ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੋਲ ਕਲੇ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੋਲ ਕਲੇ ਮ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਪਲੋ ਰਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਉ�ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੂ ਲਜ਼ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਹ੍ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਪਲੋ ਰਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

STRATA
ਸਟਰੈਟਾ

SMALL CLAIMS
ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮ

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਪਲੋ ਰਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ?
ਇਹ 3 ਿਮੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਿਦਖਾਏਗੀ ਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਪਲੋ ਰਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਝਗਿੜਆਂ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਝਗਿੜਆਂ ਦੇ 5,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਟਰੈਟਾ (ਕੰਡੋਿਮਨੀਅਮ) ਦੇ ਕਲੇ ਮ ਹੱਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੋ
ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ?
ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਝਗਿੜਆਂ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,
ਇਨਸ਼ੋਰ�ਸ ਦੇ ਕਲੇ ਮਾਂ, ਿਨੱਜੀ ਸੱਟ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁ ਝ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਝਗਿੜਆਂ ਦੇ 5,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਸਟਰੈਟਾ ਝਗੜਾ (ਿਡਸਿਪਊਟ) ਕੀ ਹੈ?
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ਸਟਰੈਟਾ ਝਗਿੜਆਂ ਿਵਚ ਸਟਰੈਟਾ ਮਾਲਕਾਂ, ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਟਰੈਟਾਂ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰੈਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਟਰੈਟਾ ਫੀਸਾਂ, ਜੁਰਮਾਿਨਆਂ, ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ, ਬਾਈਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ, ਗੜਬੜੀਆਂ, ਸਾਂਝੀ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ
ਝਗੜੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਕ ਸਟਰੈਟਾ ਕ�ਸਲ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਿਟਵ ਮੀਿਟੰਗਾਂ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਿਕਵ� ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੋ
ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਰਾਹ ਿਵਚ
ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁ ਸ� ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਸੇਵ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ।
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ (ਐਪਲੀਕ�ਟਸ) ਦੇ ਨਾਂ, ਿਚੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ।
ਸਾਰੇ ਉ�ਤਰਦਾਇਕਾਂ (ਿਰਸਪ�ਡ�ਟਸ) ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਿਚੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ।
ਜੇ ਝਗੜੇ ਿਵਚ ਸਟਰੈਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਰੈਟਾ ਕਾਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਨਾਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ।
ਜੇ ਉ�ਤਰਦਾਇਕ ਕੋਈ ਿਬਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਬਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਇਆ ਿਚੱਠੀ
ਪੱਤਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਸ ਿਬਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਲੇ ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਿਜੱਥੇ ਿਬਜ਼ਨਸ
ਸਿਥਤ ਹੈ, ਉ�ਥੇ ਦੇ ਿਮ�ਿਸਪਲ ਜਾਂ ਿਸਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਲੋ ਕਲ ਿਬਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸੰਸ ਆਿਫਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਿਬਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਂ
ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛੋ।
ਝਗੜੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।
ਤੁ ਸ� ਦੂ ਜੀ ਿਧਰ ਤ� ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਤ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਪੈਿਸਆਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁ ਸ� ਉਨਹ੍ ਾਂ ਤ� ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਿਕ
ਤੁ ਸ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮ ਿਵਚ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 5,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਲੇ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੀ ਆਰ ਟੀ
ਨੂ ੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ।
(ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ) ਸਬੂਤ ਦੀ ਿਕਸਮ ਿਜਸ `ਤੇ ਤੁ ਸ� ਿਨਰਭਰ ਕਰੋਗੇ। ਿਸਰਫ ਸੰਖਪ
ੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਹੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਝਗੜੇ ਦੇ
ਹੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿਵਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ ਗਾ।
ਆਪਣੇ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੇ ਤੁ ਸ� ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਿਗਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਚੈ�ਕ।
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਿਕ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਫੀਸਾਂ ਤ� ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਿਟਰ੍ ਿਬਊਨਲ ਐਕਟ ਹੇਠ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਸੈ�ਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਨਯਮ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨੂ ੰ ਿਨਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੋ
ਕੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?
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ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਲੇ ਮ ਿਕੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਿਵਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨੂ ੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲੇ ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹ ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ,
ਜਾਂ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਖਲਾਫ ਕਲੇ ਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਿਰਸਪ�ਡਟ
� ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕੀ ਉਹ ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ� ਕਲੇ ਮ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਵ� ਉ�ਤਰਦਾਇਕ ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਅਜੇ ਵੀ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹ� ਹੈ।
ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੋ
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