પાત્રતા અરજી
પ્રિય ગ્રાહક:
ચાર્લોટ એરિયા ટ્રાન્ઝિટ પ્રિસ્ટમ (કેએટીએિ) સ્પેપ્રિયર્લ ટ્રાઝિપોટે િન િપ્રવિિ (એિટીએિ) ની પાત્રતા
માટે અિજી કિવા પ્રવિે પ ૂછપિછ બદર્લ આભાિ. બંધ એડીએ પેિાટ્રાન્ઝિટની ર્લાયકાતના િમાણીકિણ
માટે ની અિજીની નકર્લ તેમજ િમાણપત્ર િરિયાની રૂપિે ખા સ ૂચક િીટ છે .
અરજી પ ૂર્ણ કરતા પહેલાાં કૃપા કરીને આ બાંધ કરે લી સામગ્રીને કાળજીપ ૂર્ણક ર્ાાંચો.
એિટીએિ એ પેિાટ્રાન્ઝિટ િપ્રવિિ છે જે CATS એ વ્યન્તતઓને પ ૂિી પાડે છે જે પ્રવકર્લાંગતાને કાિણે રિતસ્ડરૂટ બિ િેવાનો ઉપયોગ કિી િકતા નથી. રિતસ્ડ-રૂટ બિ િેવાનો ઉપયોગ કિવાની અક્ષમતામાં બિ
સ્ટોપ્િ, બોડડ અથવા બહાિ નીકળો બિોમાં મુિાિિી કિવામાં અથવા બિ પ્રિસ્ટમની કેવી િીતે િવાિી
કિવી અને તેનો ઉપયોગ કિવો તે િમજવામાં અિમથડ હોઇ િકે છે .
એિટીએિ તે રટ્રપ્િ માટે "એડીએ પેિાટ્રાઝિીટ પાત્ર" હોવાના પ્રનધાડરિત વ્યન્તતઓને વાન / િેિ કિે ર્લ
િવાિી િેવા પ ૂિી પાડે છે જે પ્રનયપ્રમત પ્રનયત માગડ િેવાનો ઉપયોગ કિી િકાતી નથી. દાખર્લા તિીકે, જો
સ્ટોપ્િ નજીકના હોય અને બિમાંથી અને બિમાંથી તમને િોકવા માટે કોઈ અવિોધો ન હોય તો, તમે
કેટર્લીક િહેર્લો માટે બિ િેવાનો ઉપયોગ કિી િકો છો અઝય િમયે, તમે મુિાિિી કિી િકતા નથી અને
બિોનો ઉપયોગ કિી િકતા નથી એિટીએિ આ િમયે તમને મદદ કિવા માટે છે .
ત્રણ િકાિની ર્લાયકાત છે :
શરતી કામચલાઉ: તમે કેટર્લીકવાિ બિની પ્રનયત માગડનો ઉપયોગ કિી િકો છો અને કેટર્લીકવાિ
પેિાટ્રાન્ઝિટ. કાયાડત્મક મયાડદામાં સુધાિો થવાની ધાિણા છે .
શરતી કાયમી: તમે કેટર્લીક વખત પ્રનપ્રિત રૂટ બિનો ઉપયોગ કિી િકો છો અને કેટર્લીકવાિ
પેિાટ્રાઝિીટની જરૂિ પડી િકે છે . પ્રવધેયાત્મક મયાડદામાં સુધાિો થિે નહીં અને તે વધુ ખિાબ બની િકે
છે .
બબનશરતી: કાયાડત્મક મયાડદાને કાિણે તમે પ્રનપ્રિત િસ્તો બિનો ઉપયોગ કિી િકતા નથી.
આ િેવા માટે તમાિી યોગ્યતા નક્કી કિવા માટે િક્ષમ કિવા, કૃપા કરીને સાંલગ્ન કાયણક્રમને શક્ય તેટલી
ઝડપથી અને સચોટતાથી પ ૂર્ણ કરો. િશ્નો એ એવા િંજોગો નક્કી કિવાના છે કે જેની હેઠળ તમે રિતસ્ડ
િસ્તો અથવા પેિાટ્રાન્ઝિટ િેવાઓનો ઉપયોગ કિી િકો છો. 2
જો તમને િોમડ પ ૂણડ કિવામાં મદદની જરૂિ હોય અથવા િશ્નો હોય, તો કૃપા કિીને એિટીએિ કાયાડર્લયનો
િંપકડ કિો. આ પત્ર અને એન્પ્ર્લકેિન મોટા પ્રિઝટ અને અઝય વૈકન્પપક િોમેટ્િમાં પણ ઉપર્લબ્ધ છે .
તમે એન્પ્ર્લકેિન પ ૂણડ કિી ર્લીધા પછી, કૃપા કિીને પિવાના ધિાવતી સ્વાસ્્ય િંભાળ િાખો

