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ترانسپورت
رانندگی

شما می توانید در 60 روز اولی که در انتاریو هستید 
از جواز رانندگی کشور خود استفاده نمائید.

برای دریافت جواز رانندگی انتاریو، باید مدارک 
شناسایی ارائه دهید. همچنان باید جواز رانندگی و 

مدرک تجربه رانندگی خود را از کشور خود به همراه 
داشته باشید.

ممکن است الزم باشد در یک تست بینایی شرکت نمائید 
و امتحان تحریری را سپری نمائید.

برای معلومات بیشتر در مورد دریافت •
جواز رانندگی انتاریو، به drivetest.ca یا 

findlink.at/driverinfo مراجعه نمائید.

برای دریافت معلومات در باره •
اسناد مورد ضرورت به صفحه 

drivetest.ca findlink.at/licensing مراجعه نمائید.

درباره قوانین جاده در انتاریو به ontarion.ca   یا 
findlink.at/dhandbook  مراجعه نمائید.

بیمه

هر صاحب وسایط نقلیه باید بیمه داشته باشد. انتاریو 
یک طرح بیمه بدون تقصیر دارد. اگر در تصادف 

آسیب دیدید یا وسایط نقلیه شما آسیب دید، شکایت خود 
را به شرکت بیمه خود ارسال می نمائید، نه به شرکت 

راننده دیگر.

ا در مورد بیمه بدون تقصیر در دفتر بیمه کانادا 
findlink.at/nofault یا ibc.ca :بیاموزید

 Yellow نماینده یا کارگزار بیمه و شرکت های بیمه را در

Pages در yellowpages.ca  پیدا نمائید.

ترانسپورت عمومی

بسیاری از جوامع در انتاریو دارای سیستم ترانسپورت 
عمومی هستند. شما می  توانید کرایه های جداگانه بخرید، 

اما اکثر اوقات کارت های ماهانه ارزانتر و آسانتر 
است که خریداری نمائید یا تکت را به صورت عمده 

خریداری نمائید. برخی از سیستم ها نرخ های ویژه ای 
برای دانشجویان و سالمندان دارند.

برای معلومات در مورد تراسپورت عمومی در منطقه خود، 
صفحات آبی را در تیلفون خود بررسی نمائید یا به وزارت 
ترانسپورت در ontario.ca یا findlink.at/transit  مراجعه 

نمائید.

تکسی

شما می توانید با تکسی ران تماس بگیرید یا از 
اپلیکیشن تیلفون هوشمند خویش برای ریزرف تکسی 

استفاده نمائید. در برخی شهرها می توانید تکسی را در 
جاده ها توقف دهید. اکثر تکسی ها دارای میتر هستند 

و میتر قابل دید می باشد. شما همچنان قبل از باال شدن 
در تکسی از درایور آن قیمت تخمینی را پرسان کرده 

می توانید

  Yellow Pages به دنبال خدمات تکسی محلی در
بگردید یا از yellowpages.ca  دیدن نمائید.

کرایه گرفتن موتر های تیز رفتار یا الری )باربری(

شما می توانید موتر های تیز رفتار یا الری )باربری(  
های کوچک را برای یک روز اخیر هفته و یا معیاد 

طویل از کمپنی های شخصی به کرایه بگیرید.  برای 
دریافت کمپنی های موتر های کرایی به صحفه 

yellowpages.ca مراجعه نمائید.



استفاده مشترک از موتر

در شهر های بزرک شما می توانید از خدمات استفاده 
مشترک از موتر ها برای مقاطع زمانی کوتاه مدت 

استفاده نمائید و پول شان را نظر به ساعات پرداخت 
نمائید این خدمات موقعیت های راحت برای باال شدن و 

پائین شدن دارند. برای دریافت کمپنی های موتر های 
مشترک از صفحه yellowpages.ca  دیدن نمائید.

بایسکیل سواری

برخی از جوامع مسیرهای بایسکیل سواری را برای 
مسافران و مسیرهای بایسکیل سواری تفریحی را تعیین 
کرده اند. به عنوان یک بایسکیل سوار، باید تمام قوانین 
راهنمایی و رانندگی را رعایت نمائید. بایسکیل سواران 

زیر 18 سال باید از کاله ایمنی یا سالمتی بایسکیل 
استفاده کنند

برای کسب معلومات بیشتر در مورد بایسکیل سواری 
و ایمنی یا سالمتی، با سرویس انتاریو به شماره 

8097-267-800-1 تماس بگیرید یا به وزارت
 findlink.at/Cycling یا  ontario.ca ترانسپورت  در

مراجعه نمائید.

یادداشت مهم.

جواز رانندگی خود را برای شناسایی همراه داشته •
باشید.

همیشه اوراق بیمه و مالکیت خود را در وسایط نقلیه •
خود داشته باشید.

هرگز مشروبات الکولی ننوشید و رانندگی ننمائید. •

هنگام رانندگی از تیلفون همراه و یا ارسال پیام •
خودداری نمائید.

همیشه کمربند ایمنی یا سالمتی خود را بسته کنید. •

برای موتر های الری یا باربری و موتورسیکلت ها •
جواز مخصوص الزم است.




