ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ਲ
ੋ ਸ਼
ੂ ਨ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ (ਸੀ ਆਰ ਟੀ) ਕੋਲ ਕਲੇ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੈਨੰ ੂ
ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ (ਸੀ ਆਰ ਟੀ) ਕੋਲ ਕਲੇ ਮ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਸ਼
ੂ ਨ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ
ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ �ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੂਲਜ਼ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਿਵਚ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਹੱ ਦ� ਬਾਰੇ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਇਕੱ ਠ� ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਝਗੜੇ ਦੀ ਹਰ ਿਕਸਮ ਲਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਹੈ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਿਵਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ�ਨ ਿਵਚ ਔਿਖਆਈ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਸੋਲੂਸ਼ਨ
ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਜ� ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹੋ।
ਇਹ 3 ਿਮੰ ਟ� ਦੀ ਵੀਿਡਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਦਖਾਏਗੀ ਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸਟਰੈਟਾ
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ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮ

ਮੋਟਰ ਗੱ ਡੀ ਦੇ
ਐਕਸੀਡ�ਟ ਅਤੇ ਸੱ ਟ�

ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਅਤੇ
ਕੋਅਪਰੇਿਟਵ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ�

ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਝਗਿੜਆਂ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਝਗਿੜਆਂ ਦੇ 5,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਐਕਸੀਡ�ਟ�
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਝਗੜੇ ਹੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਟਰੈਟਾ (ਕੰ ਡੋਮੀਨੀਅਮ),
ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅਤੇ ਕੋਅਪਰੇਿਟਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੋ।

ਸਟਰੈਟਾ ਝਗੜਾ (ਿਡਸਿਪਊਟ) ਕੀ ਹੈ?
ਸਟਰੈਟਾ ਝਗਿੜਆਂ ਿਵਚ ਸਟਰੈਟਾ ਮਾਲਕ�, ਿਕਰਾਏਦਾਰ�, ਸਟਰੈਟ� ਦੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰੈਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ�
ਿਵਚਕਾਰ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਟਰੈਟਾ ਫੀਸ�, ਜੁਰਮਾਿਨਆਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਬਾਈਲਾਜ਼
ਅਤੇ ਿਨਯਮ�, ਗੜਬੜੀਆਂ, ਸ�ਝੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਕ
ਸਟਰੈਟਾ ਕ� ਸਲ ਜ� ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਿਟਵ ਮੀਿਟੰ ਗ�, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕਵ� ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੋ।

ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮ� ਵਾਲਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ?
ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮ� ਵਾਲੇ ਝਗਿੜਆਂ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਿਵਚਕਾਰ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ�ਦੇ
ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਚੀਜ਼� ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਖਰੀਦਣ ਜ� ਵੇਚਣ, ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਲੇ ਮ�,
ਇਨਸ਼ੋਰ�ਸ ਦੇ ਕਲੇ ਮ�, ਿਨ�ਜੀ ਸੱ ਟ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ
ਿਟ�ਿਬਊਨਲ (ਸੀ ਆਰ ਟੀ) ਝਗਿੜਆਂ ਦੇ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੱ ਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮ ਹੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾ
ਜਾਣੋ।

ਮੋਟਰ ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡ�ਟ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਦ� ਲੋ ਕ ਮੋਟਰ ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਐਕਸੀਡ�ਟ ਿਵਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਝਗਿੜਆਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਐਕਸੀਡ�ਟ 1 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਅਤੇ 1 ਮਈ, 2021 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ�� ਲਈ ਇਸ
ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
•

50,000 ਡਾਲਰ ਤੱ ਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਲੇ ਮ

•

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਸੱ ਟ “ਮਾਮੂਲੀ ਸੱ ਟ” ਹੈ
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•

ਐਕਸੀਡ�ਟ ਬੈਨ�ਿਫਟਸ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

1 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਜ� ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸੀਡ�ਟ� ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਐਕਸੀਡ�ਟ
ਬੈਨ�ਿਫਟਸ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ 1 ਮਈ, 2021 ਤ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ
ਕੇਸ� ਿਵਚ, ਹੁਣ 1 ਮਈ, 2021 ਤ� ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਐਕਸੀਡ�ਟ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਖਲਾਫ ਲੋ ਕ
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕਲੇ ਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੋ।

ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ� ਕੋਅਪਰੇਿਟਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਅਪਰੇਿਟਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ� ਦੇ ਝਗੜੇ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਉਨ�� ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਬੀ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਜਸਟਰੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਿਟਡ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਊਿਜ਼ੰ ਗ ਅਤੇ ਕਿਮਉਨਟੀ
ਸਰਿਵਸ ਕੋਅਪਰੇਿਟਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ� ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ, ਕੋਅਪਰੇਿਟਵਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਕਸਮ�, ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਿਟਡ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਬੀ ਸੀ ਤ�
ਬਾਹਰ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਿਟਡ ਹੋਈਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜ� “ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ” ਬਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਝਗਿੜਆਂ ਦੇ
ਹੱ ਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੋ।

ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਤਆਰ ਹੈ।
•

ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵ� (ਐਪਲੀਕ�ਟਸ) ਦੇ ਨ�, ਿਚੱ ਠੀ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਐਡਰੈਸ

•

ਸਾਰੇ �ਤਰਦਾਇਕ� (ਿਰਸਪ�ਡ�ਟਸ) ਦੇ ਨ� ਅਤੇ ਿਚੱ ਠੀ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ

•

ਜੇ ਝਗੜੇ ਿਵਚ ਸਟਰੈਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤ� ਸਟਰੈਟਾ ਕਾਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਸਟਰੈਟਾ
ਪਲੈ ਨ `ਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ

•

ਜੇ ਝਗੜੇ ਿਵਚ ਸਟਰੈਟਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤ� ਸਟਰੈਟਾ ,ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨ� (ਬਾਈਲਾਅਜ਼
ਿਵਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ) ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ
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•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਿਕਸੇ ਿਬਜ਼ਨਸ ਜ� ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੈ ਤ� ਿਬਜ਼ਨਸ ਜ� ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨ�
ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਿਚੱ ਠੀ ਪੱ ਤਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਬਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨ� ਦਾ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸ
ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇ ਮ ਹੈ ਤ� ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਜ� ਕੌ ਨਟਰੈਕਟ ਚੈ�ਕ ਕਰੋ ਜ� ਿਜੱ ਥੇ ਿਬਜ਼ਨਸ ਸਿਥਤ
ਹੈ, �ਥੇ ਦੇ ਿਮ�ਿਨਸਪਲ ਜ� ਿਸਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਲੋ ਕਲ ਿਬਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸੰ ਸ ਆਿਫਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਿਬਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਹੀ ਨ� ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨ� ਪੁੱ ਛੋ

•

ਜੇ �ਤਰਦਾਇਕ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾ ਕੋਅਪਰੇਿਟਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤ� ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾ ਕੋਅਪਰੇਿਟਵ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨ�

•

ਝਗੜੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ

•

ਤੁਸ� ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਤ� ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਤ ਉਨ�� ਪੈਿਸਆਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸ� ਉਨ�� ਤ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਨ�ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮ ਿਵਚ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ 5,000 ਡਾਲਰ ਦੀ
ਰਕਮ ਦਾ ਕਲੇ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸ�, ਖਰਚੇ
ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ (ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਿਵਆਜ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੇਟ ਦੇਣ ਲਈ
ਐਗਰੀਮ�ਟ ਨਹ� ਹੈ)

•

ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੇ ਤੁਸ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲੇ ਮ ਲਈ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਮੋਟਰ ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਐਕਸੀਡ�ਟ ਤ� ਲੱਗੀਆ
ਸੱ ਟ� ਬਾਰੇ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤ� ਆਿਗਆ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ। ਪਰ
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝਗਿੜਆਂ ਲਈ, ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤ� ਆਿਗਆ ਲੈ ਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁ ਮਾਇੰ ਦਾ ਰੱ ਖਣਾ “ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਦੇ ਿਹੱ ਤ”
ਿਵਚ ਿਕ� ਹੈ।

•

ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸ� ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਜ� ਚੈ�ਕ।

•

ਜੇ ਤੁਸ� ਫੀਸ� ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਵੋ ਿਕ ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ (ਸੀ ਆਰ ਟੀ)
ਫੀਸ� ਤ� ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ, ਿਜਸ
ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਐਕਟ ਹੇਠ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਨਯਮ� ਦਾ ਸੈ�ਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਨਯਮ ਇਕ ਿਕਸਮ
ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨੂੰ ਿਨਰਪੱ ਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੋ।
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ਕੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਕਲੇ ਮ� ਦੇ ਝਗੜੇ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਲੇ ਮ ਿਕੱ ਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਿਵਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਅਤੇ
ਘਟਨਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕੈਨ�ਡਾ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਜ� ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਚ, ਜ� ਹੋਰ ਦੇਸ਼� ਿਵਚ
ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ।
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਿਜਨ�� ਘਟਨਾਵ� ਕਰਕੇ ਕਲੇ ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹ
ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜ� ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਖਲਾਫ ਕਲੇ ਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਰਸਪ�ਡ�ਟ ਭਾਵ
�ਤਰਦਾਇਕ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਕੀ ਉਹ ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ� ਕਲੇ ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਘਟਨਾਵ� ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜ� ਭਾਵ� �ਤਰਦਾਇਕ ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਅਜੇ
ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੋ।
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