પુનવડિવાટ વ્યાવિાપ્રયક પ ૂણડ અને છે પર્લા પાનુ ં િાઇન ઇન કિો. જો કોઈ પર્ વર્ભાગ ખાલી છોડી દે ર્ામાાં
આર્ે તો એપ્લલકેશન તમને પરત કરર્ામાાં આર્શે. તમે આ એન્પ્ર્લકેિનમાં આપેર્લી મારહતી ગોપનીય છે .

કપ
ૃ ા કરીને આ એપ્લલકેશનમાાં તબીબી દસ્તાર્ેજીકરર્ અથર્ા માહહતી જોડશો
ુ ાકાત હોય ત્યારે તમે તમારી સાથે તબીબી માહહતી લાર્ી શકો
નહીં. જ્યારે તમારી મલ
છો.
તમાિી િંપ ૂણડ એન્પ્ર્લકેિન મેળવવાના થોડા રદવિની અંદિ, CATS રિતસ્ડ-રૂટ િેવાનો ઉપયોગ કિવા
માટે ની તમાિી ક્ષમતાઓ નક્કી કિવા માટે તમાિી વ્યન્તતગત ઇઝટિવ્ય ૂ અને પ્રવધેયાત્મક આકાિણી
સુપ્રનપ્રિત કિવા માટે ટેલર્લિોન દ્વાિા તમાિો િંપકડ કિવામાં આવિે.
પ ૂણડ થયેર્લ અિજીઓની િિીદના 21 રદવિની અંદિ િરિયા કિવામાં આવિે. તમને પછી તમાિી
પાત્રતાની ન્સ્થપ્રતના ર્લેલખતમાં સ ૂલચત કિવામાં આવિે. મ ૂપયાંકન અને પ્રનધાડિણ પ ૂણડ કિવા માટે
વધાિાના િમયની જરૂિ હોય તો, તમને અસ્થાયી યોગ્યતા આપવામાં આવિે.
જો અમે નક્કી કિીએ છીએ કે તમે CATS નો ઉપયોગ કિી િકો છો, અને તેથી એિટીએિ માટે અયોગ્ય
છે , તો અમે તમને આ પ્રનણડય માટે કાિણ (ઓ) સ ૂલચત કિીશુ.ં તમે આ પ્રનણડયને ર્લેલખતમાં અપીર્લ કિી
િકો છો. જો કે, અપીર્લ િરિયા દિપ્રમયાન એિટીએિ િેવા પ ૂિી પાડવામાં આવિે નહીં, જયાં સુધી અપીર્લ
િરિયા 30 રદવિની અંદિ પ ૂણડ કિી િકાતી નથી. 3

અરજદાર માહહતી
શીર્ણક : શ્રી શ્રીમતી પ્રમિ કુ.
નામ ________________________________________________
િિનામુ_ં ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
ટેલર્લિોન / ટીડીડી નંબિ (રદવિ ) _ _____________ (િાંજે) _________
જઝમ તાિીખ _______ / _______ / ________ [] પુરુષ [] સ્ત્રી
િાથપ્રમક ભાષા: [] અંગ્રેજી [] સ્પેપ્રનિ [] િાઇન [] અઝય : _ _________
ઍતિેપ્રિબર્લ િોમેટ્િ: [] સ્ટાઝડડડ પ્રિટ
િં [] ર્લાર્જ પ્રિઝટ [] બ્રેઇર્લ [] ઑરડઓ ટેપ
[] અઝય : _ __________________________
ર્લાયકાતનો િકાિ: [] િિતી [] લબનિિતી [] કામચર્લાઉ [] કાયમી
જો આ એપ્લલકેશન પ્રમાર્પત્રની વર્નાંતી કરતા અરજદાર વસર્ાય કોઈ અન્ય વ્યક્તત દ્વારા પ ૂર્ણ થઈ જાય,
તો તે વ્યક્તતએ નીચેન ાંુ પ ૂર્ણ કરવ ાંુ આર્શ્યક છે :
નામ : _ _____________________________________________________
િિનામુ:ં ____________________________________________________

____________________________________________________________

ટેલર્લિોન: (રદવિ ) _ _________________ (િાંજે) ____________________
િાઇન કિે લ ું : _ ______________________________________________________
તાિીખ : _ _______________________________________________________
કટોકટીના હકસ્સામાાં : કૃપા કિીને ર્લોકોની નામોની સ ૂલચ બનાવો, િહાયક િોિેિનર્લ, એજઝિીઓ અથવા
તમાિી િાથેના અઝય કુટુંબને અક્ષમતાનો િમાવેિ કિો જે એિટીએિ િંપકડ કિી િકે છે :
નામ : _ ___________________________ કાયડ #_________ હોમ #_________
િિનામુ ં : _ _______________________________________________________
િંબધ
ં : _ ___________________________________________________
નામ : _ _____________________________ કાયડ #__________ હોમ #________
િિનામુ ં : _ _________________________________________________________
િંબધ
ં : _ ______________________________________________________ 4

તમારી હડસેબબબલટી વર્શે
1. પ્રનપ્રિત રૂટ બિનો ઉપયોગ કિવાથી તમને અવિોધકતા શુ ં છે ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. કેવી િીતે તમાિી અપંગતા તમને પ્રનપ્રિત રૂટ બિનો ઉપયોગ કિીને સ્વતંત્ર િીતે અટકાવે છે તે
િમજાવો : _ ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________
3. તમે વણડવેર્લ િિતો છે : [] કાયમી [] રદવિ િપ્રત રદવિ બદર્લાય છે
[] કામચર્લાઉ? જો અસ્થાયી, અપેલક્ષત િમયગાળો શુ ં છે ? __________

___________________________________________________________
4. શુ ં તમે તબીબી િીતે િંવેદનિીર્લતાને વ્યાખ્યાપ્રયત કિી છે ? [] હા [] નહીં
કયા તાપમાન ઉપિ અથવા નીચે ?: _____________________________
જો હા, કૃપા કિીને િમજાવો : _ _________________________________________
5. શુ ં તમાિી પાિે તબીબી િીતે વ્યાખ્યાપ્રયત ગિમી િંવેદનિીર્લતા છે ? [] હા [] નહીં
શુ ં તાપમાન ઉપિ અથવા નીચે? : _____________________________

જો હા, તો ખુર્લાિો કિવો : _ ________________________________________
6. અઝય હવામાન પરિન્સ્થપ્રતઓ (પવન, િમીિાંજ / શ્યામ અને / અથવા િગિગાટ) તમાિા પિ અિિ
કિે છે
અપંગતા ? જો હા, તો કૃપા કિીને િમજાવો : _ ________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. શુ ં તમાિી પાિે દૃષ્ટટની ક્ષપ્રત છે ? [] હા [] ના [] ક્યાિે ક નહીં
જો હા અથવા કેટર્લીકવાિ, કૃપા કિીને િમજાવી દો : _ _____________________________
____________________________________________________________
8. શુ ં હવામાન અથવા પયાડવિણીય પરિન્સ્થપ્રતઓથી તમાિો શ્વાિ અિિગ્રસ્ત છે ?
[] હા [] ના [] ક્યાિે ક 5
જો હા અથવા કેટર્લીકવાિ, કૃપા કિીને િમજાવો : _ ____________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________
9. તબીબી િાિવાિ બાદ તમાિી અપંગતાના િમાણમાં શુ ં વધાિો થાય છે ?
[] હા [] ના [] ક્યાિે ક નહીં
જો હા અથવા કેટર્લીકવાિ, કૃપા કિીને િમજાવો : _ ____________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
10. તમાિી અપંગતા પ્રવિેની કોઈપણ અઝય રટપ્પણીઓ અથવા વધાિાની મારહતી શુ ં તમે િમજાવી િકો
છો? ____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

