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�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤਸੁ� ਪਿਹਲੇ 60 
ਿਦਨ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ 
ਲਾਇਸ�ਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
�ਟਾਰੀਓ ਦਾ ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸ�ਸ ਲੈਣ ਲਈ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ 
ਲਾਇਸ�ਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਤ� ਆਪਣੇ 
ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਿਲਆਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਸਬੰਧੀ 
ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• �ਟਾਰੀਓ ਦਾ ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸ�ਸ ਲੈਣ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ drivetest.ca
ਜ� findlink.at/driverinfo 'ਤੇ ਜਾਓ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ,
ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ drivetest.ca ਜ�
findlink.at/licensing 'ਤੇ ਜਾਓ।

• ਕਨ� ਡਾ ਦੇ ਬੀਮਾ ਿਬਉਰੋ 'ਤੇ ਿਬਹਤਰੀਨ
ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ: ibc.ca ਜ�
findlink.at/nofault

ਆਵਾਜਾਈ

ontario.ca ਜ� findlink.at/dhandbook 'ਤੇ 
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਨ� ਮ� ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
ਬੀਮਾ
ਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। �ਟਾਰੀਓ ਦਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਿਵੱਚ ਜੇ ਤਸੁ� ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹੋ ਜ� 
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ� ਤਸੁ� 
ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਡਰ੍ਾਈਵਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਿਵੱਚ 
ਨਹ�।

yellowpages.ca 'ਤੇ ਯੈਲੋ ਪਿੇਜ਼ਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੀਮਾ 
ਬਰ੍ੋਕਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਕਈ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ 
ਆਵਾਜਾਈ ਿਸਸਟਮ ਹੈ। ਤਸੁ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
ਿਕਰਾਇਆ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ 
ਸਸਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਪਾਸ ਜ� ਵੱਡੀ 
ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਏ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ 
ਹਨ। ਕੁਝ ਿਸਸਟਮ� ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸੀਨੀਅਰ� ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ� ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰ੍�ਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਿਲਊ ਪੇਜਜ਼ ਵੇਖੋ 
ਜ� ontario.ca ਜ� findlink.at/transit 'ਤੇ 
ਟਰ੍�ਸਪੋਰਟ ਮਿਹਕਮੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਟੈਕਸੀਆਂ ਜ� ਕੈਬ – ਤਸੁ� ਟੈਕਸੀ ਿਡਸਪੈਚ ਨੰੂ ਕਾਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵੱਚ 
ਤੁਸ� ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਬਹੁਤੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਮੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੀਟਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਿਵੱਚ ਬਿਹਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਤੁਸ� 
ਡਰ੍ਾਈਵਰ ਤ� ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਯੈਲੋ ਪੇਜਜ਼ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸੀ ਸਰਿਵਸ ਲਈ ਵੇਖੋ 
ਜ�  yellowpages.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰ੍ੱਕ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ – ਤਸੁ� ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ 
ਰ�ਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹ� ਇੱਕ ਿਦਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 
(ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ/ਐਤਵਾਰ) ਜ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਕਾਰ� 
ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰ੍ੱਕ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ੋ। ਯੈਲੋ ਪੇਜਜ਼ ਿਵੱਚ 
ਰ�ਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ਜ�  yellowpages.ca 
'ਤੇ ਜਾਓ।

ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ



ਕਾਰ-ਸ਼ੇਅਰ – ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵੱਚ, ਤੁਸ� ਕਾਰ ਸ�ਝੀ 
ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ 
ਨਾਲ ਤੁਸ� ਥੜੋਹ੍ੇ ਸਮ� ਲਈ ਕਾਰ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
ਇਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ 
ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ� ਹਨ। ਯੈਲੋ ਪੇਜਜ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਰ 
ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ਜ� 
yellowpages.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  

ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨ�  ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨ� ਰੰਜਨ 
ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਦੇ ਰਸਿਤਆਂ ਲਈ ਸਾਈਕਿਲੰਗ 
ਲੇਨ� ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ-ਸੁਆਰ ਦੇ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਰ੍ਿੈਫ਼ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨ� ਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 
ਸਾਈਕਲ-ਸੁਆਰ� ਨੰੂ ਬਾਈਕ ਹੈਲਮੈਟ ਜ਼ਰੂਰ 
ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ 1-800-267-8097 'ਤੇ ਸਰਿਵਸ �ਟਾਰੀਓ 
ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� ontario.ca ਜ�  findlink.at/
Cycling 'ਤੇ ਟਰ੍�ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਿਹਕਮੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਾਈਕਿਲੰਗ

ਅਿਹਮ ਿਟੱਪਣੀ

• ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ 
ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸ�ਸ ਲੈਕੇ 
ਚੱਲੋ।

• ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ 
ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੋ।

• ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ 
ਨਾ ਚਲਾਓ।

• ਗੱਡੀ ਚਲਾ�ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਫੋਨ ਜ� ਟੈਕਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ 
ਲਾਓ।

• ਟਰ੍ੱਕ� ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ� 
ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸ�ਸ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ।




