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ਮਨੁਾਸਬ ਸਧੋਾਾਂ/ਸਮਾਈਆਾਂ  

Reasonable Modifications/Accommodations 
 

VTA ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੀਤੀਆਾਂ, ਅਭਿਆਸਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਭਿਧੀ ਭਿਿੱਚ ਮੁਨਾਸਬ ਸੋਧਾਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿੱਸ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਰੇਲ 

ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਿਰਤ ਰਹੇ ਅਪਾਹਜ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨਾਈਭਟਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਆਿਾਜਾਈ ਭਿਿਾਗ  

(United States Department of Transportation) ਦੇ 49 CFR ਲਈ ਅੰਭਤਮ ਭਨਯਮ ਿਾਗ 27 ਅਤੇ 37 ਦ ੇ

ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। 

  

ਮੁਨਾਸਬ ਸੋਧਾਾਂ ਭਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ - ਭਕਰਾਇਆ ਜਮਾਾਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਖਾਭਨਆਾਂ ਭਿਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ 

ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਆਿਾਜਾਈ ਿਾਹਣ ਭਿਿੱਚ ਖਾਣ, ਪੀਣ ਜਾਾਂ ਦਿਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਮਿੱਭਸਆ ਟਾਲੀ ਜਾਿੇ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਮੋਭਬਭਲਟੀ ਭਡਿਾਈਭਸਸ (ਤੁਰਣ ਭਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਹਾਇਕ 

ਸਾਧਨ) ਤੋਂ ਿਿੱਖਰੇ ਤਰੀਕ ੇਭਿਿੱਚ ਚੜ੍ਹਣ ਦੀ ਆਭਗਆ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀ ਭਡਿਾਈਸ ਦੀ ਭਹਿੱਲ-ਜੁਿੱਲ ਉੱਤੇ ਭਨਯੰਤਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 

ਯਾਤਰੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ, ਸੋਧਾਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਮਾਈ ਮੰਗਣ ਿੇਲੇ “ਮੁਨਾਸਬ ਸੋਧ” 

(“Reasonable Modification”) ਕਭਹਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। VTA ਅਮਲਾ, ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ 

ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਭਿਕਲਪਕ ਢੁਕਾਉ ਲਿੱਿਣ ਿਾਸਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਭਕਸੇ ਨੀਤੀ, 

ਅਭਿਆਸ, ਜਾਾਂ ਕਾਰਜਭਿਧੀ ਸਬਧੰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  

  

ਇਿੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ, ਭਕਰਪਾ ਕਰਕੇ VTA ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

  

ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ: 

 (408) 321-2300 

 ਸਿੈ-ਚਭਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 

 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨੀ ਭਿਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ  

 ਸੈਂਟਾ ਕਲੈਰਾ ਕਾਊਂਟੀ (Santa Clara County) ਦੇ ਬਾਹਰ (800) 894-9908  

 (408) 321-2330 TTY 

 customer.service@vta.org 

  

VTA ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਾਈ ਨੀਤੀ/ਕਾਰਜਭਿਧੀ (VTA Reasonable Accommodation Policy/Procedure) 



ਅਪਗੰਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ 

VTA ਦੀ ਮਨੁਾਸਬ ਸਸ਼ੰਧੋਣ ਨੀਤੀ ਅਤ ੇਕਾਰਜਵਵਧੀ 

Transportation for Individuals with Disabilities; 

VTA Reasonable Modification Policy and Procedure 

ਨੀਤੀ 

(POLICY) 

 ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਨਬੰਰ: OPS-PL-0060 

 ਸਸੰਕਰਣ ਨਬੰਰ: 01 

 

 ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ਼:  ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:  
ਪੰਨਾ 1 ਦਾ 5 

 8/25/15 ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ  

Punjabi 3/04/2016 

 

1.0 ਉਦਸ਼ੇ: 

13 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੰੂ ਪਰਭਾਵੀ, ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਅਪੰਗਤਾਵਾਾਂ 

ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਾਂ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ (US Department of Transportation’s Americans with Disabilities Act) ਦੇ ਅੰਵਤਮ 

ਵਨਯਮ; ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ ਵਕ ਪਵਰਵਵਹਣ ਪਰਦਾਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਵਧੀਆਾਂ 

ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਕਰਨ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਿੱਗੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਕ ਅਪੰਗਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ  

