ਸੈਵਨ ਓਕਸ ਸਕੂ ਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਰਰਟਮੈਂਟ
1985 Grassmere Road, West St. Paul, MB R4A 6A3
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 204-338-7051
ਫ਼ੈਕਸ ਨੰਬਰ 204-334-6889
ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ
ਮਾਵਪ੍ਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ;
ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਵਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਵੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੰਿਰਗਾਰਟਨ – ਗਰੇਿ 6 ਿੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਹੁਣ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 1.6 ਵਕ.ਮੀ. ਿੇ ਮਾਪ੍ਿੰਿ ਨੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ।
ਸੈਵਨ ਓਕਸ ਸਕਲ ਵਿਵੀਜ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਗਰੇਿ 7 ਵਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਜੋ 1.6 ਵਕ.ਮੀ. ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਿਾ ਿੀ ਿਰੀ ‘ਤੇ ਰਵਹੰਿੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ
ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਮੌਜਿਾ ਬੱਸ ਰਟ ਵਵੱਚ ਸੀਟ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਫ਼ੀਸ ਿੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਟ ਖਰੀਿਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.3 ਵਕ.ਮੀ. ਿਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਿੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਸੀਟ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਤੰਬਰ ਵਵੱਚ ਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕਡਿਰੇ ਡਵਡਿਆਰਥੀ ਲਈ ਰੇਟ
ਗਰੇਿ K-5
$535.00
ਗਰੇਿ 6-8
$600.00
ਗਰੇਿ 9-12
$724.00

ਿੋ ਜਰਾਂ ਿੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਵਡਿਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ (ਅਡਧਕਤਮ ਪਡਰਵਰਰ)
ਿੋ ਜਾਂ ਿੋ ਤੋਂ ਵੱਧ K ਤੋਂ ਗਰਿ
ੇ 5
ਇੱਕ ਵਵਵਿਆਰਥੀ K ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਵਵਿਆਰਥੀ 6 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ
ਿੋ ਜਾਂ ਿੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਰੇਿ 6 ਤੋਂ 8
ਇੱਕ ਵਵਵਿਆਰਥੀ K ਤੋਂ 5 ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਵਵਿਆਰਥੀ 9 ਤੋਂ 12
ਇੱਕ ਵਵਵਿਆਰਥੀ 6 ਤੋਂ 8 ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਵਵਿਆਰਥੀ 9 ਤੋਂ 12
ਿੋ ਜਾਂ ਿੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਰੇਿ 9 ਤੋਂ 12

$970.00
$1,035.00
$1,100.00
$1,159.00
$1,224.00
$1,448.00

ਉਮਰ ਡਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿੇ ਿੋ ਡਵਡਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਗ੍੍ੇਿ ਮੁਤਰਬਕ ਫ਼ੀਸ ਡਨਰਧਰਡਰਤ ਿੋਵੇਗ੍ੀ। ਤੀਜੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ (3 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਿਾ ਬੱਵਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਵਵੱਚ) ਨੰ ਅਵਧਕਤਮ
ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਅਨੁ ਸਚੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਵੱਚ ਵਮਲੇ ਗੀ। (ਛੋਟ, ਜੇ ਲਾਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੀ ਅਵਧਕਤਮ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਵਵੱਚੋਂ ਹਟਾ ਵਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।)

ਭੁ ਗ੍ਤਰਨ ਿੇ ਡਵਕਲਪ
•

ਪ੍ਰੀ ਫ਼ੀਸ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਢੁਕਵੀ ਾਂ ਨਕਿੀ (ਿਫ਼ਤਰਾਂ ਵਵੱਚ ਖੁਲਹੇ ਪ੍ੈਸੇ ਨਹੀ ਂ ਹੁਿ
ੰ ੇ) ਿੇ ਰਪ੍ ਵਵੱਚ, ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਿਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਕਲ ਿੇ ਿਫ਼ਤਰ ਵਵਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ

•

ਪ੍ਰੀ ਫ਼ੀਸ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈਕ
ੱ ਿੇ ਰਪ੍ ਵਵੱਚ (ਮਨੀ ਆਰਿਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਿਰਾਫਟ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਕ
ੱ ਇਸ ਨਰਮ ‘ਤੇ ਕੱਡਟਆ ਜਰਵੇਗ੍ਰ: “Seven Oaks School Division”। ਇਸ
ਚੈੱਕ ਿੀ ਤਾਰੀਖ਼ 30 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਿੀ।

•

Interac ਰਾਹੀ ਂ ਪ੍ਰੀ ਫ਼ੀਸ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ੇਰੈਂਟ ਕਨੈਕਟ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਿਫ਼ਤਰ ਵਵਖੇ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਰਪ੍ ਵਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ

•

Visa/MasterCard

a) ਵਵਕਾਤੀਗਤ ਰਪ੍ ਵਵੱਚ ਪ੍ਰੀ ਫ਼ੀਸ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਿਫ਼ਤਰ ਵਵਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ
b) ਪ੍ੇਰੈਂਟ ਕਨੈਕਟ ਵਵੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ (ਪ੍ਰੀ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 1 ਮਾਰਚ ਨੰ ਵਤਮਾਹੀ ਭੁਗਤਾਨ)
ਮਿੀਨਰਵਰਰ ਭੁ ਗ੍ਤਰਨ:
ਇੱਕ ਰੱਿ ਕੀਤੇ ਚੈਕ
ੱ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਿੇ ਤਸਿੀਕੀਕਰਨ ਪ੍ੱਤਰ ਿੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਪਡਿਲਰਾਂ ਤੋਂ ਅਡਧਕਰਡਰਤ ਿੈਡਬਟ ਫ਼ਰਰਮ
10 ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਜੋ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਡਿਲੇ ਭੁ ਗ੍ਤਰਨ ਨਰਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਿੋ ਕੇ, ਡਿਰ ਿਰ ਮਿੀਨੇ 1 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021 ਤੋਂ 1 ਜੂਨ, 2022 (ਜਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਿੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਤਾਰੀਖ ਿੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਿਨ ਨੰ ) ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂਬੈਂਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਰਣਕਰਰੀ ਬਿਲ ਰਿੇ ਿੋ, ਤਰਾਂ ਮਿੀਨਰ ਸ਼ੁ ਰੂ ਿੋਣ ਤੋਂ 10 ਕੰਮਕਰਜੀ ਡਿਨ ਪਡਿਲਰਾਂ ਤੁ ਿਰਨੂੰ ਇਸ ਬਰਬਤ ਨੋਡਟਸ ਿੇਣਰ ਪਵੇਗ੍ਰ

