
ਫੈਕਸ ਬੱਸ ਦੀ 
ਸਵਾਰੀ ਿਕਵ� ਕਰੀਏ

• ਫੈਕਸ ਬਾਰੇ
• ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
• ਬੱਸ ਨੰੂ ਪਕੜੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੋ
• ਿਕਸੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ
• ਫੈਕਸ ਿਕਰਾਇਆ
• ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ
• ਬੱਸ ਸੁਰੱਿਖਆ
• ਅਮੈਿਰਕਨਜ਼ ਿਵਦ ਿਡਸਏਿਬਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ (ADA) 
• ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ – ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ
• ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਿਲੰਕ
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ਫੈਕਸ ਬਾਰੇ
• ਫੈਕਸ ਫਿਰਜ਼ਨ�  ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਵਾਸਤੇ

ਆਵਾਜਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਅਸ� 18 ਿਫਕਸਡ-ਰੂਟ ਬੱਸ ਲਾਈਨ� ਅਤੇ ਹ�ਡੀ ਰਾਈਡ 

ਪੈਰਾਟ��ਿਜ਼ਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�, ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਓਥੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵ�ਿਤਆ 
ਿਗਆ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

2



ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਓ
• ਆਪਣਾ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਿਬੰਦੂ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

• ਆਪਣੀ ਮੰਿਜਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮ� ਤ� ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰੋ ਜਦ ਤੁਸ� 
ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ (ਬੱਸ� ਿਵੱਚ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਟਰ�ਿਜ਼ਟ ਸ�ਟਰ 
ਿਵਖੇ, ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ www.fresno/fax 'ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਸੈਿਡਊਲ ਗਾਈਡ ਦੇਖ)ੋ

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਹੀ ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ 
ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਵ�; ਹਫਤਾ-ਿਦਨ ਜ� ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤ/ੇ�ਤਰ, 
ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਜ� ਪੱਛਮ

• ਆਪਣੀ ਮੰਿਜਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਸਵਾਲ� ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਰੂਟ 
ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ www.fresno/fax, ਗੂਗਲ ਨਕਸੇ਼, 
ਇਸ ਨੰੂ ਮੂਵ ਕਰੋ ਐਪ ਐਪ, ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਜ� ਫੈਕਸ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ 559-621-
7433 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। (ਸੋਮਵਾਰ - ਸੱੁ਼ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:30
ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ)

• ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ 
ਿਕਰਾਇਆ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ
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ਬੱਸ ਨੰੂ ਪਕੜੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 
ਿਨਕਲੋ

• ਬੱਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ� ਪਹੁੰ ਚੋ

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਬੱਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹੀ ਿਦਸ਼ਾ 
ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵ�

• ਬੱਸ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ, ਬੈਠਣ, ਜ� ਖੜ�ੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਜੱਥੇ 
ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਸਤੇ, ਗਲ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨ� ੜੇ ਖੜ�ੇ ਨਾ ਹੋਵੋ

• ਦੋ ਵਾਰ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਿਕਰਾਇਆ ਿਤਆਰ ਹੈ

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਸੱ਼ਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਹੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਹੋ ਜ� ਸਹੀ ਬੱਸ ਸਟਾਪ 
'ਤੇ ਹੋ, ਤ� ਚੜ�ਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ

• ਕੇਵਲ ਮੂਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਓ

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾੱਪ ਿਕੱਥੇ ਹ,ੈ ਜ� ਇਹ 
ਿਕਸ ਤਰ�� ਦਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਪ ਦੀ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ

• ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਪ ਤ� ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਪਿਹਲ�, ਿਖੜਕੀ ਦੇ �ਪਰ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ 
ਨੰੂ ਿਖੱਚ�ਕੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ

• ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਰੁਕ ਜ�ਦੀ ਹ,ੈ ਤ� ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ� 
ਿਪਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜਾਓ
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ਿਕਸੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ

• ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈਕ ਰੈਕ ਹਨ 
ਿਜੰਨ� � ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ

• ਸਾਡੇ ਰੈਕ ◌ਾ◌ਂ ਿਵੱਚ 55 ਪ�ਡ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ� ਨੰੂ 
ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਵ�ੀਲਬੇਸ ਦਾ ਮਾਪ 48" ਤੱਕ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਟਾਇਰ� ਦੀ ਚੌੜਾਈ 3.2" ਤੱਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

• ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਨੰੂ ਕਰਬਸਾਈਡ ਤ� ਲੋਡ 
ਕਰੋ

• ਜਦ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮੰਿਜਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹ,ੋ ਤ� ਬੱਸ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜਾਓ, ਅਤੇ 
ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਨੰੂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ 
ਹੋਵ�ਗੇ
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ਫੈਕਸ ਿਕਰਾਇਆ
• ਿਨਯਿਮਤ ਿਕਰਾਇਆ $1 ਹੈ

• ਬਜ਼ਰੁਗ� (65 ਸਾਲ� ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ), ਅਪੰਗ�, ਅਤੇ ID ਵਾਲੇ 
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ� ਵਾਸਤੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਿਕਰਾਏ 50 ਸ�ਟ ਹਨ

• ਆਈ.ਡੀ. ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਿਮਲਟਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ 
(12 ਜ� ਇਸਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ) ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

