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اپنے سفر کو ٓاسان تر بنائيں۔۔۔۔۔سيسٹران تھسل امدادی کارڈ کے ساتھ
ٓ
پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے وقت مدد حاصل کرنے کا تيز اور اسان طريقہ
معذور لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ پر سوار ہوتے اور اُترتے وقت اور اپنی منزل تک محفوظ اور ٓارامده سفر کے ليے عام طور پر تھوڑا
سا زياده وقت درکار ہوتا ہے۔
سيسٹران تھسل امدادی کارڈ کا مقصد اُن لوگوں کو مدد فراہم کرنا ہے جنہيں اپنی عمر  ،معذوری يا بيماری کی وجہ سے پبلک
ٹرانسپورٹ استعال کرنے ميں مشکل پيش ٓاتی ہے۔ ٓاپ کو اپنے سفر ميں اگر کسی بھی قسم کی اضافی مدد کی ضرورت ہو تو يہ کارڈ
جلدی سے اور ٓاسانی سے بس ڈرائيور کو اُس کے بارے ميں بتادے گا۔
بہت سی رضاکارتنظيميں اور جنوب مشرقی )ساؤتھ ايسٹ( سکاٹ لينڈ کی زياده تر بس کمپنياں اس کارڈ کےسلسلے ميں تعاون کرتی
ہيں۔
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تھسل امدادی کارڈ کيسے کام کرتا ہے؟
ُ
ٓ
اس خط کے ساتھ کچھ سٹکر منسلک ہيں جنہيں اپ اتار سکتے ہيں ،يہ سٹکر مختلف قسم کی معذوری کے ليے )مربع شکل کے سٹکر(،
اور ٓاپ کو جس قسم کی مدد درکار ہے اُس کے ليے )مستطيل شکل کے سٹکر( ہيں۔
ُ
• اُن سٹکرز کو اُتار ليں جو ٓاپ کی معذوری اور ٓاپ کو جو مدد دکار ہے وه دکھاتے ہوں اور انہيں سيسٹران تھسل امدادی
کارڈکے سامنے والے حصے پر لگاليں۔ جب پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کر رہے ہوں تو يہ کارڈ بس ڈارئيور کو دکھائيں وه
پھر جلد ديکھ لے گا کہ ٓاپ کو کس چيز کی ضرورت ہے۔
• کارڈ کی پشت پر ٓاپ کوئی بھی ايسی اضافی تفصيالت دے سکتے ہيں جو ٓاپ کے خيال ميں بس ڈرائيور کے ليے مفيد ہو سکتی
ہيں۔
• برائے مہربانی ڈارئيور کو کارڈ واضح کرکےدکھائيں۔
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ٓاپ متلعقہ سٹکر اُتاريں اور اُنہيں سيسٹران تھسل امدادی کارڈ کے سامنے والے حصے پرمقرره جگہ پر لگاديں اور پھر جب اگلی دفعہ
ٓاپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کريں تو يہ کارڈ واضح کرکے ڈارئيور کودکھا ديں۔
ٓاپ کا سيسٹران تھسل امدادی کارڈ
ٓ
برائے مہربانی يہ يادرکھيں کہ سيسٹران تھسل امدادی کارڈصرف معلومات کے ليے ہے اور اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ اپ کے کرائے
ميں رعايت يا کمی ہوگی۔
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سيسٹران کيا ہے؟
سيسٹران جنوب مشرقی )ساؤتھ ايسٹ( سکاٹ لينڈ کے ليے ريجنل ٹرانسپورٹ پارٹنرشپ )ٹرانسپورٹ کے ليے عالقائی شراکت( ہے۔ ہم
ٓاٹھ مقامی کونسلوں پر مشتمل ہيں :بارڈرز ،ايسٹ لودين ،ويسٹ لودين اور مڈلودين ،ايڈنبره ،فائف ،فالکرک اور کليک مينن شائر۔
ہمارا مقصد يہ ہے کہ جنوب مشرقی سکاٹ لينڈ ميں رہنے والے ہر شخص کو صحت  ،تعليم  ،عوامی خدمات اور روزگارکے مواقع
جيسی سہوليات تک اچھی رسائی فراہم کی جائے۔
مزيد معلومات اورفراہم کنندگان کی فہرست کے ليے برائے مہربا نی  www.sestran.gov.ukمالحظہ کريں۔
مندرجہ ذيل ادارے اور تنظيميں سيسٹران تھسل امدادی کارڈ کی معاونت کرتے ہيں:

سيسٹران کی شائع کرده تمام دستاويزات مختلف شکلوں )فارميٹس( ميں دستياب ہيں جن ميں بﮍے حروف کی چھپائی  ،بريل )نابينا افراد
کے ليے اُبھرے ہوئے حروف کی لکھائی( اور کئی ايک اقليتی زبانيں بھی شامل ہيں۔ مزيد معلومات کے ليے برائے مہربانی ٹيليفون
نمبر 0131 524 5150پر ہم سے رابطہ کريں۔

