ਕਾਰ ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਈਕਵਿੰਗ
ਸਨਸਾਈਨ ਕੋਸਟ ਇੁੱਕ ਪਰਕਸੁੱਧ ਥਾਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਕਵੁੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਾਂ ਅਤੇ

ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਤ ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਨਿੰ ਇੁੱਕ ਸਿੰਕੇਤ ਨਾਲ ਦੁੱਕਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਜਸ ਕਵੁੱਚ ਦੁੱਕਸਆ

ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਿੰ ਆਕਰਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਗਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਕ ਤਹਾਨਿੰ ਉਥੇ ਕਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁੱਡੀ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹੈ।

ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੁੱਲਣ ਵਾਕਲਆਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱਕਖਆ ਲਈ
ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰ ਾਇਕਵਿੰਗ ਕਨਯਮ ਲਾਗ ਹਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਾਂ ਨਿੰ ਕਨਯਮਾਾਂ ਦੀ

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2P ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਕ ਤਹਾਨਿੰ 2 ਘਿੰਟੇ ਗੁੱਡੀ ਖੜਾਉਣ ਦੀ
ਆਕਗਆ ਹੈ।

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਚਿੰਨਹ ਲੁੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ

*ਨੋ ਟ: ਜੇ ਇਕੁੱਲਾ P ਅੁੱਖਰ ਹੀ ਕਲਕਖਆ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪੀਲੀਆਾਂ ਕਕਨਾਰੇ ਦੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ

ਅਪਿੰਗਤਾ ਪਾਰਕਕਿੰਗ

ਸੜਕ ਕਕਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉਸ

ਇਹ ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਕਸਰਫ ਅਯੋਗ ਕਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਾਂ

ਕਹੁੱਸੇ 'ਤੇ ਰਕਣ ਦੀ ਕਬਲਕਲ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਨਿੰ ਅਪਾਹਜ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਮੌਜਦਾ ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਪਰਕਮਟ ਦਾ

ਨੋ ਸਟੋਕਪਿੰਗ
'ਨੋ ਸਟੋਕਪਿੰਗ' ਦੇ ਕਚਿੰਨਹ ਖਿੰਕਿਆ ਜਾਾਂ ਸੜਕਾਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਗੇ ਕਚਿੰਨਹਾਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਗੇ ਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਡਰ ਾਈਵਰ ਨਿੰ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਹੁੱਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਜਥੇ 'ਨੋ
ਸਟੋਕਪਿੰਗ' ਕਲਕਖਆ ਹੋਵੇ।
‘ਨੋ ਸਟੋਕਪਿੰਗ’ ਖੇਤਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੁੱਲਣ ਵਾਕਲਆਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱਕਖਆ
ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਆਸਾਨ ਪਰਵਾਹ ਕਵਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੋ ਪਾਰਕਕਿੰਗ

ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਡਰਾਈਵਰ ਨਿੰ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਆਪ ਪਰਕਮਟ ਧਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ
ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜਦਾ
ਪਰਕਮਟ ਰੁੱਖਦਾ ਹੈ
ਅਪਾਹਜ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਪਰਕਮਟ ਦੋ ਕਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਪਾਹਜ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਨੀਲਾ ਪਰਕਮਟ


ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਜਥੇ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਕਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਹਿੰਦੀ ਹੈ।

‘ਨੋ ਪਾਰਕਕਿੰਗ’ ਦੇ ਸਿੰਕੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਤਸੀਂ ਇਸ ਥਾਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਿੰ
ਕਸਰਫ ਦੋ ਕਮਿੰਟਾਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਕਵਚ



ਹੀ ਰਹੇ, ਕਜਿੰਨਾ ਸਮਾਾਂ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨਿੰ ਗੁੱਡੀ ਕਵਚ ਕਬਠਾਉਂਦਾ ਜਾਾਂ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋ ਕਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ (ਸਮਾਨ ਚੜਹ ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ)
ਇੁੱਥੇ ਲੋ ਕਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਕਕਸਮਾਾਂ ਹਨ।

ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਯਟ, ਵੈਨਾਾਂ ਅਤੇ ਟਰੁੱਕ)। ਸਿੰਕੇਤ

ਅਪਾਹਜ ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਥਾਵਾਾਂ ਕਵੁੱਚ ਗੁੱਡੀ ਖੜਹ ਾਉਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਬਣੀਆਾਂ ਕਤਾਰਾਾਂ ਸਮੇਤ।

ਅਪਾਹਜ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਪਰਕਮਟ


ਕਸਰਫ ਗੁੱਡੀ ਖੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਟਕਾਕਣਆਾਂ 'ਤੇ ਅਪਿੰਗਤਾ ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਕਤਾਰਾਾਂ
ਕਵੁੱਚ ਗੁੱਡੀ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹੈ।

ਕਸਰਫ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਲਈ
ਕਸਰਫ ਉਨਹ ਾਾਂ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਾਂ ਦੀ ਮਢਲੀ ਿਕਮਕਾ

ਮੀਟਰਡ ਅਤੇ ਕਨਯਮਤ ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਮਫਤ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ

ਅਪਾਹਜ ਲੋ ਕਾਾਂ ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਪਰਕਮਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸਲ ਸਰਕਵਕਸਜ਼ ਕਵਿਾਗ
ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਦੁੱਸ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ ਕਕ ਕੀ ਲੋ ਕਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਕਸਰਫ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।

https://www.dss.gov.au/disability-and-carers

ਅਣ-ਕਨਰਧਾਰਤ

ਬੱੁੱਸ ਜ਼ੋਨ

ਇਹ ਲੋ ਕਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਮਾਲ ਚੜਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਤਾਰਨ ਲਈ 30 ਕਮਿੰਟ ਤੁੱਕ ਵਰਤੇ ਜਾ



ਕਕਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨਿੰ ਬੁੱਸ ਜ਼ੋਨ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਰਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਬੁੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਕਚਿੰਨਹ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਕਕਸੇ ਵੀ

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਕਵਚ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨਿੰ ਚੜਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਤਾਰਨ ਲਈ ਦੋ
ਕਮਿੰਟ ਦੀ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੈ।
ਮੀਟਰਡ ਜਾਾਂ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਤ ਪਾਰਕਕਿੰਗ

ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨਿੰ ਨਹੀਂ ਰਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਬੁੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਕਚਿੰਨਹ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਕਕਸੇ ਵੀ
ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨਿੰ ਨਹੀਂ ਰਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੁੱਖ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤੁੱਥ ਸੀਟ

ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਵੈਲਕਮ ਹੁੱਬ
ਸਕਲ ਜ਼ੋਨ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਕ ਤਹਾਨਿੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਕੁੱਥੋਂ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਸੀਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਿੰ

ਜਦੋਂ ਸਕਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਗੁੱਡੀ ਖੜਹ ਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ

ਕਕਵੇਂ ਕਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ

ਕਨਯਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਚੇਤ ਰਹੋ।

ਪਰਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਸਣੋ ।

ਸਕਲ ਜ਼ੋਨ ਕਵਚ ਲੁੱਗੇ ਸਿੰਕੇਤ ਦੁੱਸਦੇ ਹਨ ਕਕ ਤਸੀਂ ਕਕਸ ਗਤੀ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ

www.sunshinecoast.qld.gov.au/multicultural

ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਕੁੱਥੇ ਗੁੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਝ ਸਿੰਕੇਤਾਾਂ
'ਤੇ ਕਸਰਫ ''ਕਪਕ-ਅੁੱਪ'' ਅਤੇ 'ਡਰਾਪ ਆਫ' ਕਲਕਖਆ ਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨਿੰ

ਕੀ ਤਹਾਨਿੰ ਿਾਸਾ 'ਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਨਹ ਾਾਂ ਸਿੰਕੇਤਾਾਂ ਵੁੱਲ ਕਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤਹਾਨਿੰ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਜਾਾਂ ਸਮਝਣ ਕਵੁੱਚ ਮਸਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ 131
450 'ਤੇ ਅਨਵਾਦਕ ਅਤੇ ਦਿਾਸੀਆ ਸੇਵਾ (ਟੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨਿੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ

ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਖੜਾਉਣਾ
ਡਰ ਾਈਵਰ ਨਿੰ ਹੇਠ ਕਦੁੱਤੇ ਥਾਵਾਾਂ ਕਵੁੱਚ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖੜਹ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਾਂ ਪੈਦਲਯਾਤਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:


ਪਗਡਿੰਡੀ



ਕਵਚਕਾਰਲੀ ਪੁੱਟੀ



ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੜਕ 'ਤੇ



ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਨਸਾਈਨ ਕੋਸਟ ਕੌਂਸਲ ਨਿੰ 5475 7272 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨਵਾਦ ਕਰਨਾ
ਤਸੀਂ ਵੈੱਬਪੇਜਾਾਂ ਨਿੰ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਿਾਸਾ ਕਵੁੱਚ ਅਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਗਲ ਕਰੋਮ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਿੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਹ ਾਾਂ ਗੁੱਲਾਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:


ਆਪਣੇ ਕਿੰਕਪਊਟਰ' ਤੇ, ਕਰੋਮ ਖੋਲਹੋ।

“ਕਵਕਰੀ ਲਲ” ਕਾਰ



ਉੱਪਰ ਸੁੱਜੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਸੈਕਟਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਕਕਲਕ ਕਰੋ।

ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਨਿੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨਿੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ



ਥੁੱਲੇ ਜਾਕੇ, ਐਡਵਾਾਂਸਡ 'ਤੇ ਕਕਲੁੱਕ ਕਰੋ।

'ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਖੜਹ ਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਸਕਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ



"ਿਾਸਾਵਾਾਂ" ਦੇ ਅਧੀਨ, ਿਾਸਾ 'ਤੇ ਕਕਲਕ ਕਰੋ।



ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਅਨਚੈਕ ਕਰੋ "ਉਨਹ ਾਾਂ ਪਿੰਕਨਆਾਂ ਦਾ ਅਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ

ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਕਸੇ ਕਰਜ਼ਰਵ (ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਾਂ) ਜਾਾਂ ਪਾਰਕ ਕਵਚ ਗੁੱਡੀ ਖੜਹ ਾਉਣਾ
ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਨਿੰ ਕਕਸੇ ਪਾਰਕ ਜਾਾਂ ਕਰਜ਼ਰਵ ਕਵੁੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਲਆਉਣ

ਪੇਸਕਸ ਕਰੋ ਕਜਹੜੇ ਤਹਾਡੇ ਪੜਹ ਨ ਵਾਲੀ ਿਾਸਾ ਕਵੁੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। "
ਅਗਸਤ 2019 ਨਿੰ ਮੌਜਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੁੱਕ ਕਕ ਉਸ ਥਾਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਸਿੰਕੇਤ ਨਾ ਲੁੱਕਗਆ ਹੋਵੇ।
ਪਾਬਿੰਦੀਸਦਾ ਗੁੱਡੀ ਖੜਹ ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥਾਾਂ
ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੁੱਤੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਗੁੱਡੀ ਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤਹਾਨਿੰ ਇੁੱਕ
ਸਰੁੱਕਖਅਤ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹਿੰਦੀ ਹੈ।


ਡਾਕਖਾਨੇ ਨੇ ੜੇ



ਬੁੱਸ ਅੁੱਡੇ ਨੇ ੜੇ



ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨਾਾਂ ਨੇ ੜੇ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਕਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।
Queensland ਦੇ ਸੜਕ ਕਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਿੰਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ: www.tmr.qld.gov.au
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ਰੁੱਖ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤੁੱਥ ਸੀਟ

