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ਸਾਈਕਲ
ਚਲਾਉਣਾ ਘੱਟ
ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ,
ਿਸਹਤਮੰਦ
ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਦੇ 275000 ਤ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੋ
ਹਫਤੇ ਿਵਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਘੱਟ
ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ, ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਸਾਈਕਲ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਹੈ!

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰ
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ਆਜ਼ਾਦੀ
ਸਾਈਕਲ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਸ ਜਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ
ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੇਫਟੀ
ਸਾਈਕਲ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਲੋ ਕ ਿਪਆਰੇ ਹਨ। ਲੇ ਨਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਰੀਜ਼ਰਵ ਹਨ ਅਤੇ
ਟਰੈਿਫਕ ਦੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟ ਖਰਚਾ
ਜਦ ਤੁ ਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸਕੜੇ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਸਸਤਾ।

ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ `ਤੇ ਨੇ ਮ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸ਼ੁਗਲ
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢਾਂ, ਬੀਚਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂ ੰ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ
ਸਾਈਕਲ `ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਇਕ ਹੈ।
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ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰ

ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ `ਤੇ ਸਵਾਰੀ
ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਮੇਚ
ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂ ੰ ਨੇ ਮ ਨਾਲ ਠੀਕਠਾਕ
ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਤੁ ਸ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਅਰਾਮਦੇਹ, ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂ ੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਨੇ ਮ
ਨਾਲ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਕੰਮ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ
ਰੋਕਣ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੈਡਲ ਅੱਗੇ ਅਤੇ
ਿਪੱਛੇ ਨੂ ੰ ਨਹ ਿਹੱਲਦੇ। ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਟਾਇਰਾਂ
ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਪਚਰ ਹੋਣ ਤ
ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨੇ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਮੇਚ ਦਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁ ਸ ਆਪਣੇ

ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਡੰਡੇ ਉੱਪਰ ਖੜਹ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਕਲ
`ਤੇ ਬਿਹਣ ਵੇਲੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਡਲ
ਦੇ ਡੰਿਡਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਡਲ
ਦੇ ਸੱਭ ਤ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨਾਲ
ਛੂ ਹਣ ਵੇਲੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਲੱਤ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਏਰੀਆ ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ vacc.bc.ca ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਈਕਿਲੰਗ
ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਮੌਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
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ਸਾਈਕਲ

ਸੀਟ

ਮਡਗਾਰਡ

ਕਾਠੀ ਦਾ ਡੰਡਾ
ਉਪਰਲਾ ਡੰਡਾ

ਿਪਛਲੀ ਲਾਈਟ

ਿਪਛਲੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ

ਕਾਠੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਡੰਡਾ

ਮੋਹਰਲਾ ਡੀਰੇਲਰ
ਦੰਿਦਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ
ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ

ਤਾਰਾਂ
ਟਾਇਰ

ਿਪਛਲਾ ਡੀਰੇਲਰ
ਿਰਮ
ਚੇਨ
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ਹੇਠਲੀ ਬਰ੍ੈਕਟ

ਹਡਲ ਦੇ ਮੁੱਠੇ

ਘੰਟੀ

ਮੋਹਰਲੀ ਲਾਈਟ

ਗੇਅਰ

ਸਟੇੱਮ

ਬਰੇਕ ਲੀਵਰ
ਹੈੱਡਸੈੱਟ

ਹੇਠਲਾ ਡੰਡਾ

ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ

ਬਰੇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਡ

ਫੋਰਕ
ਪੈਡਲ

ਕਰ੍ਕ ਆਰਮ

ਹੱਬ

ਵਾਲਵ

ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂ ੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖੋ
ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਏਰੀਆ ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂ ੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ
ਿਵਚ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਤ ਿਵਕਸਤ ਹੁਨਰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। vacc.bc.ca/ﬆreetwise
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ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੇਫਟੀ

ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੋ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋ

ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਕਾਨੂ ੰਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਈਕਲ
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨਹ੍ੇ ਰਾ ਹੋਣ `ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅਗਲੇ
ਪਾਸੇ ਿਚੱਟੀ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਲਾਈਟ
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਪਰ ਘੰਟੀ ਜਾਂ
ਹੌਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਟਾਂ, ਿਰਫਲੈ ਕਟਰ ਅਤੇ
ਚਮਕਵ ਕੱਪੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂ ੰ ਰਾਤ ਨੂ ੰ ਦੇਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੈਲਿਮਟ ਪਾਉ

ਸਹੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈਲਿਮਟ ਿਡਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਰ
ਨੂ ੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂ ੰ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੈਲਿਮਟ ਪਾਉਣਾ
ਪਦਾ ਹੈ।

ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣਾ
ਸੌਖਾ ਹੈ
ਸਹੀ ਹਾਲਤ - ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਨੂ ੰ, ਤਣੀ
ਕਾਫੀ ਿਢੱਲੀ ਹੈ

ਰਾਤ ਨੂ ੰ ਤੁ ਸ ਿਦਸਣ ਹਟ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ
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ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਿਰਫਲੈ ਕਟਰਾਂ
ਨਾਲ ਤੁ ਸ ਦੁ ਬਾਰਾ ਿਦਖਾਈ
ਿਦੰਦੇ ਹੋ

ਬਹੁਤ ਿਪੱਛੇ ਨੂ ੰ

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ
ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਰ੍ਵਾਿਨਤ ਸਾਈਕਲ ਸੀਟ ਿਵਚ ਜਾਂ
ਬਾਈਕ ਟਰੇਲਰ ਿਵਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀ
ਸੀ ਿਵਚ ਦੋ ਜਾਿਣਆਂ ਵਲ ਇਕੱਠਾ ਇਕ ਸਾਈਕਲ
ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂ ੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਟਡਮ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਸ ਿਵਚ ਛੋਟ ਹੈ।

ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੇ ਫ ਟੀ

ਤੁ ਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖੋ

ਜੇ ਲੋ ਕ ਲਾਂਘੇ ਿਵਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ
ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਣ ਿਦਉ। ਜਦ ਮੁਸਾਫਰ ਟਰ੍ ਾਂਸਿਲੰਕ ਦੀਆਂ
ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂ ਲ ਬੱਸਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜਹ੍ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਿਲਆਂ
ਲਈ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਤ ਵਾਜਬ ਫਾਸਲੇ `ਤੇ ਰੁਕਣਾ
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਪਾਰ
ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਿਸੱਧੀ ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਸਾਈਕਲ
ਚਲਾਉ ਜੇ ਤੁ ਸ ਿਸੱਧੀ ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਅਤੇ

ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤ ਪਰਹ੍ਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਿਕ ਤੁ ਸ ਕੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜਦੇ ਨਾ ਜਾਉ।
ਲੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਦੀ ਦੇਖੋ।

ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋ

ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਤੁ ਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤ ਜਾਣੂ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ
ਦੁ ਆਲੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਿਸੱਧੀ ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਸਾਈਕਲ
ਚਲਾਉ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਿਸਗਨਲ ਿਦਉ।

ਿਧਆਨ ਿਦਉ

ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁ ਆਲੇ ਿਧਆਨ
ਿਦਉ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਨਹ
ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਆਪਣੇ
ਅੱਗੇ ਸੜਕ `ਤੇ ਪਏ ਖੱਿਡਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁਲਹ੍ ਰਹੇ
ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖੋ।

ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤ ਚੰਗਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋ

ਟਰੈਿਫਕ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੌਪ

ਸਾਈਨਾਂ `ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਉਸ ਸੇਧ
ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਸੇਧ ਿਵਚ ਕਾਰਾਂ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਹੇਠ, ਸਭ ਤ
ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਬ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਦੀ ਸੜਕ `ਤੇ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਵਰਲਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਚਲਾਉ

8

ਸਾਈਕਲ ਸੇਫਟੀ

ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ

ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵਚ ਦੀ ਿਸੱਧੇ
ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਿਮਲਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਪੂਰੀ ਲੇ ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ।

1

ਆਪਣੇ ਮੁੜਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਦਉ

ਲੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਸਗਨਲ ਿਦਉ। ਮੁੜਣ ਵੇਲੇ
ਹੌਲੀ ਜਾਉ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੜਕ ਿਗੱਲੀ ਹੋਵੇ।

ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜਣਾ

2

ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੁੜਣਾ

3B
3A
1 ਜੇ ਿਸੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਸੱਜੇ ਮੁੜਣ ਵਾਲੀ ਲੇ ਨ ਿਵਚ
ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੋ

ਰੁਕਣਾ

ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੁੜਣਾ

ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤ ਦੂ ਰ ਰਹੋ

ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਨਾ
ਜਾਉ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵਚ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਤ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਲੰਘੋ।
ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਚੌੜੀ ਥਾਂ ਿਵਚ ਮੁੜਦੇ ਹਨ।

2 ਖੱਬੀ ਲੇ ਨ ਤ ਖੱਬ ਹੱਥ ਮੁੜਣਾ
3 ਲੇ ਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆਂ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜਣਾ

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲਵੋ
ਵੀ ਏ ਸੀ ਸੀ ਦੇ, ਜਵਾਨ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਟਰੀਟ `ਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਰਸ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ, ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ: vacc.bc.ca/ﬆreetwise
9
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ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂ ੰਨ

ਟਰੈਿਫਕ ਦੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਿਵਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ
ਿਕਸੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਖਾਸ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ।
ਪਰ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਟਰੈਿਫਕ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਿਸਗਨਲਾਂ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪੁਲੀਸ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੇ ਟਰੈਿਫਕ ਦੇ
ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਿਕਆ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਅਤੇ
ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਮੋਟਰ
ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ (ਐੱਮ ਵੀ ਏ) ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂ ੰ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਿਵਚ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਿਕਵ
ਵਰਤਾਉ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ
ਟਰੈਿਫਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਿਨਯਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ
ਪੈਨਲਟੀ ਪੋਆਇੰਟ ਨਹ ਆਪਣੇ

ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਿਮਲੀਆਂ ਿਟਕਟਾਂ
ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ
ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ `ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਪੋਆਇੰਟ ਨਹ
ਿਮਲਦੇ।

ਚੋਣਵ ਐੱਮ ਵੀ ਏ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਿਨਆਂ ਦੀ ਿਲਸਟ
ਿਬਨਾਂ ਲੋ ੜ ਦੇ ਹੈਲਿਮਟ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ

$29

ਲਾਈਟਾਂ ਤ ਿਬਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂ ੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ

$109

ਸਾਈਡਵਾਕ `ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ

$109

ਸਟੌਪ ਸਾਈਨ ਨੂ ੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਖੜਹ੍ ਣ ਿਵਚ ਫੇਲਹ੍ ਹੋਣਾ

$109

ਖੜਹ੍ ਣ ਜਾਂ ਮੁੜਣ ਲਈ ਿਸਗਨਲ ਨਾ ਦੇਣਾ

$109

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਉਣਾ

$109

ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭੋ
ਬਾਈਕ ਸਸ, ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ
ਗਾਈਡ ਿਵਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂ ੰਨ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਹੈ: bikesense.bc.ca
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ਸਾਈਡਵਾਕ ਤ ਪਰਹ੍ਾਂ ਰਹੋ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਸਾਈਡਵਾਕ `ਤੇ ਜਾਂ ਕਰੌਸਵਾਕਾਂ `ਤੇ ਆਪਣਾ
ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ ਹੈ। ਸਦਾ
ਤੁ ਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਣ ਿਦਉ। ਆਪਣੇ
ਸਾਈਕਲ ਤ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁ ਰਨਾ ਿਬਹਤਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਟਕਟਾਂ

ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂ ੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿਵਚ
ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਿਟਕਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ
ਲਾਲ ਬੱਤੀ `ਤੇ ਨਾ ਖੜਹ੍ ਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ `ਤੇ
ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਘੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਿਟਕਟਾਂ 109
ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

11

ਐਕਸੀਡਟ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡਟ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਤੁ ਸ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਬੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਐਕਸੀਡਟ ਤੁ ਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂ ੰ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ, ਜਾਂ ਤੁ ਰ ਰਹੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ
ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇ ਟ ਨੰਬਰ
ਅਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ।

ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ

ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਇਧਰ ਉਧਰ
ਜਾਣਾ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਦੇ 60% ਨਾਲ

ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ
ਸਾਈਕਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾ
ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਠੰਢਾ, ਿਜਸ
ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਿਵਚ ਸਾਈਕਲ `ਤੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਕਰਨ
ਜਾਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂ ੰ ਿਮਲਣਾ, ਜਾਂ ਸਕੂ ਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੂ ੰ
ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਨੂ ੰ ਸਾਈਕਲ `ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਟਰੋ
ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਵਰਕਰ ਕੰਮ
ਜਾਂ ਸਕੂ ਲ ਨੂ ੰ ਸਾਈਕਲ `ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਕਲ
`ਤੇ ਜਾਣਾ ਥਾਂਵਾਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਧੀਆ, ਘੱਟ
ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤ ਿਬਹਤਰ ਰੂਟ ਚੁਣੋ ਮੈਟਰੋ
ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਮੈਪ ਰੂਟ ਚੁਣਨ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਲੇ ਨਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਿਵਚ
ਦੀ ਰਾਹ, ਪਾਣੀ ਕੰਢੇ ਦੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ
ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤ ਿਬਨਾਂ ਸਾਈਡ ਸਟਰੀਟਾਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਿਬਜ਼ੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਿਫਕ ਤ ਿਬਨਾਂ
ਐਤਵਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਨਵ ਰੂਟ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰੋ।

ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉ ਿਜਹੜਾ
ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਸ ਸਾਈਕਲ

ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਿਕਸੇ
ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਨਾਲ ਿਲਆਉ ਿਜਹੜਾ ਇਹ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਿਕਵ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤ ਸਾਵਧਾਨ
ਰਹੋ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ

ਪਤਲੇ ਟਾਇਰ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਿਵਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ
ਿਗੱਲੀਆਂ ਹੋਣ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਤਲਕਵ ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੜੀ ਨੂ ੰ ਸਹੀ ਕੋਨੇ `ਤੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਮੋੜ ਬਹੁਤ ਪੇਤਲਾ ਹੈ

ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਅਤੇ ਲੇ ਨਾਂ ਮੈਟਰੋ
ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਿਵਚ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਿਵਚ ਦੀ
ਰਾਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੀਚਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਸਕੜੇ ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇ ਨਾਂ ਹਨ।
ਤਕਰੀਬਨ ਿਸੱਧਾ ਹੈ

ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਈਕਿਲੰਗ
ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ: translink.ca/en/Cycling/Cycling-Routes
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ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ

ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ
ਵਾਟਰਪਰੂਫ
ਵਾਟਰਪਰੂਫ

ਵਾਟਰਪਰੂਫ

ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ

ਮਡਗਾਰਡ

ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉ

ਉਹ ਕੱਪੜੇ
ਪਾਉ ਿਜਹੜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਰਾਮਦੇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ। ਹਲਕੇ
ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਲਾਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਿਵਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ
ਅਤੇ ਪਟਾਂ ਮ ਹ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟਰ੍ ਾਂਿਜ਼ਟ `ਤੇ
ਚੜਹ੍ ਣਾ ਤੁ ਸ ਿਕਸੇ ਸਮ ਵੀ ਸਕਾਈਟਰ੍ ੇਨ `ਤੇ ਆਪਣਾ

