ﺻﻼﺣﯾت ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺳﯽآرﺗﯽ
ﮐدام اﺧﺗﻼفھﺎی دﻋﺎوی در ﺳﯽآرﺗﯽ ﻗﺎﺑل رﺳﯾدﮔﯽ اﺳت؟
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﺎﻣوزﯾد ﮐﮫ ﺳﯽآرﺗﯽ ﺑﮫ ﮐدام اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧد و ﺑﮫ ﮐدام اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﺎﻣوزﯾد
ﭼﮫ ﻧوع از دﻋﺎوی اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧم در ﺳﯽ آرﺗﯽ ﻣطرح ﮐﻧم؟
ﺳﯽ آرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد دﻋﺎوی ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺳﺗره ی ﻣﺗﻧوﻋﯽ از اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﺳﺎﮐﻧﯾن اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷرﮐت ھﺎی
اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ را ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار دھد ،از ﻗﺑﯾل:
•

ﻋدم ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎی ﻣﺎھﺎﻧﮫ ی اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ

•

اﻗداﻣﺎت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ از ﺳوی ﺷرﮐت اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از واﺣدھﺎی آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ
در ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺳﺗﻧد

•

اﺟرای ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﯾﺎ دﻟﺑﺧواھﯽ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد رﻋﺎﯾت آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳر و
ﺻدا ،ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﺣل ﭘﺎرک ،اﺟﺎره ﺑﮭﺎ

•

ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺟﺗﻣﻊ آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ در اﺟرای آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود

•

ﻣﻣﺳؤﻟﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻌﻣﯾرات

•

ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ در روش اﺟرای ﺟﻠﺳﺎت ،رأی ﮔﯾری ،ﺛﺑت ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﺋل ﻣدﯾرﯾﺗﯽ

•

ﺗﻔﺳﯾر ﻗواﻧﯾن ،ﻣﻘررات ،ﯾﺎ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ

•

ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﻼک ﻣﺷﺎع

ﺳﯽآرﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻓﮭﺎﯾﯽ رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺧﺗﻼف ﺷده اﺳت در ﺑﯽﺳﯽ روی داده ﺑﺎﺷد.

ﮐدام اﺧﺗﻼفھﺎی دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ را ﻣﯽﺗواﻧم در ﺳﯽآرﺗﯽ ﻣطرح ﮐﻧم؟
ﺳﯽآرﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد اﺧﺗﻼفھﺎی دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ را ﺗﺎ ﻣﯾزان  5,000دﻻر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﺣل و ﻓﺻل ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺷﺎﻣل ﺳود ﯾﺎ
ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺧﺗﻼف ﻧﻣﯽﺷود .اﯾن اﺧﺗﻼفھﺎ ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﻣﯽﺷود:
•

ﺑدھﯽ ﯾﺎ ﺧﺳﺎرت

•

ﺟﺑران اﻣوال ﺧﺻوﺻﯽ

•

آﺳﯾب ﺷﺧﺻﯽ

•

ﮐﺎرﮐردھﺎی ﺧﺎص ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت و اﻣﻼک ﺧﺻوﺻﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷوﻧد

