾਇਤਵ, ਸਟਾਫ ਆਿਦ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਵੱ ਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਦੇ ਿਕਰਾੲਦਾਰ ਵੈਸਟ ਆਫ਼
ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਗੇ। ਸਟਾਫ ਵੈਸਟ ਆਫ਼

ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ� (ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�) ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸਟ

ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਫੈਕਟਰਡ ਸਟਾਕ ਦੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤਬਾਦਲਾ ਅੱ ਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤ� ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹ� ਰਹੇਗੀ। ਪਰ, ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਤ�

ਆਪਣੀ ਆਰੰ ਭਕ ਤਬਾਦਲਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵੱ ਜ� ਉਹ ਨਵ� ਗਰੁੱ ਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ� ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ�/ਵਸਨੀਕ� ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਰਾਏ
ਰਾਏ ਹੋਵੇ।

ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੜਾਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਸ�ਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਰੀ ਜੋ ਉਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਤ� ਆਰੰ ਭਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ
ਿਵਸਿਤ�ਤ ਵਾਅਦੇ ਵੱ ਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

•

ਿਵਸਿਤ�ਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਉਿਚਤ ਿਮਹਨਤ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਦੋਵ� ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

•

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੇਸ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਫੇਰ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਤ� ਿਵਸਥਾਰਤ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਿਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਸਵੰ ਦ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਨਕਲੇ ਗਾ

ਿਜੱ ਥੇ ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ।
•

ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਫੈਕਟਰਡ ਓਨਰ ਗਾਹਕ� ਅਤੇ ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਿਡੰ ਗ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਅਤੇ

ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਦੇਣਾ

•
•

ਅਿਹਮ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰ� ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰ� ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਿਵਧਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਤ� ਸਿਹਮਤੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦਾ ਮਤਦਾਨ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਫੇਰ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰ ਗ�, ਫੇਰ
ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣੀ

ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ (ਟੀ.ਆਈ.ਐ�ਸ.) ਨੂੰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱ ਜ� ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੰ ਤਜਾਮ� ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ

ਿਸੱ ਿਟਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮੁੱ ਚੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਇੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰ ਗਠਨ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�

ਇੰ ਤਜਾਮ� ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਿਦਆਂ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ
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ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਨ�� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਫਲਸਰੂਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੇਗੀ
ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਬਾਦਲਾ

ਅੱ ਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਲਈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੀ.ਆਈ.ਐ�ਸ. ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਐਡਵਾਇਸ

ਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ, ਤ� ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ ਜ� ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀ.ਆਈ.ਐ�ਸ. ਨੂੰ 0800 488 0982 (ਦਫਤਰੀ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ) ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� info@tis.org.uk ’ਤੇ

ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ

ਅਸ� ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ�� ਗੱ ਲ� ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਨ�� ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਤ� ਲੱਿਗਆ ਿਕ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਧ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਹੁਣ ਿਵਸਥਾਰਤ ਸ�ਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵੱ ਲ ਵੱ ਧ

ਰਹੇ ਹ� ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਵੱ ਲ� ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ
ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵ।ੇ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਖੇਪ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਅਸ� ਸਹੀ ਤਰਜੀਹ� ਨੂੰ ਸਮਿਝਆ ਹੈ ਜ�
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਿਕ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤ� ਰਿਹ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਿਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ

ਿਲੰਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/ WSHACXNov21
ਤੁਸ� ਫ਼�ੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 0800 488 0982’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ� info@tis.org.uk ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਟੀ.ਆਈ.ਐ�ਸ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਬਾਰੇ

ਪ�ਤੀਕਰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਿਵੱ ਖ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਨਵ� ਟਰ�ਸਫਰ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱ ਪ� ਿਵੱ ਚ ਿਕ� ਨਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਸਮ� ਅਸ� ਸਾ�ਿਡੰ ਗ ਬੋਰਡ ਵੱ ਜ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰ�/ਫੈਕਟਰਡ ਓਨਰ

ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਛੁਕ ਹ�। ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ� ਲੰਘਣ ਸਮ� ਸਾਰੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਨਾਲ ਿਵਆਪਕ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ

ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਤ� �ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਥੋੜ�ਾ ਵਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮ� ਹੈ, ਤ� ਅਸ� 6 ਦਸੰ ਬਰ
ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 2 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਪਿਹਲੇ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱ ਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। ਕੋਿਵਡ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ

ਦੇਖਿਦਆਂ ਅਸ� ਪਿਹਲਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹ� ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਵ�ਗੇ। ਟੀ.ਆਈ.ਐ�ਸ. ਵੱ ਲ� ਮੀਿਟੰ ਗ� ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਿਰੰ ਗ
ਕਰੌਸ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਤ� ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦਰਜ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀ.ਆਈ.ਐ�ਸ. ਨੂੰ 0800 488 0982’ਤੇ ਜ� info@tis.org.uk ’ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਅਸ� ਟੀ.ਆਈ.ਐ�ਸ.
ਰਾਹ� ਇਸ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।

ਅਸ� ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨਹ� ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮੁੱ ਚੀ

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੋਗੇ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸ ਿਦਓ, ਅਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ
ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ� ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਵ� ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਰਹ�ਗੇ

ਅਸ� ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ�
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸੂਿਚਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਲਈ ਉਨ�� ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸ� ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਦੇ

ਫੈਕਟਰਡ ਓਨਰ ਗਾਹਕ� ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਿਡੰ ਗ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱ ਤਰ� ਦੀਆਂ ਨਕਲ� ਭੇਜ�ਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਹਮਤੀ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ
ਸਾਨੂੰ ਿਜਸ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਉਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਰਹ�ਗੇ:
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•

ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਵੈਬਸਾਈਟ - ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਸਫ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ� ਨਾਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ: https://www.cxha.org.uk/transfer/
•

ਟਰ�ਸਫਰ ਫੇਸਬੁੱ ਕ - ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਨ� ਟਰ�ਸਫਰ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਪੇਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ - ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ:
https://www.facebook.com/CharingCrossHA

•

ਟਰ�ਸਫਰ ਿਨਊਜ਼ - ਅਸ� ਟਰ�ਸਫਰ ਿਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ� ਰਾਹ� ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਿਹਮ ਪੜਾਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਰਹ�ਗੇ

•

ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ੋਕਸ ਗਰੁੱ ਪ - ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਅਿਹਮ ਮੁਕਾਮ�

’ਤੇ ਟੀ.ਆਈ.ਐ�ਸ. ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ੋਕਸ ਗਰੁੱ ਪ� ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਿਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਦੀ ਉਰਦੂ ()اردو, ਪੰ ਜਾਬੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਸਰਲ ਚੀਨੀ (简体中文) ਅਤੇ ਅਰਬੀ ( )اﻟﻌرﺑﯾﺔਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦਤ ਕਾਪੀ
www.cxha.org.uk ਤ� ਜ� 0141 333 0404 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ� email transfer@cxha.org.uk ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ

ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਟੀਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਬੇਿਝਝਕ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜ� email
transfer@cxha.org.uk ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ
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