
ਡਾਇਲ-ਏ-ਰਾਈਡ ਲਈ ਗਾਈਡ: ਬਾਹਰ 

ਅੰਦਰ 

ਡਾਇਲ-ਏ-ਰਾਈਡ ਕੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ? 
 ਡਾਇਲ-ਏ-ਰਾਈਡ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ (65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ 
ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਕਰਬ-ਟੂ-ਕਰਬ, ਸਾਂਝੀ ਸਵਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ 
ਸੇਵਾ ਹੈ।  ਇਹ ਯੋਗ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਵਹਲਾਂ ਆਓ, 
ਪਵਹਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਵਾਰੀ ਹੈ।  

ਡਾਇਲ-ਏ-ਰਾਈਡ ਸੇਵਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨਾਂ ਵਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 
6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 
5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਨਕਸੇ਼ ਤੇ ਵਦਖਾਇਆ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱਚ ਹੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਐਤਂਵਾਰ ਜਾਂ ਤੈਅ ਛ ੱ ਟੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਡਾਇਲ-ਏ-ਰਾਈਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
   ਵਦਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਡਾਇਲ-ਏ-ਰਾਈਡ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਅਤ ੇਯਗੋ ਅਪਾਹਜ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰੌ ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਜਹੜ ੇਸਥਾਨਕ ਸਥਾਈ 
ਰੂਟ ਵਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦ ੇਹਨ। 

ਯਗੋਤਾ ਤਅੈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਬਜ਼ ਰਗ/ਅਪਾਹਜਤਾ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਨੇਤੀ 
ਕਰਨ ਲਈ (530) 634-6880 (TTY 634-6889) ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। 
 
ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨਾਂ ਦਰੌਾਨ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਯਗੋਤਾ 

ਡਾਇਲ-ਏ-ਰਾਈਡ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨਾਂ ਦਰੌਾਨ ਸ਼ਾਮ 6.00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਯਗੋਤਾ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦ ੇਵਬਨਹ ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, 
ਘੱਟ ਵਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆ ਂਡਾਇਲ-ਏ-ਰਾਈਡ ਸੇਵਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤ ੇਵਰਜ਼ਰਵਸੇ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਅਜ ੇਵੀ ਲਾਗ ੂਰਵਹਣਗੀਆ।ਂ 

ਡਾਇਲ-ਏ-ਰਾਈਡ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ 
ਬਜ਼ ਰਗ (ਉਮਰ 65+)/ਅਪਾਹਜ/ADA ਯਗੋ ਲਈ ਵਕਰਾਇਆ* . . . . . . . . . $2.00 

ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . $1.50 
ਸਾਥੀ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ (ਯਗੋ ਬਜ਼ ਰਗ/ਅਪਾਹਜ ਬਾਲਗ਼) . . . . . . .  .. . . . . . .$2.00 

ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .. . . . . .$1.50 
ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਵਕਰਾਇਆ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . $3.00 
ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਸ਼ੋਰਾਂ (ਉਮਰ 5-18) ਲਈ ਵਕਰਾਇਆ*. . . . . . .$1.50 
ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਅਤ ੇ4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ੇਬੱਚੇ. . .  . . . . . . . . . . . . . . ਮ ਫ਼ਤ 

(ਪਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦ ੋਮ ਫਤ ਵਟਕਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ) 
ਵਟਕਟ ਸ਼ੀਟਾਂ (ਵੀਹ  50¢ ਵਟਕਟਾਂ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  $10.00 

*ਯਬੂਾ-ਸਟਰ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਨਾਲ ਬਜ਼ ਰਗ/ਅਪਾਹਜ/ADA ਯਗੋ/ਵਕਸ਼ਰੋ ਫ਼ਟੋ ੋਪਛਾਣ (ID) ਕਾਰਡ; ਮਡੈੀਕਅੇਰ 
ਕਾਰਡ; DMV ਪਲੇਕਾਰਡ ID ਦਾ ਵਪਰੰਟ; ਜਾਂ, ਇੱਕ ਮੰਨਣਯਗੋ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੀ ਫ਼ਟੋੋ ID (ਵਸਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬਤੂ ਲਈ)। ਹੋਰ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਨਜ਼ਯਗੋ 
ਬਜ਼ ਰਗ/ਅਪਾਹਜ/ADA ਯਗੋ/ਵਕਸ਼ਰੋ ਫ਼ਟੋੋ ID ਕਾਰਡ 21 ਵਦਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵਧੈ ਰਵਹਣਗ।ੇ ਮਡੈੀਕਅੇਰ ਕਾਰਡ 
ਅਤੇ DMV ਪਲੇਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਫ਼ਟੋੋ ID ਵਦਖਾਉਣੀ ਪਵਗੇੀ। 

ਸਹੀ ਵਕਰਾਇਆ ਵਦਓ 
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਖ ਲਹੇ  ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ 

ਛ ੱ ਟੀਆਂ 
ਯੂਬਾ-ਸਟਰ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਛ ੱ ਟੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮ ਹੱਈਆ ਨਹੀਂ 

 ਕਰਦੀ ਹੈ: 

