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News release 

 

ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਰਨਊਵਲ ਅਲਬਿਟਾਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰਵਧਾਜਨਕ 
ਮਈ 16, 2022  

ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀ ਹਣੁ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਿਾਰਡ੍ਾਾਂ 

ਨ ੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਰੀਕਨਊ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਿਾਰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਿ ਪਹੁੰਚ ਕਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਾਂ 

ਲਈ ਕਬਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਕਵਧਾਜਨਿ ਹੈ। 17 ਮਈ ਤੱਿ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਿਾਰਡ੍ਾਾਂ ਦਾ 

ਆਨਲਾਈਨ ਨਵੀਨੀਿਰਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਮਾਈਅਲਬਰਟਾ ਈ ਸਰਕਵਕਸਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 

ਔਨਲਾਈਨ ਰੀਕਨਊ ਿਰਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟਨ ਇੱਿ ਪਰਮਾਕਣਤ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲੌਗ ਇਨ ਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਾਂ 

ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ: 

• ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨ ੰ  ਰੀਕਨਊ ਿਰਨ ਲਈ 18 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਾਂ ਆਈਡ੍ੀ ਿਾਰਡ੍ ਨ ੰ  ਰੀਕਨਊ ਿਰਨ 

ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀ ਹੋਵੋ। 

• ਐਿਕਟਵ ਡ੍ਰਾਈਕਵੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਵ।ੇ 

• ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਾਂ ਆਈਡ੍ੀ ਿਾਰਡ੍ ਤੇ ਜਨਸੰਕਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ, ਿੱਦ ਜਾਾਂ 

ਕਲੰਗ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

• ਅਕਜਹਾ ਿਾਰਡ੍ ਕਜਸਦੀ ਐਿਸਪਾਇਰੀ ਨ ੰ  ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 

• ਆਪਣ ੇਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨ ੰ  ਰੀਕਨਊ ਿਰਨ ਲਈ ਡ੍ਾਿਟਰੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

• 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਾਰਡ੍ ਤੇ ਫੋਟ ੋਅਤ ੇਹਸਤਾਖਰ ਰੱਖੋ। 

ਪ੍ਰਮੁੁੱਖ ਤੁੱਥ 

• ਪਰਮਾਕਣਤ ਔਨਲਾਈਨ ਅਿਾਾਂਉਟ ਇੱਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨ ੰ  