
ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ

ਤਹੁਾਡਾ ਪਹਹਲਾ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ 
ਫਰਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਹਿਅਕਤੀ 
ਜਾ ਂਫਰਮ ਨਾਲ ਼ਿਰੂੁਆਤ ਕਰੋ ਹਜਸ ਨਾਲ ਤਸੁੀਂ 
ਨਹਜੱਹਿਆ ਹ ੈਅਤੇ ਹਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹ ੋਸਕੇ 
ਆਪਣੀ ਹ਼ਿਕਾਇਤ ਹਲਖਤੀ ਰੂਪ ਹਿਚੱ ਪਾਓ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪ਼ਿਟ ਰਹ ੋਹਕ ਕੀ ਗਲਤ ਹਇੋਆ 
ਅਤ ੇਇਸ ਮੱੁਦੇ ਨੂੰ ਹਲੱ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਹਜਸ 
ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ ੋਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲੱ 
ਕਰਨ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮੁਆਫੀ, ਤਹੁਾਡੇ 
ਖਾਤ ੇਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਿਾਉਣਾ ਜਾ ਂਤਹੁਾਡਾ ਪੈਸਾ 
ਿਾਪਸ ਲੈਣਾ)।

ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹ਼ਿਕਾਇਤ ਫਰਮ ਕੋਲ 
ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਫਰਮ ਕੋਲ ਜਿਾਬ ਦੇਣ 
ਲਈ 90 ਕੈਲੰਡਰ ਹਦਨ ਹੁਦੇੰ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ, 
ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ

 • ਫਰਮ ਦਾ ਜਿਾਬ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰੋ।

 • ਆਪਣੀ ਹ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬੈਂਹਕੰਗ ਸੇਿਾਿਾ ਂ
ਅਤ ੇਹਨਿ਼ੇਿਾ ਂਦੇ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਕੋਲ 
ਲੈਕੇ ਜਾਓ।

 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਜਾ ਂਫਰਮ ਨੇ ਸਸਸਕਓਰਟੀਆ ਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾ ਂਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ
ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਸਸਕਓਰਟੀਜ਼ ਕਸਮ਼ਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰ।ੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਵੇ਼ਿ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 
(ਜਾ ਂਅਸਕਸਰਆ਼ਿੀਲਤਾ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਗਵਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹ।ੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸਜਹਾ ਕਰ।ੋ

ਗਲਤ ਕੰਮਾ ਂਬਾਰੇ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਜ:ੇ

 • ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਅਨਰਹਜਸਟਰਡ ਹਿਅਕਤੀ 
ਜਾ ਂਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਨਿੇ਼ਿ ਦੀਆ ਂਪੇ਼ਿਕ਼ਿਾ ਂ
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ;ੋ

 • ਕੋਈ ਤਹੁਾਡ ੇਖਾਤ ੇਹਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂ
ਤਹੁਾਡੀ ਆਹਗਆ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇਖਾਤੇ 
ਹਿਚੱ ਹਨਿ਼ੇਿ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾ ਂਿੇਚਦਾ ਹ;ੈ ਜਾਂ

 • ਕੋਈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਹਨਿ਼ੇਿ ਬਾਰੇ ਗਪੁਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂ“ਅਦੰਰੂਨੀ” ਸੁਝਾਅ 
ਹਦੰਦਾ ਹ।ੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ 
ਹ,ੋ ਤਾ ਂਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਤਆਰ ਰਹ,ੋ ਸਜਵੇਂ ਸਕ:

 • ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ

 • ਐਗਰੀਮੈਂਟ

 • ਅਕਾਊਂਟ ਸਟਟੇਮੈਂਟਾਂ

 • ਚੈੱਕਾ ਂਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆਂ

 • ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

 • ਪੱਤਰ, ਈ-ਮੇਲਾਂ

 • ਤਾਰੀਖਾ,ਂ ਸਹਮਆ,ਂ ਅਤ ੇਕੀ ਹਕਹਾ ਹਗਆ 
ਸੀ ਦੇ ਿੇਰਹਿਆ ਂਸਮੇਤ ਗਲੱਬਾਤ ਦੇ ਨੋਟ

ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਸਸਕਓਰਟੀਜ਼ 
ਕਸਮ਼ਿਨ (Ontario Securities 
Commission) ਸੰਭਾਸਵਤ ਗ਼ਲਤ 
ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਨਯਮਾ ਂਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਲਆ ਂ‘ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਪਰੰਤ,ੂ 
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ 
ਸਕਦੀ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

1-877-785-1555 
TTY: 1-866-827-1295 
inquiries@osc.gov.on.ca 
osc.gov.on.ca

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਵਚ 
ਇਕ ਫਰਮ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਕ 
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ੇ਼ਿਨ ਔਫ 
ਕੈਨੇਡਾ (IIROC) ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ
ਤੁਸੀਂ IIROC ਦਾ ਆਰਸਬਟਰੇ਼ਿਨ 
(ਸਵਚੋਲਪੁਣਾ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਵਰਤ 
ਸਕਦੇ ਹ।ੋ



OBSI ਤਹੁਾਡੀ ਹ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਿਖੇ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇ:

• ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਨੇ ਤਹੁਾਨੂੰ 90 ਕੈਲੰਡਰ ਹਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਤਹੁਾਡੀ 
ਹਲਖਤੀ ਹ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਤੰਮ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਹਦੱਤਾ ਹ;ੈ ਜਾਂ

• ਤਹੁਾਡੀ ਫਰਮ ਨੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਤੰਮ ਜਿਾਬ ਹਦੱਤਾ ਪਰ ਤਸੁੀਂ 
ਅਜੇ ਿੀ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁ਼ਿਟ ਹ।ੋ ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਤੋਂ 
ਅਤੰਮ ਜਿਾਬ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਹੁਾਡੀ ਹ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ OBSI
ਕੋਲ ਹਲਆਉਣ ਲਈ ਤਹੁਾਡ ੇਕੋਲ 180 ਕੈਲੰਡਰ ਹਦਨ ਹੁਦੇੰ ਹਨ।

1-888-451-4519
TTY: 1-855-889-6274
ombudsman@obsi.ca
obsi.ca

ਇੱਕ ਆਰਹਬਟਰੇਟਰ ਤਹੁਾਡੀ ਹ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸੰਬਧੰ ਹਿਚੱ ਇੱਕ 
ਅਤੰਮ ਅਤ ੇਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਬਾਈਹਡਗੰ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। 
ਆਰਹਬਟਰੇ਼ਿਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ $500,000 ਤਕੱ ਦਾ ਮੁਆਿਜਾ (ਜਮਾ ਂ
ਹਿਆਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ) ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

IIROC ਆਰਹਬਟਰੇ਼ਿਨ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਨੂੰ ਿਰਤਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹ।ੈ 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਕੀਲ ਹਨਯਕੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ;ੈ ਪਰ, ਫਰਮਾ ਂਦੀ 
ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਹਮੇ਼ਿਾ ਇੱਕ ਿਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ

1-877-442-4322
investorinquiries@iiroc.ca
iiroc.ca

ਓਨਟਰੈੀਓ ਹਿਚੱ, ਤਹੁਾਡ ੇਕੋਲ ਦੋ ਸਾਲਾ ਂਦੀ ਸਮ�-ਸੀਮਾ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ
ਹਜਸ ਦੌਰਾਨ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਦਾਅਿ ੇਦੇ ਅਹਧਕਾਰ ਨੂੰ ਗਆੁਉਣ ਤੋਂ 
ਪਹਹਲਾ ਂਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ(ਹਾਲਾਹਂਕ ਸਮ� 
ਦੀ ਹਦੱ ਮੁਅਤੱਲ ਕਰ ਹਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ ੈਜੇ ਤਹੁਾਡੀ ਹ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ 
OBSI ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਹਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ)ੈ। ਤਸੁੀਂ ਹਕਸੇ ਿੀ ਸਮ� 
ਹ਼ਿਕਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪ੍ਹਕਹਰਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਹਧਕਾਰਾ ਂਅਤ ੇਹਿਕਲਪਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

OBSI ਸਹਸੱਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਂਫਰਮਾ ਂਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਦ ੇਗਾਹਕਾ ਂ
ਦਰਸਮਆਨ ਬੈਂਸਕੰਗ ਅਤੇ ਸਨਵੇ਼ਿ ਸਵਵਾਦਾ ਂਦ ੇਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ 
ਮੁਫਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਵੇਾ ਹ।ੈ OBSI $350,000 ਤੱਕ ਦ ੇਮਆੁਵਜ਼ ੇ
ਲਈ ਸਸਫਾਰ਼ਿਾ ਂਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਵਚ ਇਕ ਫਰਮ ਼ਿਾਮਲ ਹ ੈਜੋ IIROC

ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਸਧੱ ੇਜਾ ਂ
OBSI ਦਆੁਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ IIROC
ਆਰਸਬਟਰ਼ੇਿਨ (ਸਵਚੋਲਪਣੇੁ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਬੈਂਸਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਸਨਵੇ਼ਿਾ ਂਦਾ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਡੰਸਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ 
ਔਰਗਨਾਈਜ਼ੇ਼ਿਨ ਔਫ ਕੈਨੇਡਾ
(Investment Industry Regulatory 
Organization of Canada)

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਸਵੱਤੀ ਘਾਟ ੇਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣ ਸਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੌ ਸੋਸਾਇਟੀ ਔਫ ਅੱਪਰ 
ਕੈਨੇਡਾ (Law Society of Upper Canada) ਦੀ 
ਰੈਫ਼ਰਲ ਸਰਸਵਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ

1-800-668-7380
TTY: 416-644-4886
lawsociety@lsuc.on.ca
lsuc.on.ca

ਤੁਸੀਂ ਸਨਵੇ਼ਿਕ ਸੁਰੱਸਖਆ ਕਲੀਸਨਕ (Investor 
Protection Clinic) ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ 
ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਸਵ਼ਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਨਵੇ਼ਿ ਗਲਤ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਕਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ 
ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ।ੇ

416-736-5538
ipc@osgoode.yorku.ca

Ontario Securities Commission 
20 Queen St. W., 22nd Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8

Tel: 1-877-785-1555 Email: inquiries@osc.gov.on.ca
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