(ਦੇਖ,ੋ ਸੰਘੀ ਰਵਜਸਟਰ/ਵੋਲਯੂਮ. 80, ਨੰ. 49 (80 FR 13253, 13 ਮਾਰਚ, 2015. ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਾਂਵਜਟ ਐਡਵਮਵਨਸਟਰੇਸ਼ਨ  

(Federal Transit Administration) ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ FTA C 4710.1 ਅਿੱਗ ੇ§2.10 ਅਤੇ §2.11 ਤੇ ਅੰਵਤਮ ਵਨਯਮ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਕਰਦਾ ਹ)ੈ।  

ਇਹ ਨੀਤੀ VTA ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਅਵਧਵਨਯਮਾਾਂ ਨੰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਅਪੰਗਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ 

(US Department of Transportation’s Americans with Disabilities Act) ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਅੰਵਤਮ ਵਨਯਮ ਦੇ 

ਨਾਲ ਵਮਲਾਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ VTA ਬਿੱਸਾਾਂ, ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਵਾਹਣਾਾਂ, ਅਤ ੇਪੈਰਾਟਰਾਾਂਵਜਟ ਸੇਵਾਵਾਾਂ (ਘਰੋਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਾਂ) ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ  

2.0 ਗੁੰਜਾਇਸ਼: 

VTA ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਵਨਯਮਾਾਂ, ਨੀਤੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਵਧੀਆਾਂ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਣ/ਸਮਾਈਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ 

ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ VTA ਬਿੱਸ, ਲਾਈਟ ਰੇਲ, ਸ਼ਿੱਟਲ, ਜਾਾਂ ਪੈਰਾਟਰਾਵਜਟ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਾਂ ਹੁੰਦਾ 

ਹ।ੈ  

3.0 ਵਜ਼ਮੰੇਵਾਰੀਆਾਂ: 

3..1 ਕੋਚ ਸੰਚਾਲਕ, ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਔਪਰੇਟਰ, ਫੇਅਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼, ਫੀਲਡ ਸੂਪਰਵਾਈਜ਼ਰਜ਼, ਟਰਾਾਂਵਜਟ ਪਟਰੋਲ ਵਡਪਟੀਜ਼, ਅਤ ੇ VTA ਦਾ 

ਸਵਕਓਵਰਟੀ ਅਮਲਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਾਈਆਾਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਨਵੇਕਲੀ ਨਹੀਂ 

ਹ,ੈ ਵਕਉਂਵਕ ਨੀਤੀ, ਵਨਯਮ, ਜਾਾਂ ਕਾਰਜਵਵਧੀ ਸੰਸ਼ੋਧਣਾਾਂ ਲਈ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖੀਆਾਂ ਗਈਆ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਦੀ 

ਸਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

3.1.A ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ, ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਕੋਚ ਔਪਰੇਟਰ ਰੂਲ ਬੁਿੱਕ 7.11)। ਵਕਰਾਏ ਦਾ 

ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਾਂ ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਵਾਲੇਟ, ਪਰਸ, ਬੈਗ, ਜਾਾਂ 

ਕਿੱਪਵੜਆਾਂ ਤਿੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। 

3.1.B ਵਕਸੇ ਪਰਤੀਕੂਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਿਤੀ ਨੰੂ ਟਾਲਣ ਲਈ ਪਵਰਵਵਹਣ ਵਾਹਣ ਵਵਿੱਚ ਖਾ ਅਤ ੇਪੀ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ। (ਕੋਚ ਔਪਰੇਟਰ ਰੂਲ ਬੁਿੱਕ 

8.12; ਦੇਖ ੋVTA ਅਵਧਆਦੇਸ਼ 98.1 ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (b) 7) 

3.1.C ਇਿੱਕ ਪਵਰਵਵਹਣ ਵਾਹਣ ਵਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਆਪ ਲੈ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ (ਕੋਚ ਔਪਰੇਟਰ ਰੂਲ ਬੁਿੱਕ 8.13)। ਸੰਚਾਲਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣ 

ਵਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਿੱਗਰੀਆਾਂ ਦੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਵਕਸੇ 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਿੱਗਰੀਆਾਂ (ਸ਼ਾਪਰਸ, ਸਵਰੰਜਾਾਂ, ਜਾਾਂਚ ਸਵਟਰਪਸ, ਦਵਾਈ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਾਂ) ਨੰੂ ਪਵਰਵਵਹਣ ਵਾਹਣ ਵਵਿੱਚ ਜਾਾਂ 

