Giải quyết tranh chấp

Có cách nào tốt hơn để giải quyết tranh chấp
thuê nhà thay vì ra tòa hay không?
 ác cách thức
C
khác nhau
•

Cung cấp dịch vụ hòa giải như là
cách thức đầu tiên.

•
•

	
Hãy cho chúng tôi biết ý
kiến của quý vị...
•

Cho phép Ủy viên Bảo vệ Người
tiêu thụ quyết định trong một số
loại tranh chấp.

Liệu quý vị có sử dụng dịch vụ hòa giải để giải
quyết tranh chấp với chủ nhà/người thuê nhà hay
không? Tại sao hay tại sao không?

•

Chuyển vụ tranh chấp về thuê
nhà từ Tòa Sơ thẩm sang Tòa tài
phán Hành chính Tiểu bang.

Ủy viên Bảo vệ Người tiêu thụ có nên giữ một vai
trò trong việc quyết định đối với một số vụ tranh
chấp hay không? Tại sao hay tại sao không?

•

Nếu Ủy viên cần giữ một vai trò, quý vị nghĩ Ủy
viên nên quyết định đối với loại tranh chấp nào?

•

Có nên chuyển các vụ tranh chấp hợp đồng thuê
nhà từ Tòa Sơ thẩm sang Tòa tài phán Hành
chính Tiểu bang để giải quyết hay không? Tại sao
hay tại sao không?
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