ਸਾਈਕਲ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ
ਤੱਕ (ਸਰਕਾਰੀ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਤ ਿਬਨਾਂ) ਸਵੇਰ ਦੇ ਰੱਸ਼ ਵੇਲੇ (ਸਵੇਰ
ਦੇ 7 ਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂ ੰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁ ਪਿਹਰ
ਦੇ ਰੱਸ਼ ਵੇਲੇ (ਬਾਅਦ ਦੁ ਪਿਹਰ 4 ਤ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਪੂਰਬ ਵੱਲ
ਨੂ ੰ ਸਾਈਕਲ ਨਹ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ। ਟਰ੍ ਾਂਸਿਲੰਕ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ `ਤੇ
ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਰੈਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਅਬੱਸ ਅਤੇ ਵੈੱਸਟ ਕੋਸਟ
ਐਕਸਪਰ੍ੈਸ `ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਆਿਗਆ ਹੈ।
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ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂ ੰ ਿਜੰਦਰਾ ਲਗਾਉ
ਚੋਰੀ ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ
ਦੇ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਹੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿਜੰਦਰਾ ਲਗਾਉ।
ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਿਰੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਰੈਕ ਨਾਲ ਯੂ ਲੌ ਕ
ਲਗਾਇਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਿਜੰਦਰਾ ਲਗਾਉ। ਵਾਧੂ ਸਿਕਉਰਟੀ
ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਿਜੰਦਰਾ ਵਰਤੋ।

ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰਲੇ ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਫਰੇਮ ਨੂ ੰ ਿਜੰਦਰਾ ਲਗਾਉ
ਨਾ ਿਕ ਿਰੰਗ ਨੂ ੰ

ਿਸਹਤ,
ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਟਰ੍ ੈਵਲਸਮਾਰਟ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਿਵਚ ਸਫਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਚੁਸਤ ਚੋਣਾਂ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਕੰਮ `ਤੇ ਜਾਂ
ਸਟੋਰ ਨੂ ੰ ਸਾਈਕਲ `ਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ
ਚੋਣਾਂ, ਸਕੂ ਲ ਜਾਂ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ
ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਈਡ ਸਾਂਝੀ
ਕਰਨਾ, ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਣਾ, ਜਾਂ ਕਾਰਸ਼ੇਅਰ
ਮਬਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ। ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਵਧੀਆ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁ ਹਾਡਾ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਅਤੇ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,

travelsmart.ca `ਤੇ ਜਾਉ।

ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਨੂ ੰ ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂ ੰ ਘੁੰਮਣ ਿਫਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂ ੰ ਗਾਹੋ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ
ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ।

ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਏਰੀਆ ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਿਬਨਾਂ
ਮੁਨਾਫੇ ਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਇਲਾਕਾਈ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਿਵਚ
ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਏ ਸੀ ਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਕਲ
ਚਲਾਉਣ ਨੂ ੰ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਚੋਣ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ
ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਮਉਨਟੀ ਦੇ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ
ਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।

vacc.bc.ca

ਮੋਜ਼ੈਕ, ਿਬਨਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ
ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਮਸਿਲਆਂ ਦੇ
ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਇਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ
ਰਿਫਊਜੀਆਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ
ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ੍ ਾਂ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਅਸ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆਂ, ਬਰਾਬਰ
ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲੋ ਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂ ਰਿਦਰ੍ ਸ਼ਟੀ
ਦੀ ਸੇਧ ਹੇਠ ਇਮੀਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਰਿਫਊਜੀ
ਕਿਮਉਨਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ
ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

mosaicbc.com

ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: admin@vacc.bc.ca
ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਫਾਰ ਇਨਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟਰ੍ ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ
ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਿਕ ਕਲਚਰਿਲੰਕ ਸੈਟਲਮਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਈਕਿਲਸਟ ਯੂਨੀਅਨ
ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਈਕਿਲਸਟ ਹਡਬੁੱਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ
ਿਜਸ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਸਾਮੱਗਰੀ ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ।
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