اﮔر ﻣﺑﻠﻎ دﻋوی ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  5000دﻻر اﺳت ،ﺑرای ﻗﺎﺑل طرح ﻧﻣودن درﺧواﺳت ﺣل اﺧﺗﻼف در ﺳﯽآرﺗﯽ ﺑﺎﯾد آن را ﺑﮫ
 5000دﻻر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﺑرﺳﺎﻧﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از  5000دﻻر ﺑوده "ﺻرف ﻧظر" ﻣﯽﮐﻧﯾد .آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد
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ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣض ﺻرف ﻧظر ﮐردن از ﯾﮏ ﻣﺑﻠﻎ ،آن ﻗﺳﻣت از دﻋوی ﺷﻣﺎ ﻣﺧﺗوﻣﮫ ﺷده و دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺗوان آن را در ﺳﯽآرﺗﯽ ﯾﺎ
ھﯾﭻ ﻣرﺟﻊ دﯾﮕری ﻣطرح ﻧﻣود.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺻﻼﺣﯾت ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺳﯽآرﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون دﯾوان ﺣل اﺧﺗﻼف ﻣدﻧﯽ ﺑﺧش  3.1ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﭼﮫ ﻧوع اﺧﺗﻼفھﺎﯾﯽ را ﻧﻣﯽﺗوان در ﺳﯽآرﺗﯽ ﻣطرح ﮐرد؟
ﺳﯽآرﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﻣورد ﺑرﺧﯽ اﺧﺗﻼفھﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از اﺧﺗﻼفھﺎ ﺑﺎﯾد در دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ،
دادﮔﺎه اﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﯾﺎ دﯾوانھﺎی دﯾﮕر ﻣطرح ﺷوﻧد .ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕر از اﺧﺗﻼفھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ھﯾﭻ دادﮔﺎه ﯾﺎ
دﯾواﻧﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺳﯽآرﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺧﺗﺗﺎم ﯾﺎ اﻧﺣﻼل ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ زﻣﯾن ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﻣﻠﮏ آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﺗﺻﻣﯾم
ﮔﯾری ﮐﻧد.
ﺳﯽآرﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﻣورد دﻋﺎوی ﻣطرح ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺎﻟﮑﺎن ﭘﯾﺷﯾن اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ آﻧﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﻧد.
ﺳﯽآرﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣوارد زﯾر ﮐﮫ ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣرﺗﺑط ﻣﯽﺷوﻧد ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﮐﻧد:
•

دﺳﺗور ﺑﮫ ﻓروش ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﻣﻠﮏ آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ

•

ﺣق ﺗﺻرف ﺳﺎزﻧدﮔﺎن در ﺻورت ﻋدم ﭘرداﺧت طﻠب آﻧﮭﺎ

•

ﺣﮑم دادﮔﺎه در ﻣورد ﺑﺎزﺳﺎزی اﻣﻼک ﺧﺳﺎرت دﯾده

•

ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎزﻧدﮔﺎن و طرﺣﮭﺎی ﻓﺎزﺑﻧدی ﺷدهی ﺳﺎﺧت اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ

•

ﺗﻌﯾﯾن درﺻد ﺳﮭم ھر ﻣﺎﻟﮏ در اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ

ﺳﯽآرﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﮭﻣتزﻧﯽ ،ﺑدﻧﺎم ﮐردن ﯾﺎ ﭘﯾﮕرد ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﯾﻧﮫورزاﻧﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﻧد.
ﺳﯽآرﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﺣﮑﺎم ﺻﺎدر ﺷده از ﺷﻌﺑﮫی اﺟﺎرهداری ﻣﺳﮑوﻧﯽ )آر ﺗﯽ ﺑﯽ( ﯾﺎ ﺷﻌﺑﮫی اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺷﻐﻠﯽ )ای اس
ﺑﯽ( را ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارد .اﯾن اﺣﮑﺎم ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط دادﮔﺎه اﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ اﺟرا ﺷوﻧد.
ﺳﯽآرﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل زﯾر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﻣرﺑوط اﺳت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد.
•

ﺗﻌﯾﯾن ﻣدﯾر ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺷرﮐت اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ

•

اﺣﮑﺎم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻدور ﻣﺟوز ﺑرای ﯾﮏ ﻣدﯾر ﺗﺻﻔﯾﮫ

•

درﺧواﺳتھﺎی اﻧﺣﻼل ﺷرﮐتھﺎی اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ

•

دﺳﺗورھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺑﺧش  33ﻗﺎﻧون اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑرای اﺗﮭﺎم ﺗﺿﺎد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻋﺿو ﺷورای اﻣﻼک
آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ
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•

ﺗﻌﯾﯾن رأی دھﻧدﮔﺎن در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑرای رأی دھﯽ در ﻣورد ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﻣﻠﮏ آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ وﺟود ﻧدارد

ﺳﯽآرﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﺧﺗﻼﻓﯽ را ﺣل و ﻓﺻل ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﮫ وﺟود آورﻧدهی آن در ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ روی ﻧدادهاﻧد.
اﮔر ﮐﺳﯽ اﺧﺗﻼﻓﯽ را ﻗﺑﻼً در ﺳﯽآرﺗﯽ ﻣطرح ﮐرده ﺑﺎﺷد ﻧﻣﯽﺗواﻧد ھﻣﺎن اﺧﺗﻼف را دوﺑﺎره در ﺳﯽآرﺗﯽ ﻣطرح ﮐﻧد.
ﺳﯽآرﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣورد اﺧﺗﻼﻓﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﺑﻼً در ﯾﮏ ﻣرﺟﻊ ﻗﺿﺎﯾﯽ اﻟزام آور دﯾﮕر ﯾﺎ روﻧدھﺎی دﯾﮕر
ﺣل اﺧﺗﻼف ﻣطرح ﯾﺎ ﺣل و ﻓﺻل ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺳﯽآرﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﺧﺗﻼﻓﯽ را ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد ﮐﮫ اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ ﯾﺎ آزارﻧده ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ از روﻧد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
ﺳﯽآرﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اِﻋﻣﺎل ﻣﻧﺷور ﺣﻘوق و آزادیھﺎی ﮐﺎﻧﺎدا دارد ﺣل و ﻓﺻل ﻧﻣﺎﯾد.
ﺳﯽآرﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﺧﺗﻼﻓﯽ را ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﮭﻠت زﻣﺎﻧﯽ طرح آن ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺳﯽآرﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﻣورد اﺧﺗﻼﻓﯽ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﮐﻧد ﮐﮫ دﻋوی ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ دوﻟت ﯾﮑﯽ از طرﻓﮭﺎی ﻣطرح در آن
ﺑﺎﺷد.
آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧم ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺳﯽآرﺗﯽ و ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﻋوی را ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧم؟
اﮔر اﺧﺗﻼف ﺑﺎ ﺗواﻓق ﺣل و ﻓﺻل ﻧﺷود و ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی دﯾوان ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ را اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾد ،طرف ﺑﺎزﻧده ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫھﺎی
دﯾوان و ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺗداول ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﻋوی را ﺑﮫ طرف ﺑرﻧده ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ دﯾوان ﺗﺻﻣﯾم دﯾﮕری ﺑﮕﯾرد.
اﯾن ھزﯾﻧﮫھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل ﭼﻧد ﻣورد ﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﻣوارد زﯾر ﺷود:
•

ﺗﻣﺎم ھزﯾﻧﮫھﺎی دﯾوان ﮐﮫ طرف ﻣﻘﺎﺑل در ﻣورد دﻋوی ﭘرداﺧت ﮐرده اﺳت.

•

ﺗﻣﺎم ھزﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ طرف در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷﺎھدان و اﺣﺿﺎرﯾﮫھﺎ ﭘرداﺧت ﮐرده اﺳت و
ﺳﺎﯾر ھزﯾﻧﮫھﺎ و ﺟرﯾﻣﮫھﺎی ﻣﺗداوﻟﯽ ﮐﮫ دﯾوان ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺟرای روﻧد ﺣل اﺧﺗﻼف دﯾوان ﺑداﻧد