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਦਨ                      ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਦਹਾੜਾ 
ਮਾਰਵਟਨ ਲੂਥਰ ਵਕੰਗ ਦਾ ਜਨਮਵਦਨ            ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਦਹਾੜਾ 
ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਦਹਾੜਾ                                ਧੰਨਵਾਦ ਵਦਹਾੜਾ 
ਯਾਦਗਾਰ ਵਦਹਾੜਾ                               ਵਕਰਸਮਸ ਵਦਹਾੜਾ 





ਡਾਇਲ-ਏ-ਰਾਈਡ ਸੇਵਾ ਵਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? 
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤ ਸੀਂ ਸਵੇਾ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਬੱਸ ਤ ਹਾਡ ੇਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹ ੰਚਣ ਵਵੱਚ 

ਲਗਭਗ 15 ਵਮੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਗੇਾ।  ਇਹਨਾਂ 15 ਵਮੰਟਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦ ੇਸ਼ ਰੂ ਹ ੰਦ ੇਹੀ ਬੱਸ ਦ ੇ
ਪਹ ੰਚਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਹੋ ਵਕਉਂਵਕ ਬੱਸ ਵਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਮੰਟ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨੰੂ 
ਤ ਹਾਡੀ ਮੰਵਜ਼ਲ ਤ ੇਜਲਦੀ ਪਹ ੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਤ ਹਾਡ ੇਨਾਲ ਬੱਸ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ੋ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹੋਰ ਸਵਾਰੀਆ ਂਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ 

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯਜੋਨਾ। ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, (530) 
742-2877 (TTY 634-6889) ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।  

ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
ਸਵੇਾ ਸਬੰਧੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 2 ਹਫਤ ੇ(14 ਵਦਨ) ਪਵਹਲਾਂ (530) 

742-2877 (TTY 634-6889) ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।  ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ 
ਵਦਨਾਂ ਵਵੱਚ ਸਵਰੇੇ 5:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਰਾਤ 10:00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਅਤ ੇਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵਰੇੇ 8:00 ਵਜ ੇ
ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡ ੇਤੋਂ ਹੇਠ 
ਵਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗ:ੇ 

• ਤ ਹਾਡਾ ਨਾਮ 
• ਤ ਸੀਂ ਵਕਹੜ ੇਵਦਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰਦ ੇਹੋ 
• ਤ ਸੀਂ ਬੱਸ ਤ ੇਚੜਹਨ ਲਈ ਵਕਹੜਾ ਸਥਾਨ ਚ ਣਨਾ ਚਾਹ ੰਦ ੇਹੋ 
• ਤ ਸੀਂ ਵਕੱਥ ੇਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰਦ ੇਹੋ 
• ਤ ਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹ ੰਚਣਾ ਚਾਹ ੰਦ ੇਹੋ 
• ਤ ਹਾਡ ੇਸਾਥੀਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ 
• ਕੀ ਵਹੀਲਚਅੇਰ ਵਲਫਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਾ ਲਈ ਤ ਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਨੇਤੀ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰ ਵਦੰਦ ੇਹਾਂ, ਅਸੀਂ 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦਣੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 15 ਵਮੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਵਾਂਗ।ੇ  

ਸਵਾਰ ਲਈ ਸ ਝਾਅ 

 ਵਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਮੰਟ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।   
ਤ ਸੀਂ ਦੋ ਹਫਤੇ (14 ਵਦਨ) ਪਵਹਲਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰਾ 
ਕਰਨ ਦੀ  
ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਲ ਕਰੋ।  

 ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮ ਲਾਕਾਤ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ  
ਦ ਪਵਹਰ ਦੇ ਵੱਧ ਟਰੈਵਫਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  
ਰਖੱਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।  

 ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੀ ਮ ਲਾਕਾਤ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੋ  
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤ ਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮ ਤਾਬਕ ਢਾਲ ਜਾਂ ਰੱਦ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।  

 ਸਹੀ ਵਕਰਾਇਆ ਵਦਓ।  ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਖ ਲਹੇ  ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ।  

 ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਦਨ  

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ 

ਆਪਣਾ ਵਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।  

ਸਹਾਇਕ ADA ਪੈਰਾਟਰਾਂਵਜ਼ਟ 
ਅਮੈਰੀਕਨਜ਼ ਵਵਦ ਵਡਸਵੇਬਵਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ (ADA) ਮ ਤਾਬਕ, ਯਬੂਾ-ਸਟਰ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ 

