آﻏﺎز ﺑﮫ اﻗدام
ﭘﯾش از ﺷروع ﯾﮏ دﻋوی در دﯾوان ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣدﻧﯽ ) (CRTﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾد
اﻧﺟﺎم ﺑدھم؟
ﭘﯾش از طرح ﮐردن ﯾﮏ دﻋوی در دﯾوان ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣدﻧﯽ ) ،(CRTﺑﺎﯾد 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
ﺑرای ھر ﻧوع دﻋوی ﯾﮏ راه ﺣل ﯾﺎب وﺟود دارد .اطﻼﻋﺎت در راه ﺣل ﯾﺎب ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺳت .اﮔر در ﺧواﻧدن
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﺷﮑل دارﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺗﺎ از ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ،ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ دوﺳﺗﺎن ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده
از راه ﺣل ﯾﺎب ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﯾد.
اﯾن وﯾدﯾوی  ۳دﻗﯾﻘﮫای ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺣوهی اﺳﺗﻔﺎده از راه ﺣل ﯾﺎب را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.

اﻣﻼک اﺳﺗراﺗﺎ

دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ

ﺗﺻﺎدﻓﺎت وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﻣوﺗوری و ﺟراﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ
از آن

اﻧﺟﻣنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ

 CRTدر ﭼﮫ ﻧوع دﻋﺎوی ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﻣﮏ ﮐﻧد؟
 CRTﻣﯽﺗواﻧد ادﻋﺎھﺎی دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ را ﺗﺎ ﻣﯾزان  5000دﻻر و ﭘﺎﯾﯾنﺗر و دﻋﺎوی ﺷﺎﻣل ﺗﺻﺎدﻓﺎت وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﻣوﺗوری را ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد CRT .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧد دﻋﺎوی اﻣﻼک اﺳﺗراﺗﺎ ،اﻧﺟﻣنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺗﺎ ھر
ﻣﯾزاﻧﯽ ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد.
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اﺧﺗﻼف اﻣﻼک اﺳﺗراﺗﺎ ﭼﯾﺳت؟
اﺧﺗﻼفھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﻼک اﺳﺗراﺗﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺗﻧوﻋﯽ را ﻣﯾﺎن ﻣﺎﻟﮑﺎن اﺳﺗراﺗﺎ ،ﺳﺎﮐﻧﯾن ،ﺑﺧﺷﮭﺎی اﻣﻼک اﺳﺗراﺗﺎ و
ﺷرﮐتھﺎی اﺳﺗراﺗﺎ در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،دﻋﺎوی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧرخ اﺳﺗراﺗﺎ ،ﺟرﯾﻣﮫھﺎ ،ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ،آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫھﺎ و
ﻣﻘررات ،ﻣزاﺣﻣت ،اﻣﻼک ﻣﺷﺎع و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﺎت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل و دﯾﮕر اﻣور ﺗوﺳط ﺷورای
اﻣﻼک اﺳﺗراﺗﺎ و ﻣدﯾران ﺑﺧﺷﮭﺎ .ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد.

اﺧﺗﻼف دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ ﭼﯾﺳت؟
اﺧﺗﻼف دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺗﻧوﻋﯽ را ﻣﯾﺎن اﻓراد و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،اﺧﺗﻼفھﺎﯾﯽ در
ﻣورد دﻋﺎوی ﺧرﯾد و ﻓروش ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ ﮐﺎﻻ ،ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز ﻣﺳﮑوﻧﯽ ،ﺑرﺧﯽ ادﻋﺎھﺎی اﺳﺗﺧداﻣﯽ ،ادﻋﺎھﺎی ﺑﯾﻣﮫای،
آﺳﯾﺑﮭﺎی ﺷﺧﺻﯽ ،و ﻣﺳﺎﺋل دﯾﮕر .دﯾوان ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣدﻧﯽ ) (CRTﻣﯽﺗواﻧد اﺧﺗﻼفھﺎی دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ را ﺗﺎ
ﺣداﮐﺛر ﻣﯾزان  5000دﻻر ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد.