•

ﺑﮫ ﺟز در ﻣوارد ﻏﯾر ﻋﺎدی ،دﯾوان ھﯾﭼﮕﺎه از ھﯾﭻ ﮐدام از طرفھﺎ ﻧﺧواھد ﺧواﺳت ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﮐﯾل ﯾﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧده در روﻧد ﺣل اﺧﺗﻼف دﯾوان را ﺑﮫ طرف ﻣﻘﺎﺑل ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد.
ﮐدام طرفھﺎی دﻋﺎوی دوﻟﺗﯽ ﺣﺳﺎب ﻣﯽﺷوﻧد؟
آری
دوﻟت اﺳﺗﺎﻧﯽ – ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫی ﺑﮫﺣق اﺳﺗﺎن ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ )از ﺟﻣﻠﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ،دﯾوانھﺎ و ﻏﯾره(
آری
دوﻟت ﻓدرال  -ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ ﺑﮫﺣق ﮐﺎﻧﺎدا )از ﺟﻣﻠﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ ،دﯾوانھﺎ و ﻏﯾره(
ﺧﯾر
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دوﻟت ﻣﺣﻠﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﺷﮭرداری(
ﺧﯾر
ھﯾﺄتھﺎی آﻣوزش و ﭘرورش
ﺧﯾر
ﺷرﮐتھﺎی دوﻟﺗﯽ
آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣن ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﺳﯽآرﺗﯽ ﺑرای ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در ﻣورد دﻋوی ﻣن ﺻﻼﺣﯾت ﻗﺿﺎﯾﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯾر؟
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺣل اﺧﺗﻼف ﺧود را ارﺳﺎل ﻧﮑرده و ھزﯾﻧﮫی ﻣرﺑوطﮫ را ﭘرداﺧت ﻧﮑﻧﯾد ﺳﯽآرﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﻣورد
ﺻﻼﺣﯾت ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺧود در دﻋوی ﺷﻣﺎ اظﮭﺎر ﻧظر ﮐﻧد.
اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﭘﯾش از اﻋﻼم درﺧواﺳت دﻋوی ﺧود در ﺳﯽآرﺗﯽ از ﺻﻼﺣﯾت ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺳﯽآرﺗﯽ ﻣطﻠﻊ ﺷوﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از
ﻣﺷﺎورهی ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﮭره ﮔﯾری ﮐﻧﯾد.
ﺧدﻣﺎت ارﺟﺎع ﺑﮫ وﮐﻼی  CBABCﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯾل در ﺗﻣﺎس ﺑﮕذارد ﺗﺎ او ﯾﮏ ﻣﺷﺎورهی 30
دﻗﯾﻘﮫای را ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫای ﺟزﺋﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد.
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ وﮐﻼی ﻧﯾﮑوﮐﺎر ﭘروﺑوﻧو ﮐﻠﯾﻧﯾﮏھﺎی ﻣﺷﺎورهی ﺣﻘوﻗﯽ را در ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ اداره ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ
راﯾﮕﺎن را ﺑرای دارﻧدﮔﺎن ﺷراﯾط اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد.
اﮔر ﺳﯽآرﺗﯽ ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﻣطﻠﻊ ﺧواھم ﺷد؟
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧودﺗﺎن درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﺳﯽآرﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ .ﻣرﺣﻠﮫی اول اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار ﺧودﯾﺎری ﺳﯽآرﺗﯽ
ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن راه ﺣل ﯾﺎب اﺳت .اﯾن اﺑزار ﺷﻣﺎ را ﯾﺎری ﻣﯽدھد ﺗﺎ در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺧود و آﻧﭼﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل آن
اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد .راه ﺣل ﯾﺎب ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﺑدھد ﺗﺎ ﺑرای طرفھﺎی دﯾﮕر ارﺳﺎل
ﮐﻧﯾد و ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺎزﮔو ﮐﻧد.
اﮔر راه ﺣل ﯾﺎب در اﻧﺗﮭﺎی ﺟﺳت و ﺟوی ﺧود ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺳﯽآرﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،آﻧﮕﺎه ﺷﻣﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن درﺧواﺳت ﺣل اﺧﺗﻼف را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ﺳﯽآرﺗﯽ درﺧواﺳت دﻋوی ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐرده و ﯾﮏ
ﮐﺎرﻣﻧد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺣل و ﻓﺻل آن را ﻣرور ﺧواھد ﮐرد .اﮔر ﺳﯽآرﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،ﯾﮏ
ﮐﺎرﻣﻧد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺣل و ﻓﺻل ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﺑر ﻣﯽﮐﻧد.
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