ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੋ ਿਕ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਿਕਹੜੇ ਝਗਿੜਆਂ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹਿੜਆਂ ਿਵਚ ਨਹ�।
ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੋ
ਮ� ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਟਰੈਟਾ ਝਗੜੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੋਲ ਿਲਆ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਸਟਰੈਟਾ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰੈਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਝਗਿੜਆਂ ਦਾ
ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ:
•
•

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਟਰੈਟਾ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਸਟਰੈਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਿਵਚਲੀਆਂ ਅੱਧ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੌ ਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਲ� ਨਾਵਾਜਬ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ

•

ਸਟਰੈਟਾ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਨੂ ੰ ਨਾਵਾਜਬ, ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਰੌਲੇ, ਪਾਲਤੂ
ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪਾਰਿਕੰਗ, ਰ�ਟਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਾਈਲਾਜ਼

•
•
•
•
•

ਆਪਣੇ ਬਾਈਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਟਰੈਟਾ ਦਾ ਫੇਲਹ੍ ਹੋਣਾ
ਿਰਪੇਅਰਾਂ ਲਈ ਮਾਇਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਮੀਿਟੰਗਾਂ, ਵੋਿਟੰਗ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਬੇਿਨਯਮੀਆਂ
ਕਾਨੂ ੰਨ, ਿਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਸਾਂਝੀ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਮਸਲੇ

ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਿਸਰਫ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਝਗਿੜਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਝਗੜੇ ਨੂ ੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ
ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ
ਮ� ਝਗਿੜਆਂ ਦੇ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੋਲ ਿਲਆ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਸੀ ਆਰ ਟੀ 5,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਆਜ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਖਰਚੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ। ਇਨਹ੍ ਾਂ ਝਗਿੜਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•

ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨੁ ਕਸਾਨ
ਿਨੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
ਿਨੱਜੀ ਸੱਟਾਂ
ਿਨੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਐਗਰੀਮ�ਟਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਲੇ ਮ 5,000 ਡਾਲਰ ਤ� ਉ�ਪਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੋਲ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਲੇ ਮ ਨੂ ੰ
5,000 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਉਹ ਰਕਮ “ਛੱਡਦੇ” ਹੋ ਿਜਹੜੀ 5,000 ਡਾਲਰ ਤ� ਉ�ਪਰ
ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੋ ਿਕ ਜਦ� ਇਕ ਵਾਰੀ ਤੁ ਸ� ਕੋਈ ਰਕਮ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਲੇ ਮ ਦਾ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁ ਸ� ਇਹ
ਦੁ ਬਾਰਾ ਕਲੇ ਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਿਵਖੇ ਜਾਂ ਿਕਤੇ ਵੀ ਹੋਰ।
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ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਸਮਾਲ ਕਲੇ ਮਜ਼ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਐਕਟ, ਸੈਕਸ਼ਨ 3.1
ਦੇਖੋ।
ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੋਲ ਨਹ� ਿਲਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੁ ਝ ਝਗਿੜਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ। ਇਨਹ੍ ਾਂ ਿਵੱਚ� ਕੁ ਝ ਬੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ। ਕੁ ਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਕਲੇ ਮ ਨਾ ਹੋਣ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਟਰੈਟਾ ਲੌ ਟ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਹੱਤ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹ�
ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਸਟਰੈਟਾ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁਧ
ੱ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਅਸਰ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ:
•
•
•
•
•

ਸਟਰੈਟਾ ਲੌ ਟ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ
ਿਬਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਨਾਂ
ਨੁ ਕਸਾਨੀ ਗਈ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਨੂ ੰ ਦੁ ਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਡਰ
ਿਡਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸਟਰੈਟਾ ਪਲੈ ਨਾਂ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣਾ
ਸਟਰੈਟਾ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਿਵਚ ਹਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ

ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਿਵਚ ਤੁ ਹਮਤਾਂ, ਮਾਣ-ਹਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਰਵਾਈਆਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ, ਰੈਜ਼ੀਡ�ਸ਼ਲ ਟੈਨ�ਸੀ ਬਰਾਂਚ (ਆਰ ਟੀ ਬੀ) ਜਾਂ ਇਮਪਲੌ ਏਮ�ਟ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਬਰਾਂਚ (ਈ ਐ�ਸ ਬੀ) ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਕਰ
ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਿਕਸੇ ਸਟਰੈਟਾ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਮੁੱਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ।
•
•
•
•
•

ਸਟਰੈਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਡਿਮਨਸਟਰੇਟਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ
ਿਕਸੇ ਿਦਵਾਲੇ ਿਵਚ ਅਿਧਕਾਰ ਸ�ਪਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ
ਿਕਸੇ ਸਟਰੈਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਸਟਰੈਟਾ ਕ�ਸਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਵਲ� ਕਿਥਤ ਿਹੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਸਟਰੈਟਾ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਹੇਠ ਹੱਲ ਕਰਨਾ
ਿਕਸੇ ਸਟਰੈਟਾ ਲੌ ਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਉਦ� ਵੋਟਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜਦ� ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਜਸ ਝਗੜੇ ਨੂ ੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਹੀ ਝਗੜਾ ਦੂ ਜੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੋਲ ਦਰਜ ਨਹ�
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
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ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਿਕਸੇ ਕਲੇ ਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ
ਝਗਿੜਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਰਾਹ� ਹੱਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਤੁ ੱਛ ਹੈ, ਜੋ ਿਸਰਫ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੀ
ਦੁ ਰਵਰਤ� ਹੈ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਔਫ ਰਾਈਟਸ �ਡ ਫਰ੍ ੀਡਮਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਝਗੜਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਮ� ਦੀ ਹੱਦ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਲੇ ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਝਗੜੇ ਿਵਚ ਇਕ ਿਧਰ ਹੈ।
ਕੀ ਮ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਖਰਚੇ ਕਲੇ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਜੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਐਗਰੀਮ�ਟ ਨਾਲ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਿਧਰ ਨੂ ੰ
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਿਧਰ ਨੂ ੰ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਵਾਜਬ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹ੍ਾਂ
ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਿਵਚ ਅੱਗੇ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੁ ਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•
•
•

ਦੂ ਜੀ ਿਧਰ ਵਲ� ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਦੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ
ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਇਕ ਿਧਰ ਵਲ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਿਜਹੜੇ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ, ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਵਲ� ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਿਕਸੇ ਿਧਰ ਨੂ ੰ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਵਲ� ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਦੂ ਜੀ ਿਧਰ ਵਲ� ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ
ਹੋਰ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਵਲ� ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ।
ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਧਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਨ?
ਹਾਂ
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ – ਹਰ ਮਾਜੈਸਟੀ ਦਾ ਕੂ ਈਨ ਇਨ ਰਾਈਟ ਔਫ ਦਾ ਪਰ੍ਿੋ ਵੰਸ ਔਫ ਬੀ ਸੀ (ਸਮੇਤ ਮਿਨਸਟਰੀਆਂ, ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲਾਂ, ਆਿਦ ਦੇ)
ਹਾਂ
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ – ਹਰ ਮਾਜੈਸਟੀ ਦਾ ਕੂ ਈਨ ਇਨ ਰਾਈਟ ਔਫ ਕੈਨੇਡਾ (ਸਮੇਤ ਮਿਨਸਟਰੀਆਂ, ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲਾਂ, ਆਿਦ ਦੇ)
ਨਹ�
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ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਿਮ�ਿਸਪਲਟੀ)
ਨਹ�
ਸਕੂ ਲ ਬੋਰਡ
ਨਹ�
ਕਰਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ
ਕੀ ਤੁ ਸ� ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ?
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਉਦ� ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਨਹ� ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁ ਸ� ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ
ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਨਹ� ਕਰਵਾ�ਦੇ ਅਤੇ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਫੀਸ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ।
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਝਗੜਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਲੇ ਮ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ� ਤਾਂ ਤੁ ਸ� ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੀ ਬੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਲੌ ਈਅਰ ਰੈਫਰਲ ਸਰਿਵਸ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ 30 ਿਮੰਟ ਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸੈ�ਸ ਪਰ੍ੋ ਬੋਨੋ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਭਰ ਿਵਚ ਕਲੀਿਨਕ ਚਲਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦ� ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹ�। ਪਿਹਲਾ
ਕਦਮ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਟੂ ਲ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ
ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਸ� ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਦੂ ਜੀ ਿਧਰ ਨੂ ੰ ਿਚੱਠੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਟੈਮਪਲੇ ਟਸ (ਨਮੂਨੇ) ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਦਕਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਤ `ਤੇ, ਜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਅਿਜਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸ� ਿਫਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਡਸਿਪਊਟ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਮਲੇ ਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਕਲਰਕ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰੈਜ਼ਲ
ੋ ੂ ਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਕਲਰਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।
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