GRT ücretlerini
%48 daha az ödeyin

Ekonomik Toplu Taşıma Programı (ATP)
hakkında daha fazla bilgi edinin

Waterloo Bölgesinde düşük gelirle yaşıyorsanız
Ekonomik Toplu Taşıma Programından (ATP)
Faydalanmaya hak kazanabilirsiniz. ATP, Grand
River Transit (GRT) ücreti üzerinden %48 indirim sunuyor.

Ürün

Normal ücret

ATP ücreti

Aylık geçiş

$90

$46.80

Değer yüklemeli ödeme

$2.86

$1.49

Kimler başvurabilir?
18 yaşından büyük herkes ATP’ye başvurabilir. Program için
uygunluk hanenizin net gelirine dayanmaktadır (her bir aile bireyinin
vergi beyannamesinin 23600 sayılı satırı), buna eşiniz/partneriniz ve
hanenizdeki bakmakla yükümlü olduğunuz, 18 yaş veya üzeri kişiler
de dahildir. Onaylanırsa, 17 yaş ve altı da dahil olmak üzere hanenizin
tüm üyeleri ATP indiriminden faydalanabilir.
ATP için uygunluk Waterloo Bölgesi, Toplum Hizmetleri
Departmanı tarafından yönetilmektedir.

Hane kişi sayısı
1 kişi
2 kişi
3 kişi
4 kişi
5 kişi
6 kişi

Hane net geliri
22,961 $ veya daha az
32,471 $ veya daha az
39,769 $ veya daha az
45,921 $ veya daha az
51,341 $ veya daha az
56,242 $ veya daha az

17 yaşında veya daha gençseniz ve mali açıdan bağımsızsanız,
lütfen daha fazla bilgi için sosyal görevlinizle veya Toplum
Hizmetleri Departmanı ile iletişime geçin.
Ekonomik Toplu Taşıma Programı tam zamanlı lise sonrası eğitim
gören öğrenciler için uygun değildir.

Başvuruyu nasıl yapabilirim?

• grt.ca/ATP adresinde çevrimiçi olarak
• Toplum Hizmetleri Karşılama Merkezlerinden birinde şahsen:
• 99 Regina Street South, Waterloo
• 235 King Street East, Kitchener
• 150 Main Street, Cambridge
Çalışma saatleri: 8:30 – 16:30, pazartesi – cuma.

Başvurmak için neye ihtiyacım var?

Adres belgenizi ve hane geliri belgelerinizi sağlamanız gerekiyor.
Bunu çevrimiçi olarak veya Toplum Hizmetleri Karşılama
Merkezlerinde şahsen yapabilirsiniz.

Hangi belgeler kabul ediliyor?

Adres belgesi (aşağıdakilerden biri)
• geçerli sürücü belgesi
• mevcut elektrik faturası
• Ontario Fotoğraflı Kimlik Kartı
• kira makbuzu veya kiralama
• devlet tarafından gönderilmiş
belgesi
posta
• konut finansman belgesi
Gelir belgesi
(hanenizdeki 18 yaş ve üzeri her kişi için aşağıdakilerden biri)
• Kanada Gelir Kurumu Değerlendirme Bildirimi
• kayıtlı sosyal hizmet uzmanından gelen mektup

Ya zaten sosyal yardım alıyorsam?

Ontario Works ve Ontario Disability Support Program dahilinde
yardım alan kişilerden, Sadece SAMS üye kimliği veya Sosyal
Sigorta Numarası istenecektir. Çocuk bakımı için yardım alıyorsanız,
adresiniz ve doğum tarihiniz sorulacaktır.

Başvurumun kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?
Başvuru tarihinizden sonra yaklaşık yedi gün içerisinde eposta,
mesaj veya telefon ile size bilgi verilecektir.

Eğer sorularınız varsa

Lütfen Toplum Hizmetlerini 519-883-2100, dahili 3, numaralı
telefondan arayın. Çalışma saatleri: 8:30 – 16:30, pazartesi –cuma.
Katılım süresi bir yıldır. Bu programdan faydalananların, buna
devam edebilmeleri için, kartlarının süresinin dolmasına 30 gün
kala tekrar başvurmaları gerekir.

519-883-2100 dahili 3
Sağır ve İşitme Engelliler (TTY)
519-575-4608

grt.ca