ਪਵਰਵਵਹਣ ਸੁਵਵਧਾ (ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਪਵਰਵਵਹਣ ਕੇਂਦਰ, ਬਿੱਸ ਸਟੋਪ ਜਾਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ) ਵਵਖੇ ਬਣੇ 

ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਿੱਟਣਗ।ੇ  

3.1.D ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਵਬਵਲਟੀ ਵਡਵਾਈਵਸਸ ਤੋਂ ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਕੋਚ ਔਪਰੇਟਰ ਰੂਲ ਬੁਿੱਕ 8.9.1)। ਸੰਚਾਲਕ 

ਮੋਵਬਵਲਟੀ ਵਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 



ਅਪਗੰਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ 
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3.1.E ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਾਂ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤ,ੇ ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਿੱਡੀਆਾਂ ਨੰੂ ਗਿੱਡੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਿਾਾਂ ਵਵਖੇ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਿਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਚਾਲਕ ਵਨਰਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਵਕ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹ ੈ(ਕੋਚ ਔਪਰੇਟਰ ਰੂਲ ਬੁਿੱਕ 5.16)। 

 

ਹੋਰ ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਸੰਚਾਲਕ VTA ਦੇ ਸੰਚਾਲਨਾਾਂ ਦੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ (Operations Control Center) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰਨਗ,ੇ ਜੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਮਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣਾਾਂ ਦੀ ਵਵਵਸਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ 

ਵਾਧੂ ਡੇਟਾ ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।  

 

3.2 ਫੀਲਡ ਸੂਪਰਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ 

3.2.A ਸੰਚਾਲਕਾਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗ ੇ ਵਕ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣ/ਸਮਾਈ ਪਰੂੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

3.2.B ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਿੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਵਕ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾਾਂ ਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਵਵਕਲਪਕ ਢੁਕਾਵਾਾਂ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, VTA ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦ ੇਹਨ।  

 

3.3 ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ/ISR ਅਮਲਾ 

3.2.A VTA ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ/ISR ਅਮਲਾ ਨੀਤੀ, ਕਾਰਜਵਵਧੀ-ਸਬੰਧੀ, ਜਾਾਂ ਵਨਯਮ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਣਾਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀਆਾਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਗਾਹਕ 

ਸੇਵਾ ਫੀਡਬੈਕ ਟਰੈਵਕੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਵਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗ।ੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਬੇਨਤੀਆਾਂ (Reasonable 

Modification Requests) ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪਰਬੰਧਨ/ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ 

ਅਿੱਗ ੇਭੇਜੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 

3.2.B ਜੇ VTA ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ/ISR ਅਮਲੇ ਨੰੂ VTA ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ, ਕਾਰਜਵਵਧੀ-ਸਬੰਧੀ, ਜਾਾਂ ਵਨਯਮ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਦੀ 

ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਫੀਡਬੈਕ ਟਰੈਵਕੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਵਵਿੱਚ 

ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਚੰਨ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

 

3.4 ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪਰਬੰਧਨ 

3.4.A ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪਰਬੰਧਨ ਅਮਲਾ ਢੁਕਵੇਂ VTA ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਨੀਤੀ, ਕਾਰਜਵਵਧੀ-ਸਬੰਧੀ, ਜਾਾਂ ਵਨਯਮ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਣਾਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀਆਾਂ 

ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਅਿੱਗ ੇਭੇਜੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪਰਬੰਧਨ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰ VTA ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ  ਵਨਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 

ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਵਿੱਚ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ। 

3.4.B ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪਰਬੰਧਨ ਅਮਲਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਇਿੱਕ CCTV ਡੇਟਾ-ਪੈਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪੈਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਅਿੱਗ ੇVTA ਦੇ ADA 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। CCTV ਡੇਟਾ-ਪੈਕ ਵੀਵਡਓ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ CCTV ਡੇਟਾ-ਪੈਕ ਬੇਨਤੀ 

ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਇਿੱਿੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ  

 http://thehub.vta.org/divisions/protectiveservices/Documents/Forms. 

