
King County Metro Accessible 
Services (ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਮੈਟਰੋ 

ਐਕਸਸੈੀਬਲ ਸਰਿਵਸਜ਼) 

Metro Accessible Services (ਮੈਟਰੋ ਐਕਸੈਸੀਬਲ 

ਸਰਿਵਸਜ਼) ਉਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ 

ਬਜ਼ਰੁਗ and customers with disabilities including 

Access Paratransit Service, Transit Instruction, 
Taxi Scrip and the Community Access 

Transportation Program (CAT).  ਅਸ� Getting 

There (ਗੈਿਟੰਗ ਦੇਅਰ) ਆਵਾਜਾਈ ਸਰੋਤ ਕ�ਦਰ ਦਾ 

ਪ�ਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹ�। ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, 

Accessible Services (ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਸਰਿਵਸਜ਼), ਿਕੰਗ 

ਕਾ�ਟੀ ਮੈਟਰੋ ਿਵਖੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਗਰੱੁਪ� ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ 

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ADA (ਅਮੈਿਰਕਨਜ਼ ਿਵਦ 

ਿਡਸਏਿਬਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ) ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਸਰਿਵਸ ਵਾਸਤੇ ADA ਤਾਮੀਲ 

Accessible Services (ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਸਰਿਵਸਜ਼) ਦਾ 

ਅਮਲਾ ਸਾਰੀ ਮੈਟਰੋ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜ� ਸੇਵਾ 

ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ 

ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪਹੰੁਚਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸ� 

1999 ਤ� ਲੈਕੇ ਪਹੰੁਚਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਇਸ ਸਮ� 

ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਵ� ਫਰਸ਼ ਵਾਲੀਆ ਂਬੱਸ� ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ 

ਜਦ ਇਹ ਿਲਫਟ� ਵਾਲੀਆ ਂਪੁਰਾਣੀਆ ਂਬੱਸ� ਨੰੂ ਬਦਲਦੀ 

ਹੈ। ਨੀਵ� ਫਰਸ਼ ਵਾਲੀਆ ਂਬੱਸ� ਦ ੇਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ’ਤੇ 

ਪੌੜੀਆਂ ਨਹ� ਹੰੁਦੀਆਂ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਚੜ�ਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਵੀਲ�ਚੇਅਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਵਾਸਤ ੇ

ਬੱਸ� ਰੈਮਪ� ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਬੱਸ ਦਾ 

ਮੂਹਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਨੀਚ ੇਸਰਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਪਟੜੀ ਤ� 

ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

• Getting There Transportation Resource 
Center (ਗੈਿਟੰਗ ਦੇਅਰ ਟਰ�ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 

ਿਰਸੌਰਸ ਸ�ਟਰ)  

Transportation Resource Center (ਆਵਾਜਾਈ ਸਰੋਤ 

ਕ�ਦਰ) ਹਾਰਬਰਿਵਊ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ�ਟਰ ਨੰੂ ਅਪੰਗਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ 

ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਹੰੁਚ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਵ�ਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਚੜ�ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 

ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਮਲਾ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ�ਟਰ ਕੋਲ ਨੀਵ� ਫਰਸ਼ ਵਾਲੀ 

ਬੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਅਮਲਾ ਿਕਸੇ ਬੱਸ 

ਤ� ਚੜ�ਨ-�ਤਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰ 

ਸਕੇ। 

ਜਦ ਤੁਸ� ਆਵਾਜਾਈ ਸਰੋਤ ਕ�ਦਰ ਿਵਖੇ ਜ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� 

ਅਮਲਾ ਉਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜੰਨ� � ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 

ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਦਾ Metro ਬੱਸ ਸੇਵਾ, Access, Taxi Scrip, 

Transit Instruction, CAT ਸੇਵਾਵ�, Medicaid ਦੇ 

ਡਾਕਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ 

ਸੇਵਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ 

ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤ� ਵੀ ਅਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
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ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸ� ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਿਨਕਲਦੇ ਹੋ ਤ� 

ਡਰਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤ ੇ�ਚ 

ਿਦਖਣਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਜੇ 

ਤੁਸ� ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਿਜਸਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਿਵਕਲਪ� 

ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ 206-263-3113 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮ� ਤੈਅ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਆਪਣ ੇਿਮਲਣ ਦ ੇਇਕਰਾਰ ਨੰੂ 

ਬੁੱ ਕ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਿਕਸੇ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨਾ ਯਾਦ 

