ਬਜ਼ੁਰਗ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਵਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਡ੍ਰਾਈਵਵੂੰ ਗ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ ਦੇਣਾ ਵ ੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਹ
ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵ ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੋਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੋ
1. ਨਜ਼ਰ ਦੀ

ਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ:

ਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ

2. ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਵਰਕਾਰਡ੍ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਵਾਉਣ
3. ਗਰੁੱ ਪ੍ ਵਸੱ ਵਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਵਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ
4. ਵਗਆਨ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ
5.

ੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਰੋਡ੍ ਟੈਸਟ ਦੇਣ।

ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਵੱ ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਵਤੂੰ ਨ ਘੂੰ ਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਵਆਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ੂੰ
ਲਈ ਨਵਵਆਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪ੍ਰ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
ਵਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ (MTO) ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ

ੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ

ਸਾਲ

ਾ ਸਕੇ ਵਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸੜਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ
ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

ੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ।

ਸਾਡ੍ੀ ਸਮੀਵਿਆ ਨੇ ਵਦਿਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵਬਹਤਰ, ਘੱ ਟ ਤਣਾਉ ਭਵਰਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ
ਸ਼ੁਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪ੍ਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਵਆਉਣ ਦੇ ਇੱ ਛੁਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡ੍ਰਾਈਵਰ:
1. ਨਜ਼ਰ ਦੀ

ਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ

2. ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਵਰਕਾਰਡ੍ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ

3. ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱ ਪ੍ ਵਸੱ ਵਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਵਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ
4. ਕਲਾਸ ਵਵੱ ਚ ਦੋ, ਸੂੰ ਿੇਪ੍, ਗੈਰ-ਕੂੰ ਵਪ੍ਊਵਟਰਵਕਰਤ
5.

ੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਰੋਡ੍ ਟੈਸਟ ਦੇਣਗੇ।

ਾਂਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਪ੍ਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ

ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 90 ਵਮੂੰ ਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਗਆਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪ੍ੜਹਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਧਆਨ ਦੇਵੋ ਵਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨਵਵਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱ ੋਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੌ ਦਾ ਅਤੇ
ਕੀਤੇ

ਾਣਗੇ ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਵਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪ੍ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ

ਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ Ontario.ca/seniordriver 'ਤੇ

GTA: 416-235-3579 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱ ਦ ਨਹੀਂ

ਾਓ ਾਂ 1-800-396-4233

ਾਂ

ਨਵਰੀ 2014