دﻋﺎوی ﺗﺻﺎدﻓﺎت وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری ﭼﯾﺳت؟
 CRTﻣﯽﺗواﻧد دﻋﺎوی اﻓرادی را ﮐﮫ در ﺗﺻﺎدف وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری ﻣﺟروح ﺷدهاﻧد ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد .ﺑرای
ﺗﺻﺎدﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ از  ۱آورﯾل  ۲۰۱۹ﺗﺎ  ۱ﻣﮫ  ۲۰۲۱اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﻧد ،رﺳﯾدﮔﯽ ﺷﺎﻣل اﯾن ﻣوارد ﻣﯽﺷود:
•

ادﻋﺎی ﻏراﻣت ﺗﺎ ﺣداﮐﺛر  ۵۰،۰۰۰دﻻر

•

ﺗﻌﯾﯾن اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﯾﮏ ﺟراﺣت »ﺟراﺣت ﺳطﺣﯽ« اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر

•

ﺗﻌﯾﯾن اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑرای ﻣزاﯾﺎی ﺗﺻﺎدف

ﺑرای ﺗﺻﺎدﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ در  ۱ﻣﮫ  ۲۰۲۱ﯾﺎ ﺑﻌد از آن اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗﻧد CRT ،ﻣﯽﺗواﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑرای ﻣزاﯾﺎی ﻣﺑﺳوط و اﻓزاﯾش
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗﺻﺎدﻓﺎت را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط از  ۱ﻣﮫ  ۲۰۲۱ﺑﮫ ﺑﻌد ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻣﯽﺑﺎﺷد .در اﮐﺛر ﻣوارد ،ﻣردم دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﻋﻠﯾﮫ ﺷﺧص ﻣﻘﺻر ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﮐﮫ ﭘس از  ۱ﻣﮫ  ۲۰۲۱اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت ،ادﻋﺎی ﻏراﻣت ﮐﻧﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد.

دﻋﺎوی اﻧﺟﻣنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟
دﻋﺎوی اﻧﺟﻣنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت درﺑﺎرهی اﻧﺟﻣنھﺎﯾﯽ در ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧزد ادارهی ﺛﺑت
ﺷرﮐتھﺎی ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن اﻧﺟﻣنھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﮑﺎن و ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.
 CRTﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺣل و ﻓﺻل ﺳﺎﯾر اﻧواع دﻋﺎوی ﺗﻌﺎوﻧﯽھﺎ ،اﻧﺟﻣنھﺎی ﺛﺑت ﻧﺷده ،اﻧﺟﻣنھﺎی ﺛﺑت ﺷده در ﺧﺎرج از
ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﯾﺎ اﻧﺟﻣنھﺎی »اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ« ﺑﭘردازد .ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد.
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ﭼﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای درﺧواﺳت ﺣل اﺧﺗﻼف ﻧﯾﺎز اﺳت؟
ﭘﯾش از ﺷروع درﺧواﺳت ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت زﯾر را در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾد:
•

ﻧﺎمھﺎ ،آدرسھﺎی ﭘﺳﺗﯽ ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔنھﺎ و آدرسھﺎی اﯾﻣﯾل ﺗﻣﺎم ﺧواھﺎنھﺎ

•

ﻧﺎمھﺎ و آدرسھﺎی ﭘﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﺧواﻧدهھﺎ

•

اﮔر اﺧﺗﻼف ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻠﮏ اﺳﺗراﺗﺎ ﻣﯽﺷود ،ﻧﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷرﮐت اﺳﺗراﺗﺎ )ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در طرح اﺳﺗراﺗﺎ
آﻣده اﺳت( و آدرس

•

اﮔر اﺧﺗﻼف ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺧش اﺳﺗراﺗﺎ ﻣﯽﺷود ،ﻧﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺧش اﺳﺗراﺗﺎ )ذﮐر ﺷده در آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ( و آدرس

•

اﮔر دﻋوی ﺷﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺗﺟﺎری ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت ،ﻧﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺗﺟﺎری ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و
آدرس ﭘﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎ .اﮔر در ﻣورد ﻧﺎم ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺗﺟﺎری ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آن دﻋوی اﻗﺎﻣﮫ ﮐردهاﯾد ﺷﮏ دارﯾد،
رﺳﯾد ﯾﺎ ﻗرارداد ﺧود را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ ﺑﺎ دﻓﺗر ﭘرواﻧﮫ ﮐﺳب ﻣﺣﻠﯽ واﻗﻊ در ﺷﮭرداری ﯾﺎ ﺷورای ﺷﮭری ﮐﮫ آن
ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺗﺟﺎری در آن واﻗﻊ ﺷده ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻧﺎم ﺻﺣﯾﺢ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺗﺟﺎری و ﮔرداﻧﻧده آن را ﺟوﯾﺎ
ﺷوﯾد .