 

3.5  ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰ VTA ਅਮਲਾ 

ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰ VTA ਅਮਲੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਵਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 14 ਕੈਲੰਡਰ ਵਦਨ ਹੋਣਗੇ। 

3.5.A ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਵਲਖਤ ਵਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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3.5.B ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲੇ ਦਾ ਸਦਿੱਸ, ਵਲਖਤ ਵਵਿੱਚ, ਇਨਕਾਰ ਲਈ ਕਾਰਣ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਜੇ ਸੰਭਵ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਇਿੱਕ ਵਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

3.5.C ਜੇ ਗਾਹਕ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇ ਵਵਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਵਹਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਗਾਹਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। VTA ਦੇ 

ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਨੋਵਟਸ ਵਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦਏਗਾ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ VTA ਦੇ 

ADA ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੰੂ ਵਲਖਤ ਵਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਤੋਂ 21 ਕੈਲੰਡਰ ਵਦਨ ਹੋਣਗ।ੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

 

3.6 ADA ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ADA ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ (ARC) ਦੇ ਸੋਚ-ਵਵਚਾਰ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਪੈਕਟ ਵਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਪੀਲ ਪੈਕਟ ਵਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਮਾਈ ਦਾ ਸਾਰ, ਕਾਰਣ (ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਵਿੱਧ) ਵਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਮਾਈ ਲਈ 

ਇਨਕਾਰ ਵਕਉਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਸਬੰਧਤ VTA ਵਨਯਮ, ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਚਾਲਕ/ਫੀਲਡ ਸੂਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਰਾਏ, ਅਤੇ 

ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਕਸੇ ਡੇਟਾ ਪੈਕ ਵੀਵਡਓ ਦੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ  

 

ARC ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਵਵਭਾਗਾਾਂ ਵਲੋਂ  3 ਸਦਿੱਸਾਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹ:ੈ 

 

3.6.A ADA ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਜਾਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਵਵਅਕਤੀ  

3.6.B ਵਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮਾਹਰ (ਅਮਲੇ ਦਾ ਇਿੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਨਰਧਾਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਨਹੀਂ ਸੀ) 

3.6.C ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 

 

ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ, ਤਾਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣ/ਸਮਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕਰਨ 

ਲਈ ARC ਸਦਿੱਸਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਅਪੀਲਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲਖਤ ਵਵਿੱਚ, ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 21 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਏਗੀ। ਜੇ ਇਨਕਾਰ 

ਨਕਾਵਰਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ARC ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਵਲਖਤ ਵਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਏਗੀ। ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਨੰੂ ਬਹਾਲ 

ਰਿੱਵਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ARC ਇਸ ਲਈ ਵਲਖਤ ਵਵਿੱਚ, ਵਵਸਤਰਤ ਵਰਣਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਸਮਾਈ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤੀ ਸਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਵਵਕਲਪਕ ਢੁਕਾਉ ਦੀ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ARC ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਨਰਧਾਰਨ ਅੰਵਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣਾਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀਆਾਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਫੀਡਬੈਕ ਟਰੈਵਕੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਵਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

4.0 ਨੀਤੀ: 

VTA ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੰਚਾਲਨ 

ਨੀਤੀਆਾਂ, ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰਜਵਵਧੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣ/ਸਮਾਈਆਾਂ ਕਰੇਗਾ। 
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ਭਾਵੇਂ ਵਕ ਪਵਰਵਵਹਣ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਨੰੂ ਨਾ-ਮੁਨਾਸਬ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਵਤਮ ਵਨਯਮ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਮੁਨਾਸਬ ਵਵਕਲਪ 

ਲਿੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ  

 

ਜਦੋਂ ਸੰਚਾਲਣ ਨੀਤੀ, ਅਵਭਆਸ, ਜਾਾਂ ਕਾਰਜਵਵਧੀ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਣਾਾਂ/ਸਮਾਈਆਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ VTA 

ਇਿੱਕ ਵਵਕਲਪਕ ਨੀਤੀ, ਅਵਭਆਸ, ਜਾਾਂ ਕਾਰਜਵਵਧੀ-ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਹਕ, ਜਾਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 

(ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਾਂ) ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੰੂ VTA ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਮਲ ਸਕੇ।  