ਰੱਖੋ।  

• Transit Options (ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਿਵਕਲਪ) 

ਮੈਟਰੋ ਬਜ਼ਰੁਗ� ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬੱਸ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦ ੇਮੁਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ, ਿਜਸਨੰੂ ਟਰ�ਿਜ਼ਟ ਇੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ 

ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜ ੇਬੱਸ ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਰੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 

ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟਰ�ਿਜ਼ਟ 

ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਇਕੱਲੇ-ਨਾਲ-ਇਕੱਲਾ ਆਧਾਰ 

’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ 

ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤ ੇਫੇਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ 

ਸ�ਪ ਦੇਣਗੇ ਜਦ ਤੁਸ� ਬੱਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਿਹਜ 

ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ। Transit Options (ਟਰ�ਿਜ਼ਟ ਆਪਸ਼ਨਜ਼) ਵੀ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਲ�ਚੇਅਰ ਜ� ਸਕੂਟਰ ਸਮੇਤ ਬੱਸ ਤ� 

ਚੜ�ਨ-�ਤਰਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਨਵ� ਚੱਲਣ-ਿਫਰਨ 

ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਿਲਆ ਹੈ। ਗਰੱੁਪ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵੀ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੋਈ ਿਸਖਲਾਈਕਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੱੁਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਬੱਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦ ੇ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੱੁਪ ਨੰੂ ਬੱਸ ਦ ੇਗੇੜੇ ’ਤੇ 

ਿਲਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� Transit Options (ਟਰ�ਿਜ਼ਟ 

ਆਪਸ਼ਨਜ) ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤ� 206-749-

4242 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਗਰੱੁਪ 

ਿਸਖਲਾਈਆਂ ਦਨੋ� ਵਾਸਤ ੇਹੀ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

ਬੱਸ ਸਟਾਪ� ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਲ ਰਸਿਤਆਂ ਨੰੂ ਮਾਪਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 

ਇਹਨ� ਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰ� ਲ�ਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤ ੇ

ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਕਤ ਰੂਟ� ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, Mobility 

Specialists (ਮੋਿਬਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ) ਵੀ ਬਾਹਰ ਜ�ਦੇ 

ਹਨ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ 

ਸਕੋ।  

• Access Transportation (ਐਕਸੈ�ਸ 

ਟਰ�ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) 

ADA  (ਅਮੈਿਰਕਨਜ਼ ਿਵਦ ਿਡਸਏਿਬਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ) ਦੇ 

ਤਿਹਤ, ਮੈਟਰੋ ਵਾਸਤੇ ਅਪੰਗਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਵਾਸਤ ੇ

ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀ 

ਅਤੇ ਿਜੱਥ ੇਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ। Access (ਐਕਸੈ�ਸ), ਅਪੰਗਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਉਹਨ� ਲੋਕ� 

ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ 

ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। Access 

(ਐਕਸੈ�ਸ) ਵਾਸਤ ੇਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ 

ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦ ੇਕਰਕੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਕਸੌਟੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:  
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o  ਤੁਸ� ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਜ� ਸਾਰੀਆਂ 

ਪਹੰੁਚਣਯੋਗ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਗੱਡੀਆ ਂਿਵੱਚ 

ਚੜ�ਨ, ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਜ� �ਤਰਨ ਦ ੇਯੋਗ 

ਨਹ� ਹੋ।  

o  ਬੱਸ ਚੜ�ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀਲ�ਚੇਅਰ ਿਲਫਟ 

ਜ� ਰੈਮਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

o  ਤੁਸ� ਕੁਝ ਕੁ ਜ� ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ� ਜ� ਰੇਲ 

ਸਟੇਸ਼ਨ� ਤ� ਜ� ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ 

ਹੋ।  

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤ ੇਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� 

ਇੱਕ ਵੈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਲਈ 

ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਿਜਲ ਤੱਕ ਲੈਕੇ 

ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਰ�ਿਜ਼ਟ ਦਆੁਰਾ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਏ 

ਜ�ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ Access (ਐਕਸੈ�ਸ) ਬੱਸ 

ਸੇਵਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 

ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਰਨ� ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਚੜ�ਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਬੱਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਕੁਝ ਕੁ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਤੱਕ 