• 31-ਿਦਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਸ $36 ਹੈ

• ਆਈ.ਡੀ. ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਰੁਗ�, ਅਪੰਗ�, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ� 
ਵਾਸਤੇ $31-ਿਦਨ ਦਾ ਘਟਾਇਆ ਿਗਆ ਪਾਸ $18 ਹੈ

• ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਆਸਾਨ ਿਕਰਾਇਆ $1.25 ਹੈ

• ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਪਾਸ $36 ਹੈ (ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ 60 ਰਾਈਡ� ਤੱਕ 
ਵੈਧ)

• ਤੁਸ� ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਟਰ�ਿਜ਼ਟ ਸ�ਟਰ (MTC) ਿਵਖੇ ਬੱਸ ਪਾਸ, ਰੂਟ 1 ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ BRT ਸਟੇਸ਼ਨ� 'ਤੇ ਿਟਕਟ ਵ�ਿਡੰਗ ਮਸ਼ੀਨ�, ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਆਊਟਲੈ�ਟ� 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਆਊਟਲੈ�ਟ� ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਡਊਲ ਗਾਈਡ, ਫੈਕਸ 
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ, ਜ� ਿਫਰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ (559) 621-RIDE ਨੰੂ ਕਾਲ 
ਕਰੋ
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ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰੋ
• ਜਦ ਤੁਸ� ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਚੜ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਾਇਆਬਾਕਸ 

ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

• ਦਰੁਸਤ ਨਕਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਹੋਰਨ� ਯਾਤਰੀਆਂ ਪ�ਤੀ 
ਿਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਨੰੂ ਤੈਅ ਸਮ� 'ਤੇ ਠਿਹਰਨ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਨਕਦੀ ਨਹ� ਹ,ੈ ਤ� 25 ਸ�ਟ ਜ� ਇਸਤ� 
ਵੱਧ ਦੇ ਓਵਰਪੇਮ�ਟ� ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚ�ਜ ਕਾਰਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

• ਜੇ ਤੁਸ� ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਿਕਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹ,ੋ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਤ� ਪਿਹਲ� ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਈ.ਡੀ. ਿਦਖਾਓ

• ਜਦ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤਬਾਦਲੇ 
ਵਾਸਤੇ ਕਹੋ। ਆਪਣੀ ਮੰਿਜਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਕਨ� ਕਿਟੰਗ ਬੱਸ� ਿਵੱਚ ਚੜ�ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਲੈਕੇ 90 ਿਮੰਟ� ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ 
ਤਬਾਦਲਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤ,ੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ, 
ਵਧੀਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
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ਬੱਸ ਸੁਰੱਿਖਆ
• ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਿਕ ਕੋਈ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਿਧਆਨ 
ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

• ਬੱਸ� ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਨਹ� ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ
• ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਕੋਈ ਬੱਸ ਕਰਬ ਤ� ਦੂਰ ਚਲੀ ਜ�ਦੀ ਹ,ੈ 

ਤ� ਇਹ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹ�। ਜੇ ਤੁਸ� ਲੇਟ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹ,ੋ ਤ� 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਗਲੀ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

• ਖੜ�ੇ ਹੋਣ ਜ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤ� 
ਪਿਹਲ� ਬੱਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਰੁਕ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

• ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ,ੋ ਅਤੇ 
ਿਕਸੇ ਮਨ� ਨੀਤ/ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਟਕਾਣੇ 'ਤੇ ਗਲੀ ਨੰੂ ਪਾਰ 
ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬੱਸ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

• ਕੋਿਵਡ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ
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ਅਮੈਿਰਕਨਜ਼ ਿਵਦ 
ਿਡਸਏਿਬਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ 
(ADA)
• ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸ� ਵੀਲ�ਚੇਅਰ� ਅਤੇ ਚੱਲਣ-ਿਫਰਨ ਯੋਗਤਾ 

ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡੀਵਾਈਸ� ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਹਨ; ਸਾਡੇ
ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ�� ਹਨ

• ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਿਡਵਾਈਸ� ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

• ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ
ਪ�ਾਪਤ ਹਨ

• ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ� ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
• ਆਸਾਨ ਰਾਈਡ ਪੈਰਾਟ��ਿਜ਼ਟ ਸੇਵਾ ਅਪੰਗਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਯੋਗ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਕਾਲ (559)621-
7433
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ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
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ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ!
• ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਿਜਲ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 

ਪਿਹਲਾ ਸਮ� ਹ,ੈ ਤ� ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ 
ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ

• ਬੱਸ� ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 1/4 - 1/2 ਮੀਲ ਬਾਅਦ 
ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ

• ਤੁਸ� ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ-ੂਿਚੰਨ� � 
ਤ� ਜਾਣੂੰ  ਹੋ ਜਾਵ�ਗੇ

• ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸ� ਰਸਤਾ ਅਖਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, 
ਤ� ਤੁਸ� ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ�ਗੇ, 
ਿਕ�ਿਕ ਜਦ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਟਾਪ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹੇ 
ਹੋਵ�ਗੇ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ
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ਥੋੜ�ੀ ਿਜਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਹੁਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ 
ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ।  ਫੈਕਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਓਥੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ 
ਤੁਸ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕ�।

ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ!
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ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਿਲੰਕ

• www.fresno.gov/fax
• www.google.com/maps
• www.moovit.com
• ਫੈਕਸ ਕਸਟਮਰ ਸਰਿਵਸ: 559-621-ਰਾਈਡ 

(7433)

@fresnofax
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