 

ਹੇਠ ਵਲਖੀ ਸੂਚੀ ਸਮਾਈ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਦੀ ਹ ੈ ਵਜਸਦੀ ਪਛਾਣ USDOT ਨੇ ਨਾ-ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਪਵਰਵਵਹਣ ਸੰਚਾਲਕਾਾਂ ਨੰੂ ਇਹ 

ਸਮਾਈਆਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

 

ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਨਵੇਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਵਕਉਂਵਕ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖੇ ਹੋਰ ਪਵਰਵਦਰਸ਼ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

 

4.1 ਇਿੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਵਨਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਕ (Personal Care Attendant) (PCA) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

4.2 ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ 

4.3 ਸੰਚਾਲਕਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਾਾਂ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ 

4.4 ਸਰਵਵਸ ਐਨੀਮਲਜ਼ (ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਸਿੱਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਜਾਨਵਰ) ਲਈ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇਖਭਾਲ 

4.5 ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦਾ ਹਿੱਿ ਫੜ ਕੇ ਵਲਜਾਉਣਾ 

4.6 ਵਾਹਣਾਾਂ ਦੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਵਾਹਣ ਵਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ  

4.7 ਵਨਵੇਕਲਾ ਜਾਾਂ ਘਟੀ ਸਮਰਿੱਿਾ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਟਰਾਾਂਵਜਟ (ਇਿੱਕਲਾ ਯਾਤਰੀ) ਸਫਰ 

4.8 ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਜਾਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਘੰਵਟਆਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ADA ਪੈਰਾਟਰਾਾਂਵਜਟ ਸਫਰ 

4.9 ADA ਪੈਰਾਟਰਾਾਂਵਜਟ (paratransit) ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਵਵਿੱਚਕਾਰਲੀ ਿਾਾਂ ਵਵਖੇ ਰੁਿੱਕਣਾ ਅਤ ੇਉਡੀਕ ਕਰਨਾ 

4.10 ਇਿੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਵਕਸੇ ਵਾਹਣ, ਸੰਚਾਲਕ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 

4.11 ਵਕਸੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਰ ਾਈਵਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬੇਨਤੀ 

4.12 ਇਿੱਕ ADA ਪੈਰਾਟਰਾਾਂਵਜਟ ਸਫਰ ਉੱਤ ੇਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 

 

5.0 ਵਸਿੱਖਲਾਈ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ: 

VTA ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਸਿੱਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਵਵਭਾਗ (Employee Training and Development Department) ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ 

ਤਵਹਤ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਇਸ ਉੱਤ ੇਵਸਿੱਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣਾਾਂ/ਸਮਾਈਆਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ 

ਦੀਆਾਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਕਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹ।ੈ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਆਧਾਰ ਉੱਤ ੇਵਸਿੱਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 



ਅਪਗੰਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ 

VTA ਦੀ ਮਨੁਾਸਬ ਸਸ਼ੰਧੋਣ ਨੀਤੀ ਅਤ ੇਕਾਰਜਵਵਧੀ 

Transportation for Individuals with Disabilities; 

VTA Reasonable Modification Policy and Procedure 

ਨੀਤੀ 

(POLICY) 

 ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਨਬੰਰ: OPS-PL-0060 

 ਸਸੰਕਰਣ ਨਬੰਰ: 01 

 

 ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ਼:  ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:  
ਪੰਨਾ 5 ਦਾ 5 

 8/25/15 ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ  

Punjabi 3/04/2016 

 

5.1 ਕੋਚ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਸਿੱਖਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸਿੱਖਲਾਈ ਲਈ 

ਰੀਫਰੈਸ਼ਰ ਕਲਾਸਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਿੱਖਲਾਈ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

5.2 ਫੀਲਡ ਸੂਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਸੂਪਰੀਟੇਨਡੇਂਟਸ, ਅਤ ੇਰੇਡੀਓ ਵਡਸਪੈਚਰਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣਾਾਂ/ਸਮਾਈਆਾਂ ਦੇ ਅਵਧਵਨਯਮਾਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 

ਵਸਿੱਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਮਆਦੀ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੀਫਰੈਸ਼ਰ ਵਸਿੱਖਲਾਈ ਔਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

