وفر %48

على تعريفةGRT

أعرف المزيد عن برنامج النقل الموفر
)(ATP

إذا كنت ذو دخل منخفض وتقيم في منطقة واترلو قد تكون
 .يقدم برنامج
مؤهال ً لبرنامج النقل الموفر
على سعر تعريفة نقل جراند
خصم
النقل الموفر
ريفير ).(GRT

منتج التعريفة

تعريفة برنامج النقل
التعريفة األصلية
الموفر )(ATP

تذاكر شهرية
سعر قيمة مخزنة

$90

$46.80

$2.86

$1.49

من يمكنه التقدم؟

أي شخص يبلغ من العمر  18عامًا أو أكبر يمكنه التقدم للحصول على برنامج
 .يقوم التأهل للبرنامج على صافي دخل اسرتك (سطر
النقل الموفر
 23600من كل استمارة ضرائب كل فرد) ،ويضم ذلك زوجك (زوجتك) /شريكك/
شريكتك ،وأي فرد مُعال بسن  18عامًا أو أكبر في أسرتك .إذا تمت الموافقة،
 ،بما
يمكن لكافة أفراد أسرتك الحصول على تخفيض برنامج النقل الموفر
في ذلك من يبلغ  17عامًا أو أقل.
تدير إدارة خدمات المجتمع في منطقة واترلو عملية التأهل لبرنامج النقل الموفر
).(ATP

صافي دخل األسرة

حجم األسرة
شخص واحد

 22.961دوالر أو أقل

شخصان اثنان

 32.471دوالر أو أقل

ثالثة أشخاص

 39.769دوالر أو أقل

أربعة أشخاص

 45.921دوالر أو أقل

خمسة أشخاص

 51.341دوالر أو أقل

ستة أشخاص

 56.242دوالر أو أقل

إذا كنت تبلغ من العمر  17عامًا أو أقل ومستقل ماديًا ،يُرجى االتصال بضابط
الحالة الخاص بك أو بخدمات المجتمع للحصول على مزيد من المعلومات.
ال يحق لطالب ما بعد الثانوية بدوام كامل التأهل لبرنامج النقل الموفر ).(ATP

كيف يمكنني التقدم؟

• عبر االنترنت على موقع grt.ca/ATP
• شخصيًا في أحد مراكز الترحيب الخاصة بخدمات المجتمع:
رجينا ستريت ساوث ،واترلو
•
كنج ستريت إيست ،كتشنر
•
ماين ستريت ،كامبردج
•
ساعات العمل 8:30 :صباحا -4:30مساء ،األثنين-الجمعة.

ما الذي احتاجه للتقدم؟

ستحتاج إلى تقديم إثبات للعنوان ودخل اسرتك .يمكنك عمل ذلك عبر االنترنت أو
بصورة شخصية في مراكز الترحيب الخاصة بخدمات المجتمع.

ما هي الوثائق المقبولة؟

إثبات العنوان (بأحد الطرق التالية(
• رخصة قيادة سارية
بطاقة الصحة الخاصة بوزارة الصحة(بطاقة
• الهوية الخاصة بأونتاريو بصورة
• خطاب بريدي صادر من الحكومة

• فاتورة مرافق حالية
• إيصال إيجار أو عقد إيجار
• وثيقة رهن عقاري

اثبات دخل
)أحد الوثائق التالية لكل شخص في عائلتك بعمر  18عامًا أو أكبر(
• اخطار تقييم من وكالة الضرائب الكندية
• خطاب من عامل اجتماعي مسجل

ماذا لو أنني اتلقى بالفعل مساعدة اجتماعية؟

وعمالء برنامج أونتاريو لدعم اإلعاقة رقم
سيُطلب من عمالء
أو رقم الضمان االجتماعي
عضوية نظام إدارة المساعدات االجتماعية
فقط .إذا كنت تتلقى دعم رعاية الطفل ،سيُطلب منك تقديم عنوانك وتاريخ الميالد

كيف يمكنني معرفة ما إذا تم قبولي؟

سيتم إعالنك عن طريق البريد اإللكتروني أو عن طريق رسالة نصية أو عن طريق
الهاتف خالل سبعة أيام تقريبًا من تاريخ تقديم طلبك.

إذا كان لديك أي أسئلة

يُرجى االتصال بخدمات المجتمع على رقم  – 519-883-2100رقم داخلي .3
ساعات العمل 8:30 :صباحا  4:30مساء ،األثنين-الجمعة.
يستمر التأهل لمدة عام واحد .يحق للمتقدمين إعادة التقديم قبل  30يومًا من
انتهاء بطاقاتهم ليبقوا في البرنامج.

رقم داخلي3 .
لمساعدة الصُم وضعاف السمع
)(TTY
519-575-4608

grt.ca

