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Orientation to Ontario

ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਿਵੱਚ ਸਲੀਕਾ

�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਕਈ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਲਈ ਟਰ੍ੇਨ�, 
ਸਬਵੇ, ਹਲਕੀ ਰਿੈਪਡ ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ (LRT), ਸਟਰ੍ੀਟ 
ਕਾਰ� ਅਤੇ ਬੱਸ� ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ 
ਿਸਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ

• ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ� ਜ� ਿਮੱਥੇ ਹੋਏ 
ਸਟਾਪ� 'ਤੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਸਾਰੀਆਂ ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ ਗੱਡੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਦਾ 
ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕਰ੍ੀਨ 'ਤੇ 
ਿਡਸਪਲੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟਾਪ� 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ 'ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ ਡਰ੍ਾਈਵਰ, ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਉਡੀਕ 
ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਖਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

• ਡਰ੍ਾਈਵਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਣ ਵਾਸਤੇ 
ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਬਟਨ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਘੰਟੀ 
ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਿਖੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰ੍ੇਨ�, ਬੱਸ� 
ਅਤੇ LRT ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ� ਦੇ 
ਸ਼ੈਲਟਰ, ਬਿਹਣ ਦੀ ਥ�, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦੁਕਾਨ� 
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੌਇਲਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

• ਸਟੇਸ਼ਨ� 'ਤੇ ਟਰ੍ੇਨ� ਅਤੇ ਬੱਸ� ਤੈਅ ਸਮ� ਲਈ 
ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ� ਕੋਈ �ਥੇ ਉਡੀਕ ਨਹ� 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨ�  ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹ� 
ਿਕਹਾ।

ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਮ�

• ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ ਿਸਸਟਮ� ਦੇ ਤੈਅ ਰੂਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ – 
ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮ� ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ� 
'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

• ਇਹ ਸਮ� ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਿਦਨ� ਅਤੇ 
ਛੁੱਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਦੇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ 
ਿਸਸਟਮ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ 
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮ� ਵੇਖੋ 
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਜਾਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਕਦ� ਆ ਰਹੀ 
ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ

• ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚੜਹ੍ਣ ਵੇਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ 
ਸਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ, ਿਕ�ਿਕ 
ਡਰ੍ਾਈਵਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਜ਼ੇਗਾਰੀ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ।

• ਿਬਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਿਤਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ 
ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ – ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਸਟੇਸ਼ਨ� 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਟਰੋ� ਤ� ਿਟਕਟ� 
ਜ� ਟੋਕਨ ਖ਼ਰੀਦੋ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 
ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਤ� ਤਸੁ� ਿਦਨ 
ਦਾ ਪਾਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਿਟਕਟ� ਜ� ਚੋਰੀ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਿਟਕਟ� ਅਖ਼ਿਤਆਰ 
ਪਰ੍ਾਪਤ ਡੀਲਰ� ਤ� ਖ਼ਰੀਦੋ।

ਟਰ੍�ਸਫ਼ਰ

• ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਮਸ਼ੀਨ 
ਜ� ਡਰ੍ਾਈਵਰ ਤ� ਪਰਚੀ ਲਓ, ਤ� ਜੋ ਤਸੁ� ਦੂਜੀ 
ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕੋ।

ਸਰਕਾਰੀ ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ: ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ ਦੇ 
ਵਰਕਰ� ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨਾਲ 
ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ:

• ਚੜਹ੍ਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਪਿਹਲ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਤਰਣ ਿਦਓ।

• ਭੀੜ ਭਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ� ਜ� ਗੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਧੱਕਾ 
ਨਾ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਪੱਠੂ ਲਾਹ ਲਓ।

• ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚੜਹ੍ਿਦਆਂ ਸਾਰ ਬਿੂਹਆਂ ਤ� ਪਰਹ੍ੇ 
ਹੋ ਜਾਓ।
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• ਵੱਡੇ-ਬਜ਼ਰੁਗ�, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ�, ਅਸਮਰਥ 
(ਅਪੰਗ) ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ 
ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਿਦਓ।

• ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਬੈਗ ਫ਼ਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
• ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੈਡਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
• ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਨਾ ਛੱਡੋ।
• ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ, ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ ਸਟਾਪ� 'ਤੇ ਜ� ਸਟੇਸ਼ਨ� 

ਿਵੱਚ ਤੰਬਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ।

ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ ਿਸਸਟਮ, ਉਹਨ� 
ਅਸਮਰਥ (ਅਪੰਗ) ਲੋਕ�, ਜੋ ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ ਲਈ ਸਫ਼ਰ 
ਵਾਸਤੇ ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ ਜ� ਖੂੰ ਡੀਆਂ ਜ� ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਵਰਗੇ 
ਤੁਰਨ-ਿਫਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ੇਸ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ 
ਪਿਹਲ� ਤ� ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ 
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ ਿਜੰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ 
ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਕਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਟਰ੍�ਿਜ਼ਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ।

ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ�ਝਾ ਸਫ਼ਰ

• ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਨ� ਮਬੱਧ 
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ੍ਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਗੱਡੀ 
ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸ�ਸ ਿਡਸਪਲੇ ਜ਼ਰੂਰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸੀਆਂ ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਿਟਰ੍ਪ� ਲਈ 
ਕੁਝ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਰੇਟ �ਕੇ-ਪੁੱਕੇ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

• ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਵੀ Uber ਅਤੇ 
Lyft ਵਰਗੀ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਿਰੰਗ ਐਪ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ੍ਾਈਵਰ 
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। 
ਇਹਨ� ਡਰ੍ਾਈਵਰ� ਕੋਲ ਟੈਕਸੀ ਦੇ 
ਲਾਇਸ�ਸ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ।