ਬੱਸ ਦ ੇਟਿਰੱਪ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹ�, ਤ� ਤੁਸ� 

ਇਹਨ� ਟਿਰੱਪ� ਵਾਸਤੇ Access (ਐਕਸੈ�ਸ) ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵ�ਗੇ। ਰਾਖਵ�ਕਰਨ ਇੱਕ ਤ� ਿਤੰਨ 

ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਤੱਕ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਜ� 

ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ Access (ਐਕਸੈ�ਸ) ਿਵੱਚ 

ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤ� 206-263-3113 ਨੰੂ ਕਾਲ 

ਕਰੋ। ਫ਼ੋਨ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ – ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰੂ 

ਇਹ ਦੱਸ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ 

ਉਹ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਲੈ ਆਉਣਗੇ।  

• Community Access Transportation 

(ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਕਸੈ�ਸ ਟਰ�ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) 

(CAT) 

ਮੈਟਰੋ ਦਾ CAT ਪ�ੋਗਰਾਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦ ੇਨਾਲ 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾਵ� 

ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਵਾਸਤ ੇਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ� ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ 

ਦੀ ਤਾਕ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸਰੋਤ� 

ਵਾਸਤੇ 2-1-1 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ – ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰੂ ਇਹ 

ਦੱਸ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਉਹ 

ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। 

• The Hyde Shuttle (ਹਾਈਡ ਸ਼ਟਲ) 

Hyde Shuttle (ਹਾਈਡ ਸ਼ਟਲ) CAT ਪ�ੋਗਰਾਮ ਰਾਹ� 

ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। 55 ਸਾਲ 

ਅਤੇ ਇਸਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਬਜ਼ਰੁਗ� ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾਵ� 

ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਵਾਸਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਵੈਨ ਸੇਵਾ ਸਮੱੁਚੀ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ 

ਿਵੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਕੰਮ ਕਾਜ਼ੀ ਿਦਨ� ਨੰੂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਵਨੈ� ਉਸ 

ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਿਵੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜੱਥ ੇਤੁਸ� ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ 2-1-1 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 

ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵਨੈ ਹੈ – ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸ ਿਦਓ 

ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ 

’ਤੇ ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਲੈ ਆਉਣਗੇ।  

• ਟੈਕਸੀ ਸਿਕ�ਪ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣਯਗੋ ਟੈਕਸੀਆਂ 

Taxi Scrip (ਟੈਕਸੀ ਸਿਕ�ਪ) ਪ�ਗੋਰਾਮ ਅਪੰਗਤਾਵ� ਵਾਲੇ 

ਲੋਕ� ਅਤ ੇਬਜ਼ਰੁਗ ਲੋਕ� ਵਾਸਤ ੇਘੱਟ ਿਕਰਾਏ ਵਾਲੀ 

ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨ� � ਦੀਆ ਂਆਮਦਨ� 

ਘੱਟ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ। ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਿਬਨ� -ਪੱਤਰ ਦਣੇ 
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ਵਾਸਤੇ, ਮੈਟਰੋ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ 206-553-3000 ’ਤੇ 

ਕਾਲ ਕਰੋ। ਫ਼ੋਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ – ਬੱਸ 

ਆਪਰੇਟਰ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਪਸੰਦ ਕਰ�ਗੇ ਅਤ ੇਉਹ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਲੈ 

ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸ� Taxi Scrip (ਟੈਕਸੀ 

ਸਿਕ�ਪ) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� 

ਤੁਸ� ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੱਤ Taxi Scrip (ਟੈਕਸੀ ਸਿਕ�ਪ) 

ਬੁੱ ਕ� ਤੱਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ�ਗੇ। ਹਰੇਕ ਬੁੱ ਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 

$5 ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ $10 ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਭਾੜੇ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। Taxi Scrip (ਟੈਕਸੀ ਸਿਕ�ਪ) ਦੀ 

ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸ� ਇਸਦੀ 

ਤੁਰੰਤ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜ� ਇਸਨੰੂ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਾਸਤੇ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

2006 ਿਵੱਚ, (Accessible Services) ਐਕਸੈ�ਸੀਬਲ 

ਸਰਿਵਸਜ਼ ਅਮਲੇ ਨ�  ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਣਯੋਗ 

ਟੈਕਸੀਆ ਂਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੀਆਟਲ 

ਅਤੇ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ 45 ਵੀਲ�ਚੇਅਰ ਨਾਲ 

ਪਹੰੁਚਣਯੋਗ ਟੈਕਸੀ-ਕੈਬ� ਹਨ।  
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