5.3 ਫੇਅਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਾਂ ਅਤ ੇਟਰਾਾਂਵਜਟ ਪਟਰੋਲ ਦੇ ਵਡਪਟੀਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣਾਾਂ/ਸਮਾਈ ਦੇ ਅਵਧਵਨਯਮਾਾਂ ਉੱਤ ੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਸਿੱਖਲਾਈ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਮਆਦੀ ਰੀਫਰੈਸ਼ਰ ਵਸਿੱਖਲਾਈ ਔਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਜਵੇਂ 

ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਹੈ। 

5.4 ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਮਲਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣਾਾਂ/ਸਮਾਈ ਦੇ ਅਵਧਵਨਯਮਾਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਸਿੱਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, 

ਵਮਆਦੀ ਰੀਫਰੈਸ਼ਰ ਵਸਿੱਖਲਾਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

5.5 ADA ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤ ੇਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਔਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ 

ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਿੱਸਾਾਂ ਨੰੂ ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣਾਾਂ/ਸਮਾਈ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰੋਸੈਵਸੰਗ ਅਤੇ 

ਅਪੀਲ ਸਮੀਵਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

6.0 ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ: 

6.1 ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣ/ਸਮਾਈ: ਸੰਚਾਲਨ ਨੀਤੀ, ਅਵਭਆਸ, ਜਾਾਂ ਕਾਰਜਵਵਧੀ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਬਦਲਾਵ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਪੰਗਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ 

ਸਾਰਵਜਵਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।  

6.2 ਨਾ-ਮੁਨਾਸਬ ਸੰਸ਼ੋਧਣ/ਸਮਾਈ: ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਨੀਤੀ, ਅਵਭਆਸ, ਜਾਾਂ ਕਾਰਜਵਵਧੀ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ 

ਬਦਲਾਵ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਸੰਚਾਲਕ ਜਾਾਂ ਹੋਰਾਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਜੋ ਬੋਝਲ ਹ,ੈ ਜਾਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਕਸਮ ਨੰੂ ਕਾਫੀ 

ਵਜ਼ਆਦਾ ਬਦਲ ਦਏਗਾ। 

 

7.0 ਬਦਲਾਵਾਾਂ ਦਾ ਸਾਰ: 

 ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਲੀਜ਼। 

  



ਅਪਗੰਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ 

VTA ਦੀ ਮਨੁਾਸਬ ਸਸ਼ੰਧੋਣ ਨੀਤੀ ਅਤ ੇਕਾਰਜਵਵਧੀ 

Transportation for Individuals with Disabilities; 

VTA Reasonable Modification Policy and Procedure 

ਨੀਤੀ 

(POLICY) 

 ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਨਬੰਰ: OPS-PL-0060 

 ਸਸੰਕਰਣ ਨਬੰਰ: 01 

 

 ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ਼:  ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:  
ਪੰਨਾ 6 ਦਾ 5 

 8/25/15 ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ  

Punjabi 3/04/2016 

 

8.0 ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

ਇਹਨਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ:  ਇਹਨਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਇਹਨਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਵਮਲੀ: 

ਡੇਵਵਡ ਲੇਡਵਵਟਜ਼ (David Ledwitz) 

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਨਾਵਲਸਟ 

ਸਰਵਵਸ ਐਂਡ ਔਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਪੈਲਵਨੰਗ 

 

ਕੈਵਮਲੀ ਸੀ. ਵਵਵਲਅਮਜ਼ (Camille C. Williams) 

ਐਕਸੈਵਸਬਲ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ/ 

ਟਾਈਟਲ VI ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ 

 

 

 

 

~ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ 

 

 

ਆਇਨੇਜ਼ ਇਵਾਾਂਸ (Inez Evans), ਚੀਫ ਔਪਰੇਵਟੰਗ 

ਔਵਫਸਰ 

 

 

 

 

~ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ 

 

 

ਨੂਰੀਆ ਆਈ. ਫਰਨੈਨਡੇਜ਼  

(Nuria I. Fernandez) 

ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ 

 


	RM-A Policy Doc - 20151014-pan.FMT.pdf
	1.0 ਉਦੇਸ਼:
	2.0 ਗੁੰਜਾਇਸ਼:
	3.0 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ:
	4.0 ਨੀਤੀ:
	5.0 ਸਿੱਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ:
	6.0 ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ:
	7.0 ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ:
	8.0 ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:


