ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਮ� ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦੀ ਹ�?
ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ਲ
ੋ ੂਸ਼ਨ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਕੀ ਹੈ?
ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ (ਸੀ ਆਰ ਟੀ) ਕੈਨ�ਡਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਔਨਲਾਈਨ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ�� ਦੇ
ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਝਗਿੜਆਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ:
•

ਸਟਰੈਟਾ ਪ�ਾਪਰਟੀਆਂ

•

5,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮ

•

ਮੋਟਰ ਗੱ ਡੀਆ ਦੇ ਐਕਸੀਡ�ਟ

•

ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਅਪਰੇਿਟਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ�

ਸੀ ਆਰ ਟੀ, ਝਗਿੜਆਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗੀ, ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਪਹੁੰ ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਮੰ ਤਵ, ਝਗਿੜਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਹੱ ਲ ਕਰਨ
ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਿਕਫਾਇਤੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ
ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੁਸ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਦੇ ਕੋਨ�ਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਤ� ਜ� ਿਕਸੇ ਮੋਬਾਇਲ ਯੰ ਤਰ ਤ�
ਿਦਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱ ਤੇ ਿਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਉਦ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ (ਿਵਅਕਤੀਆਂ) ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸੱ ਧੀ ਅਤੇ
ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ। ਿਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਿਵਚ

What is the CRT [Punjabi]
Last Reviewed or Updated: February 17, 2021

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਿਕਸੇ ਹੱ ਲ `ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤ� ਤੁਸ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮ�ਬਰ� ਵਲ� ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੰ ੂ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਜ� ਸਮੱ ਿਸਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਰੁਝ�ਿਵਆਂ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਟਾ, ਸਮਾਲ ਕਲੇ ਮਜ਼, ਮੋਟਰ ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡ�ਟ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ� ਕੋਅਪਰੇਿਟਵ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�� ਹੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ
ਹੋਵੇ, ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਸੁਵੱਖਤੇ ਜਾਗਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਜ� ਬਹੁਤ ਲੇ ਟ ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣਾ। ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ
ਿਟ�ਿਬਊਨ (ਸੀ ਆਰ ਟੀ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ�, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅ
ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਜ਼ਬਾਨ ਿਵਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ�� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ

•

ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ

•

ਮਦਦ ਕਰਨਾ

•

ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ

ਤੁਸ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਉਦ� ਅਤੇ ਉਸ ਥ� ਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ: ਘਰ
ਿਵਚ, ਕੰ ਮ 'ਤੇ, ਜ� ਲੋ ਕਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਿਵਚ। ਅਤੇ ਕੇਸ ਮੈਨ�ਜਰ ਿਕਸੇ ਐਗਰੀਮ�ਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਗਿੜਆਂ ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਿਵਚਲੇ
ਅਗਲੇ ਕਦਮ� ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ।
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