•

اﮔر ﺧواﻧده ﯾﮏ ﺟﻣﻌﯾت ﯾﺎ ﺷرﮐت ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳت ،ﻧﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ آن ﺟﻣﻌﯾت ﯾﺎ ﺷرﮐت ﺗﻌﺎوﻧﯽ

•

ﺷرﺣﯽ از دﻋوی ،ﺷﺎﻣل آﻧﭼﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت

•

آﻧﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد طرف ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺟﺎم دھد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻘدار ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﭘرداﺧت ﮐﻧد .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺣداﮐﺛر ﻣﻘداری ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد در دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ  CRTدرﺧواﺳت ﮐﻧﯾد  5000دﻻر اﺳت .اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺟدا از
ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ  CRTﻣﯽﭘردازﯾد ،ھزﯾﻧﮫھﺎ و ﺳود ﻣﯽﺑﺎﺷد )ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺑﺎ طرف ﻣﻘﺎﺑل ﺗواﻓﻖ ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ
ﻧرخ ﺳود ﻣﺷﺧﺻﯽ ﭘرداﺧت ﺷود(

•

ﻧﺎم و اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود ،اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﮐﺳﯽ در دﻋوی  CRTﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .اﮔر دﻋوی ﺷﻣﺎ
درﺑﺎرهی ﯾﮏ ﺗﺻﺎدف وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟراﺣت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺷده اﺳت ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﺟﺎزهی
CRTﺑرای داﺷﺗن وﮐﯾل ﻧدارﯾد .اﻣﺎ ﺑرای ﺗﻣﺎم اﻧواع دﻋﺎوی دﯾﮕر ،ﺑﺎﯾد از  CRTاﺟﺎزهی داﺷﺗن ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﺑﮕﯾرﯾد و ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﭼرا اﯾن ﮐﺎر »ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻋداﻟت و اﻧﺻﺎف« اﺳت.

•

ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ﯾﺎ ﭼﮏ ﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺳﯽآرﺗﯽ

•

اﮔر ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد و ﻣﯽﺧواھﯾد دﯾوان ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣدﻧﯽ ) (CRTاز آﻧﮭﺎ ﺻرف ﻧظر
ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت درآﻣد ﺧﺎﻧوارﺗﺎن را اراﺋﮫ دھﯾد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺟزﯾﯾﺎت ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار و ارزش
اﻣﻼﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد.
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 CRTﭼﮫ ﻣﻘرراﺗﯽ دارد؟
ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون دﯾوان ﺣل اﺧﺗﻼف ﻣدﻧﯽ ،ﻣﺎ ﻣوظف ﺑﮫ داﺷﺗن ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﻣﻘررات ھﺳﺗﯾم .ﻣﻘررات ﺗﺎ ﺣدی ﻣﺎﻧﻧد
رھﻧﻣون ھﺳﺗﻧد و ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ  CRTﻋﺎدﻻﻧﮫ ،ﺷﻔﺎف و ﯾﮑﺳﺎن ﻋﻣل ﮐﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد.

آﯾﺎ اﺧﺗﻼف دﻋﺎوی ﮐوﭼﮏ ﻣن در ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﻗﺎﺑل طرح اﺳت؟
اﮔر دﻋوی ﺷﻣﺎ اﻓراد و روﯾدادھﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ اﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﮫی ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ
ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای طرح آن ﮐﺎر ﺳﺧﺗﯽ اﺳت.
 CRTﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑداﻧد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﻋوی ﺷده در ﺑﯽ ﺳﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﻧد ،ﯾﺎ
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ دﻋوی ﻋﻠﯾﮫ وی ﺗﻧظﯾم ﺷده )ﺧواھﺎن( در ﺑﯽ ﺳﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺣﺗﯽ اﮔر اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻗﺎﻣﮫ
دﻋوی در ﺑﯽ ﺳﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺧواھﺎن ﺳﺎﮐن ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎز ھم  CRTﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﻗﺎدر
ﯾﮫ ﺣل اﺧﺗﻼف ﻧﯾﺳت .ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد.
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