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Orientation to Ontario

ਹੱਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਹ� 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਉਿਚੱਤ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ� ਤ� ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ
• ਿਵੱਕਰੀ ਿਵਚਲੀਆਂ ਿਰਆਇਤ� ਗਾਹਕ� ਨਾਲ

ਧੋਖਾ ਜ� ਗੁਮਰਾਹ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ

ਅਸਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ

“ਕੂਿਲੰਗ ਆੱਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ (ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਿਫਰ ਤ� ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ—ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਜੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤਸੁ�
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਚੀਜ਼� ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹਨ�
ਲਈ ਤਸੁ� ਿਕਹਾ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨ�
ਨੰੂ ਲੈਣ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ।

• ਵਸਤ� ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਸਮ� 'ਤੇ ਹੀ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਜੇ ਸਮਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ
ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਤ� ਿਵਕਰ੍ੇਤਾ ਨੰੂ ਢੁੱਕਵ� ਸਮ� ਦੇ
ਅੰਦਰ ਸਮੱਿਸਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ – ਖਪਤਕਾਰ ਵਜ�, ਤੁਸ� 
ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ:

• ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹਨ� ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ
ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ।

• ਸੇਵਾ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰ� ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ� ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ੇ
ਲਓ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ� ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ�
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈ ਤਸੁ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰੋ

• ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜ� ਸੇਵਾ ਲੱਭਣ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਕੁੱਝ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

• ਕਈ ਸਟੋਰ� ਿਵੱਚ ਖ਼ਾਸ ਜ� ਮੌਸਮੀ ਿਵੱਕਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਪਰ੍ੇਰਕ ਕੋਡ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

• ਕਿਰਆਨ�  ਦੇ ਸਮਾਨ� ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤ� ਲਈ,
ਤੁਸ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਰੋ� ਿਵੱਚ ਕੀਮਤ� ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 
ਫ਼ਲਾਇਰ ਵੇਖੋ। ਕੁਝ ਸਟਰੋ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼� 
ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਇੱਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

• ਹੋਰ ਮਿਹੰਗੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਿਰਟੇਲਰ
ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ� ਵੇਖੋ, ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ�
ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਸਰਿਵਸ ਲਾਈਨ
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

• ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੈਬਸਾਈਟ�
'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਿਵੱਚ ਹੋਰ
ਿਵਕਰ੍ੇਤਾਵ� ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਪੜਹ੍ੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ�
ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਪਰਖਦੇ ਹਨ।

• ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ,
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਕੀਮਤ ਕਨ� ਡੀਅਨ ਡਾਲਰ�
ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤ� ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ
ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਿਸ਼ਿਪੰਗ, ਕਨ� ਡੀਅਨ ਟੈਕਸ� ਅਤੇ ਕਸਟਮ 
ਿਡਊਟੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਪੜਹ੍ਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਵਾਧੂ 
ਸਮ� ਲਈ ਕਹੋ।

ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
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ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਘਰ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ 
ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰੱਖਣ 
ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਕਹੋ। ਕੁੱਝ ਆਮ 
ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ:

• ਲੀਜ਼ ਜ� ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
• ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਲਾਨ
• ਕਾਰ ਜ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਰਜ਼ੇ
• ਕਾਰ ਜ� ਟਰ੍ੱਕ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
• ਿਜੰਮ ਦੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ
• ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
• ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀਆਂ
• ਘਰੇਲੂ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਕਰਨੀਆਂ

• ਜੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ 
ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਤ� ਤਸੁ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ 
ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

• ਪਿਹਲਾ ਪੜਾਅ, ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, 
ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ 
ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੈਨ� ਜਰ ਜ� 
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਜੇ ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਤ� ਤਸੁ� ਕੰਪਨੀ 
ਨੰੂ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੰੂ ਖ਼ਾਸ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨਾਲ 
ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਹੱਲ (ਿਜਵ� ਮੁਰੰਮਤ ਜ� 
ਿਰਫ਼ੰਡ) ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ 
ਦੱਸੋ ਿਕ ਜੇ ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਨਹ� ਹੋਈ, ਤ� ਤਸੁ� 
ਕੀ ਕਰੋਗੇ।

• ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ 
ਤੁਸ� ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਤਸੁ� ਕਰੋਗੇ।

• ਤੁਸ� �ਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵ� 
ਬਾਰੇ ਮਿਹਕਮੇ ਅਤੇ ਬੈਟਰ ਿਬਜ਼ਨਸ ਿਬਉਰੋ 
(BBB) ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਜੇ ਸਮੱਿਸਆ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜ� ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ 
ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ� ਤਸੁ� ਛੋਟੇ ਦਾਅਿਵਆਂ 
ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਰ੍ੋਤ
Ontario Ministry of Government and 
Consumer Services 
www.ontario.ca/page/consumer-
protection-ontario

Better Business Bureau (BBB) 
www.bbb.org/en/ca




