تقديم يد العون في كل ما تحتاجه لالنتقال إلى مكان جديد.
•
•
•
•

خطط انتقال مصممة حسب طلبك لتالئم احتياجاتك
خدمة ودية وشخصية
مجموعة متنوعة من الخدمات
أسعار تنافسية

 %٩٠ممن شاركوا في االستبيان شعروا بالرضا تجاه خدمة "التعريف بالمنطقة"
 %٩٧ممن شاركوا في االستبيان شعروا بالرضا تجاه خدمة "البحث عن منزل لإليجار"
 %٩١ممن شاركوا في االستبيان شعروا بالرضا تجاه خدمة "البحث عن مدرسة"
 %١٠٠ممن شاركوا في االستبيان شعروا بالرضا تجاه بيتھم /موقعھم الجديد
 %١٠٠ممن شاركوا في االستبيان رشحوا  TRCلصديق /زميل
المصدر :تم استالم جميع االستبيانات المكتملة ما بين ٢٠١١-٢٠٠٨
ال يحسن الناس تقدير الوقت والجھد الذي يستغرقه االنتقال إلى بلد أو منطقة جديدة .لذلك تم إنشاء The Relocation Consultancy
لجعل الحياة أكثر سھولة ولتقليل الضغط على كل المشتركين في عملية االنتقال.
االنتقال داخل الدولة التي تعيش فيھا ينطوي على مجموعة كبيرة من العمليات :تحديد المكان المناسب لالنتقال إليه والعثور على مكان
إليجاره أو شرائه والترتيب لعقد اإليجار والبحث عن مدارس ونقل األثاث وھكذا – واالنتقال إلى دولة أخرى يتضمن ما ھو أكثر من
ذلك )تأشيرات وترتيبات السفر والرسوم ،على سبيل المثال ال الحصر(.
يمكن أن تقوم شركة  The Relocation Consultancyبإرشادك برفق على مدار ھذه العمليات جميعھا ،والتأكد من أنك تنجز كل
االمور المھمة ،وتضمن أيضًا أال تغرق وسط كل ما يجب فعله .والدعم الذي تقدمه شركة  ، The Relocation Consultancyيُبقي
مصيرك تحت سيطرتك التامة ،ولكنھا سوف تُزيل عن كاھلك الكثير من المسائل االدارية المملة واالعمال الشاقة.
يتمتع فريقنا من الشباب المفعمين بالنشاط والحيوية بقدر ھائل من الخبرة واالتصاالت الممتازة في كل الخدمات التي قد تحتاجھا.
ولكننا نعتقد أن أكثر ما يجذب العميل إلينا ھوأننا نھتم بشكل حقيقي بجميع األفراد الذين نقدم لھم الخدمات ،وبعائالتھم .فنحن نقوم بكل
خطوة بشكل كامل ،كما أن كل استشاري يتأكد بنفسه من تلبية متطلبات كل أسرة ،حتى وإن لم يكن ھذا من ضمن واجباته!
وتعد شھادات عمالئنا ودراسات الحالة ونتائج االستبيانات شھادة على عملنا الجاد واالھتمام الكبير الذي يبديه مندوبونا .وقد قال
 %١٠٠ممن شاركوا في استبياناتنا أنھم "سعداء بالمنزل /المكان الذي وجدته  TRCلنا" ،و %١٠٠سوف يقومون "بترشيح TRC
لصديق /زميل"*.
نحن نقدم مجموعة من الخيارات المختلفة لتناسب المتطلبات المتنوعة ،وقد قمنا بإعداد عدد من الحزم برسوم ثابتة لمساعدتك في
تخطيط ميزانيتك لالنتقال إلى مكانك الجديد بشكل فعال قدر اإلمكان.

وتشمل خدماتنا:
الصفحة  ١من ٢
The Relocation Consultancy Ltd., Kalewa, The Warren, Caversham, Reading RG4 7TQ
ھاتف+44 (0)118 947 0029 :
بريد إلكترونيinfo@therelocationconsultancy.com :
موقع ويبwww.therelocationconsultancy.com :

• التعريف بالمناطق
• االنتقال ودعم التخصيص
• البحث عن منزل لإليجار
• المساعدة في شراء منزل
• البحث عن المدارس واختيارھا
• عقود اإليجار
• إدارة اإليجارات
• إنھاء اإليجارات
ونحن نعمل أيضا بشكل وثيق مع مجموعة متنوعة من الموردين المعتبرين اآلخرين ،ويمكننا تقديم الدعم في توفير مسكن تم إجراء
صيانة له وإيجار المفروشات ونقل الحيوانات المنزلية والتدريب على اللغات والتدريب الثقافي وتقديم المشورة الضريبية والتأشيرات
وتصريحات العمل ونقل السلع المنزلية.

معلومات االتصال
البريد اإللكترونيinfo@therelocationconsultancy.com:
ھاتف+44 (0)118 947 0029 :
العنوانKalewa, The Warren, Caversham, Reading, Berkshire RG4 7TQ:

الصفحة  ٢من ٢
The Relocation Consultancy Ltd., Kalewa, The Warren, Caversham, Reading RG4 7TQ
ھاتف+44 (0)118 947 0029 :
بريد إلكترونيinfo@therelocationconsultancy.com :
موقع ويبwww.therelocationconsultancy.com :

