ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ

ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਵੈਸਟ ਆਫ਼

ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਹਾਊਿਸੰ ਗ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਤਬਾਦਲਾ
ਤਰਜੀਹ�

ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਿਦਓ...
ਭੂਿਮਕਾ

ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱ ਜ� ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸ� ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਅੰ ਿਤਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਉਸ
ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਨ� ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਉਨ�� ਵੱ ਲ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਹਰੇਕ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੋ ਸਕੇ:
•
•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਿਕਰਾਇਆ ਸਿਹਣਯੋਗ ਬਿਣਆ ਰਹੇ।

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

•

ਸਾਡੇ ਘਰ� ਿਵੱ ਚ ਅਿਤ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਕੰ ਮ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਵੇਸ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣਾ।

•

ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਾਰਣ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਭੌਿਤਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।

•
•

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

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।

•
•

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

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

•
ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 3 ਦਸੰ ਬਰ 2021 ਤੱ ਕ ਸਾਡੇ ਤੱ ਕ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ਼�ੀਪੋਸਟ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।
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 ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਬਾਦਲਾ ਤਰਜੀਹ� ਉਨ�� ਗੱ ਲ� ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ�� ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੀ.ਐਕਸ.ਐ�ਚ.ਏ. ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤਰਜੀਹ� ਹਨ?

 ਹ�

 ਨਹ�

 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਨਹ�

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤ� ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ� ਛੁੱ ਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਜਨ�� ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ�� ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਐ�ਚ.ਏ. ਮਿਹਜ਼ ਲ� ਡਲਾਰਡ ਤ� ਕੁਝ ਵੱ ਧ ਕੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਨੂੰ 'ਿਵਆਪਕ

ਭੂਿਮਕਾ' ਵਾਲੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ, ਹ�ਡੀ ਪਰਸਨ ਸਰਿਵਸ, ਬਜ਼ੁਰਗ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਿਡਜੀਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ, ਸਟਾਰਟਰ ਪੈਕ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਾਰਸਲ ਅਤੇ ਅੱ ਪਸਾਇਕਿਲੰਗ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

1

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਵਧੀਕ ਸੇਵਾਵ� ਹਨ ਿਜਨ�� ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਉਨ�� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ, ਜੋ ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵ� ਤ�
ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ� ਹੋਰਨ� ਤ� ਿਜਨ�� ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਐ�ਚ.ਏ. ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ� ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਨ�� ਸੇਵਾਵ� �ਤੇ ਅਸਲ

ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਣ ਜੋ ਉਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤਬਾਦਲਾ ਅੱ ਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਹੜੀਆਂ
ਗੱ ਲ� ਗਾਹਕ� ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ?
ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
 ਇੱ ਕ ਨਵ� ਸਥਾਨਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ/ਵਸਨੀਕ ਸਮੂਹ
 ਸ਼ਾਰਟ ਲਾਈਫ਼ ਕਸਟਮਰ ਫੋਕਸ ਸਮੂਹ
 ਗਾਹਕ ਸਰਵੇਖਣ

 ਗਾਹਕ� ਲਈ ਡਰੌਪ-ਇਨ ਸੈਸ਼ਨ

 ਆਨਲਾਈਨ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ
ਤਬਾਦਲਾ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਿਰੰ ਗ ਕਰੌਸ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕੌ ਟਲ� ਡ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ, ਿਜਸ

ਲਈ ਟੀ.ਆਈ.ਐ�ਸ. (ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਵੱ ਲ� ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਵ� ਟਰ�ਸਫਰ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱ ਪ ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ?
 ਹ�

 ਨਹ�
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਾਹਕ ਸ਼�ੇਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ.ਐਕਸ.ਐ�ਚ.ਏ. ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ?
 ਿਕਰਾਏਦਾਰ

 ਫੈਕਟਰਡ ਓਨਰ

 £1 ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਿਡੰ ਗ ਮ�ਬਰ

 ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਦੱ ਸੋ)
ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ
ਨਾਮ
ਪਤਾ

ਪਤਾ 2

ਿਸਟੀ/ਟਾਊਨ
ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ
ਈਮੇਲ ਪਤਾ

ਤੁਸ� ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਿਕ ਪ�ਸਤਾਵਤ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਵ� ਸੂਿਚਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ?
 ਵੈਬਸਾਈਟ �ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ �ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

 ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

 ਿਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਰਾਹ� ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

2

 ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰ ਗ�

3