ਖ਼ਾਸ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦ ੇ
ਵਨਰਧਾਰਤ ਰੂਟ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।  ADA ਪੈਰਾਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ ਰੂਆਤ 
ਤੋਂ ਮੰਵਜ਼ਲ ਤੱਕ, ਸਾਂਝੀ ਸਵਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਈ ਰੂਟ ਲਈ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਦਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹ ੰਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 
(ਸਥਾਨਕ ਤਅੈ ਰੂਟ ਦੇ 3/4 ਮੀਲ ਦਾ ਘਰੇਾ) ਦ ੇਅੰਦਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਮਕਸਦ ਲਈ 
ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਬੰਧਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾ ਹੈ।  ADA ਪੈਰਾਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਤ ੇਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ 
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਸਰਫ਼ $2.00 ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦ ੇਯਾਤਰੀਆ ਂਨੰੂ ਬਸ ਵਵੱਚ ਚੜਹਨ ਵਵੱਚ ਕ ੱ ਝ 
ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ADA ਪੈਰਾਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਯੂਬਾ-ਸਟਰ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਕੀ ਤ ਸੀਂ ADA ਹਦਾਇਤਾਂ ਮ ਤਾਬਕ ਸੇਵਾ 
ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ADA ਪੈਰਾਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ 
ਗਾਈਡ ਜਾਂ ADA ਯੋਗਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, (530) 634-
6880 (TTY 530-634-6889) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.yubasuttertransit.com 
‘ਤੇ ਜਾਓ।  



ਵਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਕ 
ਜਕੇਰ ਤ ਹਾਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡ ੇਨਾਲ ਮੰਵਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਵਲਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਵਨਿੱਜੀ 
ਦਖੇਭਾਲ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਸਵਾਰੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਤ ੇਚੜਹਨਾ ਅਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵਗੇਾ।  ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਵਨਿੱਜੀ ਦਖੇਭਾਲ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਸਥਾਨ ਪੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਵਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ 
ਬਾਰੇ ਦੱਵਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲਹੇ  
ਵਕਸੇ ਵਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹ ਣ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਯੂਬਾ-ਸਟਰ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਨੰੂ 530-634-6880 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਵਕ ਤ ਹਾਨੰੂ ਵਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਸਹਾਇਕ ਫਾਰਮ ਭੇਵਜਆ ਜਾਵੇ।  

ਫ਼ੋਟੋ ID ਕਾਰਡ ਵਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?  
ਬਜ਼ ਰਗ/ਅਪਾਹਜ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ (530) 634-6880 (TTY 

634-6889)  
‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ www.yubasuttertransit.com ਤੋਂ  
ਕਾਪੀਆਂ ਵਪਰੰ ਟ ਕਰੋ। 

ਯੋਗ ਬਜ਼ ਰਗ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਵਅਕਤੀ ਮੈਰੀਸਵਵਲ ਵਵੱਚ 2100 ਬੀ ਸਟਰੀਟ 
ਵਵਖੇ ਯੂਬਾ-ਸ ਟਰ  
ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਵਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ 
ਤੋਂ ਦ ਪਵਹਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦ ਪਵਹਰ। 1:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ $5.00 ਵਵੱਚ ਕਨੈਕਟ 
ਕਾਰਡ ਫ਼ੋਟੋ ID ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਨੈਕਟ ਕਾਰਡ 
  ਕਨੈਕਟ ਕਾਰਡ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਵਕਰਾਏ  
ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।  ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਸਵਟਕ, ਮ ੜ-ਲੋਡ ਹੋਣ ਯੋਗ 
ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਸ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਕੰਵਪਊਟਰ ਵਚੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਨਯਮਤ ਜਾਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ 
ਵਕਰਾਏ ਲਈ ਨਕਦੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨੰੂ ਯੂਬਾ-ਸਟਰ 
ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਸੱਤ ਹੋਰ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ 
ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

  ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ConnectTransitCard.com ਤੇ ਜਾਓ।  ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ 
ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਾਰਡ ਵਵੱਚ ਪੂਰਾ ਵਕਰਾਇਆ* ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਹ 3 - 5 ਵਦਨਾਂ ਵਵੱਚ 
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਮਲ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਯੂਬਾ-ਸਟਰ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਬੱਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ 
ਬਸ ਇਸ ਨੰੂ ਕਨੈਕਟ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦ ਬਾਰਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮ ੜ ਲੋਡ ਕਰੋ।  

*ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਵਕਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮ ਸਾਫਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਵਹਲੇ ਕਨੈਕਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੂਬਾ-ਸਟਰ 
ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਟੋ ID ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।   

ਕਨੈਕਟ ਕਾਰਡ ਆਊਟਲੈਿੱਟ 
    ਤ ਸੀਂ ਮ ੱ ਖ ਯੂਬਾ ਅਤੇ ਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ; ਯੂਬਾ ਕਾਲਜ ਬ ਕਸਟੋਰ; ਅਤੇ ਯੂਬਾ-
ਸਟਰ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਵਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਵਖੇ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮਾਵਸਕ ਪਾਸ ਜਾਂ ਨਕਦੀ 
ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, $10 ਵਟਕਟ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਟਕਟਾਂ 
ਯੂਬਾ-ਸਟਰ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਵਵਖੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ (530) 
634-6880 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਡਾਇਲ-ਏ-ਰਾਈਡ ਸਵੇਾ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਸਵੀਕਾਰ  
ਨਹੀਂ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ 

 
 
 

ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
(530) 742-2877 
(TTY) 634-6889 

www.yubasuttertransit.com 
2100 ਬੀ ਸਟਰੀਟ, ਮੈਰੀਸਵਵਲ, CA 95901 

ਇਸ ਵਬਨਹ ਾਂ ਕੋਈ ਨੋਵਟਸ ਵਦੱਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  

(530) 634-6880 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 