ુ ાફરી કરર્ી
બસ સ્ટે પથી મસ
1. શુ ં તમે પ્રનપ્રિત રૂટ બિ સ્ટોપ્િ, ગંતવ્યો, સ્થળો અને / અથવા િોિ િેિીઓ સ્વતંત્ર િીતે િોધી
િકિો? [] હા [] ના [] ક્યાિે ક નહીં
જો કોઈ કે કેટર્લીકવાિ , કૃપા કિીને િમજાવો:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. શુ ં તમે અંધાિા પછી સ્વતંત્ર િીતે મુિાિિી કિી િકિો? [] હા [] નહીં

[] ક્યાિે ક
જો કોઈ કે કેટર્લીકવાિ , કૃપા કિીને િમજાવો:

____________________________________________________________________
____________________________________________________
3. શુ ં તમે િર્લામત િીતે અને સ્વતંત્ર િીતે એક માઇર્લ (4 બ્ર્લોતિ ) ¼ મુિાિિી કિી િકો છો?
અઝય વ્યન્તતની મદદ પ્રવના ? [] હા [] ના [] ક્યાિે ક નહીં
જો કોઈ કે કેટર્લીકવાિ , કૃપા કિી િમજાવો:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. શુ ં તમે િર્લામત િીતે અને સ્વતંત્ર િીતે 200 ફુટની મદદ વગિ મદદ કિી િકો છો
બીજી વ્યન્તત? [] હા [] ના [] ક્યાિે ક 6
જો કોઈ કે કેટર્લીકવાિ , કૃપા કિીને િમજાવો:

____________________________________________________________________
____________________________________________________
5. શુ ં આપ આપના પડોિી બિ સ્ટોપને સ્વતંત્ર િીતે પહોંચાડવા અને પાછા પાડી િકો છો? [] હા [] ના
[] ક્યાિે ક નહીં
જો કોઈ કે કેટર્લીકવાિ , કૃપા કિી િમજાવો:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. શુ ં તમે દિ (10) પ્રમપ્રનટ માટે િહાય પ્રવના અથવા િહાય વગિ બહાિ િાહ જોવામાં િક્ષમ છો? [] હા
[] ના [] ક્યાિે ક નહીં
જો કોઈ કે કેટર્લીકવાિ, કૃપા કિીને િમજાવો:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
7. શુ ં તમે સ્વતંત્ર િીતે તમાિા પ્રનયપ્રમત સ્થળો (સ્થાપ્રનક બિ સ્ટોપ્િ) છોડીને પાછા િિવા છો? [] હા []
ના [] ક્યાિે ક નહીં
જો કોઈ કે કેટર્લીકવાિ , કૃપા કિીને િમજાવો:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. તમે 15 પ્રમપ્રનટથી વધુ િમય સુધી િાહ જોવામાં િક્ષમ છો? [] હા [] ના [] ક્યાિે ક નહીં
જો એમ હોય તો, કેવી િીતે ર્લાંબા: _ ______minutes.
9. શુ ં તમે િાિા વાતાવિણમાં િપાટ િપાટી પિ મુિાિિી કિી િકો છો?

[] હા [] ના [] ક્યાિે ક નહીં
જો કોઈ કે કેટર્લીકવાિ , કૃપા કિીને િમજાવો:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
10. શુ ં તમે િાિા વાતાવિણમાં થોડો ઇનતર્લીન મુિાિિી કિી િકો છો?
[] હા [] ના [] ક્યાિે ક નહીં
જો કોઈ કે કેટર્લીકવાિ , કૃપા કિી િમજાવો:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
11. શુ ં તમે નજીકના પબ્બ્ર્લક ટ્રાન્ઝિટ સ્ટોપમાં િવેિી િકો છો?
[] હા [] ના [] ક્યાિે ક નહીં
જો કોઈ કે કેટર્લીકવાિ, કૃપા કિીને િમજાવો:

