
به میزان 48%
 در هزینه کرایه های

GRT صرفه جویی کنید

 درباره برنامه حمل و نقل مقرون به
 صرفه  اطالعات بیشتری کسب کنید



 اگر در منطقه واترلو  زندگی می کنید و درآمد کمی دارید،
 ممکن است واجد شرایط برنامه حمل و نقل مقرون به صرفه  باشید.
  در قیمت کرایه گراند ریور ترانزیت  میزان

%48 تخفیف اعمال می کند

ATP کرایه کرایه عادی کرایه محصول

 جواز ماهانه دالر دالر

 ارزش ذخیره شده پرداختی دالر دالر

 چه افرادی می توانند درخواست دهند؟
 تمام افراد  سال به باال می توانند درخواست خود برای  را ارسال کنند.
 واجد شرایط بودن برای این برنامه براساس درآمد خالص خانوار شما است

 )خط  از اظهارنامه مالیاتی هر یک از اعضا(، که همسر/شریک زندگی
 شما و سایر افراد تحت تکفل 18 سال به باال در خانواده شما را شامل می شود.

  در صورت تأیید، تمام اعضای خانواده شما از جمله آن هایی که 17 ساله یا
  کوچکتر هستند، می توانند از تخفیف  برخوردار شوند.

  واجد شرایط بودن برای  توسط اداره خدمات اجتماعی منطقه واترلو
مدیریت می شود.

درآمد خالص خانوار  اندازه خانوار
22.961 دالر یا کمتر  نفر

32.471 دالر یا کمتر  نفر

39.769 دالر یا کمتر  نفر

45.921 دالر یا کمتر  نفر

51.341 دالر یا کمتر  نفر

56.242 دالر یا کمتر نفر 6  

  اگر 17 سال یا کمتر دارید و از نظر مالی مستقل هستید، برای کسب اطالعات
بیشتر لطفا با مددکار پرونده یا خدمات اجتماعی خود تماس بگیرید.

  دانش آموزان تمام وقت در دوره پس از متوسطه واجد شرایط برنامه حمل و
نقل مقرون به صرفه نیستند.



 چگونه می توانم درخواست دهم؟
     grt.ca/ATP به صورت آنالین در •

• به صورت حضوری در یکی از مراکز خدمات اجتماعی ولکام 
:(Community Services Welcome Centres)

99 Regina Street South, Waterloo •
235 King Street East, Kitchener •

150 Main Street, Cambridge •
ساعات کاری: 8:30 صبح – 4:30 بعد از ظهر، روزهای دوشنبه – جمعه.

 برای درخواست به چه مواردی نیاز دارم؟
 شما باید مدرکی در رابطه با آدرس و درآمد خانواده خود ارائه دهید. این کار را
  می توانید به صورت آنالین یا حضوری در مراکز خدمات اجتماعی ولکام انجام

دهید.

 چه مدارکی پذیرفته می شوند؟
مدرک مربوط به آدرس )یکی از موارد زیر)

مدرک مربوط به درآمد
  یکی از موارد زیر برای هر یک از افراد خانواده شما که 18 ساله یا بیشتر)

هستند)
• اطالعیه ارزیابی سازمان درآمد کانادا

• نامه ای از سوی مددکار اجتماعی ثبت شده

 اگر قبال کمک اجتماعی دریافت کرده باشم چه می شود؟
 از مراجعه کنندگان برنامه های پشتیبانی در معلولیت انتاریو و مشاغل انتاریو

 فقط شناسه عضویت  یا شماره بیمه اجتماعی آن ها خواسته خواهد
  شد. در صورت دریافت یارانه مراقبت از کودک، از شما خواسته می شود آدرس و

تاریخ تولد خود را ارائه دهید.

 چگونه می توانم بفهمم پذیرفته شده ام یا خیر؟
  ظرف مدت تقریبا هفت روز از زمان درخواست خود، از طریق ایمیل، پیامک یا

  تلفن به شما اطالع رسانی می شود.

در صورت وجود سوال
  لطفا با خدمات اجتماعی  به شماره 519-883-2100

داخلی 3 تماس بگیرید.
ساعات کاری: 8:30 صبح – 4:30 بعد از ظهر، روزهای دوشنبه – جمعه.

 صالحیت فرد تا یک سال اعتبار دارد. متقاضیان برای باقی ماندن در برنامه باید
30 روز قبل از انقضای کارت خود دوباره درخواست دهند

• گواهینامه رانندگی معتبر 
• مدرک شناسایی عکس دار آنتاریو 

• نامه صادر شده دولتی 

• صورتحساب خدمات شهری فعلی 
• رسید اجاره یا کرایه 

• سند رهن 



519-883-2100
  ناشنوایان و یا افراد دچار
(TTY) مشکالت شنوایی 

519-575-4608

grt.ca


