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Orientation to Ontario

�ਟਾਰੀਓ ਦਾ ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸ�ਸ

�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
�ਟਾਰੀਓ ਦਾ ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸ�ਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ 60 ਿਦਨ� ਲਈ ਤਸੁ� 
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤ� ਆਪਣੇ ਲਾਇਸ�ਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ �ਟਾਰੀਓ ਦਾ 
ਲਾਇਸ�ਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ� ਅਪਲਾਈ 
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ।
• ਿਲਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ — ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
• ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ 2 ਿਵਹਾਰਕ ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ 

ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ।

ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸ�ਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਆਂ

• G ਕਲਾਸ – ਕਾਰ�, ਵੈਨ, ਛੋਟੇ ਟਰ੍ਕ।
• M ਕਲਾਸ – ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ�।
• ਵਪਾਰਕ ਕਲਾਸ (A ਤ� E) – ਵੱਡੇ ਟਰ੍ੱਕ ਅਤੇ 

ਬੱਸ�।

�ਟਾਰੀਓ ਗਰ੍ੈਜੁਏਿਟਡ ਲਾਇਸ�ਸ ਿਸਸਟਮ

ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲਾਇਸ�ਸ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਲਾਇਸ�ਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• G1 – ਨਵ� ਡਰ੍ਾਈਵਰ, ਜੋ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਲਾਇਸ�ਸ 
ਸ਼ੁਦਾ ਡਰ੍ਾਈਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਤਸੁ� ਆਪਣਾ  G2 
ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤਸੁ� ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੋਰਸ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤਸੁ� ਇਸ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ 
8 ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• G2 – ਪਰ੍ੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਡਰ੍ਾਈਵਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 
ਨਾਲ ਇਕੱਿਲਆਂ ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਦੀ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ G2 ਡਰ੍ਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ G 
ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੈਧ ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ 
ਲਾਇਸ�ਸ ਹੈ, ਤ� ਤਸੁ� ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰੇ G ਲਾਇਸ�ਸ 
ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� G1 ਜ� G2 ਪੜਾਅ ਛੱਡ 
ਿਦਓ।

• drivetest.ca 'ਤੇ ਡਰ੍ਾਈਵ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਲਾਇਸ�ਸ 
ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਲਾਇਸ�ਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। 

ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

• ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਨ�ਅ, ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ (ID) ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿ
ਲਆਓ।

• ਤੁਹਾਡੀ ID ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਕਾਪੀ ਨਹ�। ਇਹ ਅਗੰਰ�ੇਜ਼ੀ ਜ� ਫ਼ਰ��ਚ ਿਵੱਚ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• drivetest.ca 'ਤੇ ਡਰ�ਾਈਵ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ 
ਪਰਵ�ਾਣਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਡਰ੍ਾਈਵ ਟੈਸਟ ਸ�ਟਰ
• ਲਾਇਸ�ਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋੜ�ਦੇ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨਾਲ ਡਰ੍ਾਈਵ ਟੈਸਟ ਸ�ਟਰ 'ਤੇ ਜਾਓ।

G1 ਲਾਇਸ�ਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ�  
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: 

• ਿਲਖਤੀ ਿਗਆਨ ਸਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ – ਸਮ� ਦੀ 
ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 20 ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜ� ਮਦਦ ਲਈ ਤਸੁ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ  
ਯੋਗਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਅਨੁਵਾਦਕ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਜੇ ਤਸੁ� ਿਲਖਤੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਤ� 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

• ਜੇ ਤਸੁ� ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਿਲਆ, ਤ� 
ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।
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• G-ਫ਼ੁੱਲ ਲਾਇਸ�ਸ ਅਤੇ ਡਰ੍ਾਈਵਰ� 'ਤੇ ਕੋਈ 
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਪ�ਦੀ।



G2 ਜ� G ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰ੍ਾਈਵ ਟੈਸਟ ਸ�ਟਰ ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੜਕੀ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਿਪਰ੍ੰ ਟ ਲਓ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਡਰ੍ਾਈਵ ਟੈਸਟ ਸ�ਟਰ 'ਤੇ 
ਆਪਣੀ ID ਨਾਲ ਿਲਆਓ।

• ਗੱਡੀ ਿਲਆਓ। ਡਰ੍ਾਈਵ ਟੈਸਟ ਸ�ਟਰ 
ਟੈਸਿਟੰਗ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ� 
ਕਰਦਾ। ਤਸੁ� ਆਪਣੇ ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਸਕੂਲ ਤ� 
ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉਧਾਰੀ ਜ� ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ 
ਹੋ।

• ਜੇ ਤਸੁ� ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• G2 ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ 
G ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ 12 
ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਸੜਕੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ੌਰਨ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸ�ਸ 
ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ 
ਲਾਇਸ�ਸ ਦਾ ਫੋਟੋ ਕਾਰਡ ਡਾਕ ਿਵੱਚ 
ਿਮਲੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਟੈਸਟ� ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨੀ

ਡਰ੍ਾਈਵਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ MTO ਹੱਥ-ਪੁਸਿਤਕਾ ਪੜਹ੍ੋ, 
ਇਹ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜ� ਆੱਨਲਾਈਨ 
ਪੜਹ੍ੋ।

ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ ਿਵਚਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 
ਿਵਹਾਰਕ ਪਾਠ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਸੁ� 
ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਕੋਰਸ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤਸੁ� ਘੱਟ ਬੀਮਾ 
ਦਰ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ੌਰਨ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ G1 ਲਾਇਸ�ਸ 
ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ 
ਲਾਇਸ�ਸ ਦਾ ਫੋਟੋ ਕਾਰਡ ਡਾਕ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇਗਾ।

• ਜੇ ਤਸੁ� ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਟੈਸਟ ਿਫਰ ਿਦਓ।




