آﻏﺎز ﺑﮫ اﻗدام
ﭘﯾش از ﺷروع ﯾﮏ دﻋوی در ﺳﯽآرﺗﯽ ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھم؟
ﭘﯾش از طرح ﮐردن ﯾﮏ دﻋوی در ﺳﯽآرﺗﯽ ،ﺑﺎﯾد از راه ﺣل ﯾﺎب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .راه ﺣل ﯾﺎب اطﻼﻋﺎت و اﺑزارھﺎﯾﯽ
دارد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﺣل اﺧﺗﻼف ﺷﻣﺎ ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﻣﮭﻠتھﺎی زﻣﺎﻧﯽ را ﺑررﺳﯽ ﮐرده و ﻣدارک ﺧود را
آﻣﺎده ﮐﻧﯾد.

ﺑﺎ راه ﺣل ﯾﺎب ﺷروع ﮐﻧﯾد
STRATA

اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ

SMALL CLAIMS

دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ

آﯾﺎ ﺑﺎر اول اﺳت ﮐﮫ از راه ﺣل ﯾﺎب اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟

اﯾن وﯾدﺋوی  3دﻗﯾﻘﮫای ﻧﺣوهی ﮐﺎر ﺑﺎ آن را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.

ﭼﮫ ﻧوع دﻋویھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗوان در ﺳﯽآرﺗﯽ ﻣطرح ﮐرد؟
ﺳﯽآرﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد اﺧﺗﻼفھﺎی دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ را ﺗﺎ ﻣﯾزان  5000دﻻر و ﭘﺎﯾﯾنﺗر و اﺧﺗﻼفھﺎی اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺎ
ھر ﻣﯾزاﻧﯽ ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد.
ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد

اﺧﺗﻼف دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ ﭼﯾﺳت؟
اﺧﺗﻼف دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺗﻧوﻋﯽ را ﻣﯾﺎن اﻓراد ﻣﺳﺗﻘل و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،اﺧﺗﻼفھﺎﯾﯽ در
ﻣورد دﻋوی ﺑﯾﻣﮫ ،ﺻدﻣﮫی ﺷﺧﺻﯽ ،ﺧرﯾد و ﻓروش ﺧدﻣﺎت و اﺟﻧﺎس ،ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز ﻣﺳﮑوﻧﯽ ،اﺳﺗﺧدام و ﻣﺳﺎﺋل
دﯾﮕر .ﺳﯽآرﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد اﺧﺗﻼفھﺎی دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ را ﺑﮫ ﻣﯾزان  5000دﻻر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد.
ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد
اﺧﺗﻼف اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟
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اﺧﺗﻼفھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺗﻧوﻋﯽ را ﻣﯾﺎن ﻣﺎﻟﮑﺎن آﭘﺎرﺗﻣﺎن ،ﺳﺎﮐﻧﯾن ،ﺑﺧﺷﮭﺎی اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ و
ﺷرﮐتھﺎی آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،دﻋویھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧرخ آﭘﺎرﺗﻣﺎن ،ﺟرﯾﻣﮫھﺎ ،ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن،
آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣﻘررات ،ﻣزاﺣﻣت ،اﻣﻼک ﻣﺷﺎع و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﺎت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل و دﯾﮕر اﻣور ﺗوﺳط
ﺷورای اﻣﻼک آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ و ﻣدﯾران ﺑﺧﺷﮭﺎ.
ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد

ﭼﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای درﺧواﺳت ﺣل اﺧﺗﻼف ﻧﯾﺎز اﺳت؟
ﭘﯾش از ﺷروع درﺧواﺳت ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت زﯾر را در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾد.اﮔر در ﻣﯾﺎﻧﮫی راه ﺗوﻗف ﮐﻧﯾد،
ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﺧود را ذﺧﯾره ) (saveﮐﻧﯾد.
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ﻧﺎمھﺎ ،آدرسھﺎی ﭘﺳﺗﯽ ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔنھﺎ و آدرسھﺎی اﯾﻣﯾل ﺗﻣﺎم درﺧواﺳت ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﻧﺎمھﺎ و آدرسھﺎی ﭘﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﭘﺎﺳﺦ دھﻧدﮔﺎن
اﮔر اﺧﺗﻼف ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻠﮏ آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود ،ﻧﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷرﮐت ،ﺷﻣﺎرهی ﻗﺳﻣت ،و آدرس در
ﺻورت ﻧﯾﺎز.
اﮔر ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﺳﺦ دھﻧدهھﺎ ﯾﮏ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت ،ﻧﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن و آدرس ﭘﺳﺗﯽ ﺛﺑت ﺷدهی آﻧﮭﺎ .اﮔر در ﻣورد ﻧﺎم ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آن دﻋوی دارﯾد
ﺷﺑﮭﮫای وﺟود دارد ﺑﺎ دﻓﺗر ﮔواھﯽ دﻓﺎﺗر ﺗﺟﺎری ﻣﺣﻠﯽ در ﺷﮭرداری ﯾﺎ ﺷورای ﺷﮭری ﮐﮫ آن ﮐﺳب و ﮐﺎر
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در آن واﻗﻊ ﺷده ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻧﺎم ﺻﺣﯾﺢ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﮏ آﻧﮭﺎ را ﺟوﯾﺎ ﺷوﯾد.
ﺷرح دﻋوی
آﻧﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد طرف ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺟﺎم دھد؛ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻘدار ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﭘرداﺧت ﮐﻧد .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺣداﮐﺛر ﻣﻘداری ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد در دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ ﺳﯽآرﺗﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد  5000دﻻر اﺳت .اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺟدا از
ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯽآرﺗﯽ ﻣﯽﭘردازﯾد ،ھزﯾﻧﮫھﺎ و ﺳود ﻣﯽﺑﺎﺷد.
)اﺧﺗﯾﺎری( ﺷرﺣﯽ از ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﺳﺗﻧﺎد ﺧواھﯾد ﮐرد .ﻓﻘط ﺷرح ﻣدارک ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .ﺑﻌداً در روﻧد ﺣل
اﺧﺗﻼف ﻓرﺻت ﺧواھﯾد داﺷت ﮐﮫ ﻣدارک را اراﺋﮫ دھﯾد.
ﻧﺎم و اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻧﻣﺎﯾﻧده ،اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑرای داﺷﺗن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺟوز ﮐﻧﯾد.
ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ﯾﺎ ﭼﮏ ﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺳﯽآرﺗﯽ
اﮔر ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد و ﻣﯽﺧواھﯾد ﺳﯽ آر ﻧﯽ از آﻧﮭﺎ ﺻرف ﻧظر ﻧﻣﺎﯾد ،اطﻼﻋﺎت درآﻣد
ﺧﺎﻧوارﺗﺎن ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺟزﯾﯾﺎت درآﻣد ﺧﺎﻧوار و ارزش اﻣﻼﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﻣﺎﺳت.

ﺳﯽآرﺗﯽ ﭼﮫ ﻣﻘرراﺗﯽ دارد؟
ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون دﯾوان ﺣل اﺧﺗﻼف ﻣدﻧﯽ ،ﺳﯽآرﺗﯽ ﻣوظف اﺳت ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﻣﻘررات طرح ﮐﻧد .ﻣﻘررات ﺗﺎ ﺣدی ﻣﺎﻧﻧد
رھﻧﻣون ھﺳﺗﻧد و ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺳﯽآرﺗﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،ﺷﻔﺎف و ﯾﮑﺳﺎن ﻋﻣل ﮐﻧد.
ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد

آﯾﺎ اﺧﺗﻼف دﻋوی ﮐوﭼﮏ ﻣن در ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﻗﺎﺑل طرح اﺳت؟
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اﮔر دﻋوی ﺷﻣﺎ اﻓراد و روﯾدادھﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ اﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﮫی ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ
ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻻزم اﺳت ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺟﺎ آن را ﻣطرح ﮐﻧﯾد.
ﺳﯽآرﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﮐﮫ روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﻋوی ﺷده اﻧد در ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر و ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ
دﻋوی ﺑر ﻋﻠﯾﮫ او ﻣطرح ﻣﯽﺷود ﺳﺎﮐن ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ھﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺣﺗﯽ اﮔر روﯾدادھﺎی ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﻋوی در ﺑرﯾﺗﯾش
ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷﻧد و ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده ﺳﺎﮐن ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺳﯽآرﺗﯽ ﺑﺎز ھم ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾﻧطور ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ
ﻣرﺟﻊ ﺻﺣﯾﺣﯽ ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل اﺧﺗﻼف ﻧﯾﺳت.
ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد
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