____________________________________________________________________
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12. જો બેઠક અથવા આશ્રય હોય તો શુ ં તમે િાહ જોિો?
[] હા [] ના [] ક્યાિે ક નહીં
જો કોઈ કે કેટર્લીકવાિ, કૃપા કિીને િમજાવો:

____________________________________________________________________
____________________________________________________
13. જો િીટ કે બિ આશ્રય ન હોય તો શુ ં તમે િાહ જોિો? [] હા [] નહીં
જો ના, કૃપા કિીને િમજાવો : _ _______________________________________
14. બિ આવવા માટે તમે કેટર્લો િમય િાહ જોવી િકો છો? ___________ પ્રમપ્રનટ

બોહડિંગ અને લાઇહટિંગ બસ
1. શુ ં તમે સુિલક્ષત િીતે અને સ્વતંત્ર િીતે ત્રણ (3) 12-ઇંચનાં પગર્લાઓ ઉપિ અને નીચે જઇ િકો છો? []
હા [] ના [] ક્યાિે ક નહીં
જો કોઈ કે કેટર્લીકવાિ , કૃપા કિી િમજાવો:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. શુ ં તમે વાહન ચર્લાવવી , િવાિી કિી િકો છો અથવા વ્હીર્લચેિ એતિેપ્રિબર્લ બિ વગિ બહાિ નીકળો
છો?
િહાય ? [] હા [] ના [] ક્યાિે ક નહીં

જો કોઈ કે કેટર્લીકવાિ , કૃપા કિી િમજાવો:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. તમે બોરડિંગ વખતે હેઝડર્લ અથવા િે લર્લિંલગિંગ, પ્રિક્કા અથવા રટરકટ પ્રનયંપ્રત્રત કિવા માટે િક્ષમ છો
અથવા બિ બહાિ નીકળ્યા? [] હા [] ના [] ક્યાિે ક નહીં
જો કોઈ કે કેટર્લીકવાિ , કૃપા કિી િમજાવો:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. જો તમે વાહન ચર્લાવતા હોવ અથવા તો બહાિ નીકળો છો, જો તેમાં લર્લિટ અથવા નમતિ હોય તો
તે ઘટાડે છે
બિ િામે? [] હા [] ના [] ક્યાિે ક નહીં
જો કોઈ કે કેટર્લીકવાિ, કૃપા કિીને િમજાવો:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. શુ ં તમે િહાય પ્રવના બિમાં િવેિી િકિો?
[] હા [] ના [] ક્યાિે ક નહીં
જો ના, અથવા કેટર્લીકવાિ, કૃપા કિીને િમજાવો:

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 8

સેર્ા વર્તરર્
1. શુ ં તમે વ્હીર્લ ખુિિી અથવા સ્કૂટિનો ઉપયોગ કિો છો? [] હા [] નહીં
તે કેવી િીતે પ્રવિાળ છે ? _ ____________inches
તે કેટર્લો ભાિે છે ? __________________ પાઉઝડ
આ મારહતીનો ઉપયોગ પેિાટ્રાન્ઝિટની ર્લાયકાત નક્કી કિવા માટે થતો નથી. તે તેમની ગપ્રતિીર્લતાના
પરિમાણોને જાણવાની અિજદાિની જવાબદાિી છે અને જો તે િામાઝય વ્હીર્લચેિની વ્યાખ્યા કિતાં વધી
જાય. 1990 ના અમેરિકી અિમથડતા ધાિો, િામાઝય વ્હીર્લચેિને વ્યાખ્યાપ્રયત કિે છે , જે 30 ઇંચથી ર્ધ ુ
પહોળો નથી, જ્યારે 48 ઇંચ લાાંબી અને 600 પાઉન્ડનો કબજો કરર્ામાાં આર્ે છે .
જો તમારી ગવતશીલતા ઉપકરર્ આ પહરમાર્ો કરતાાં ર્ધી જાય, તો એડીએ પેરાટ્રાક્ન્સટ સેર્ાની ખાતરી
આપત ાંુ નથી .

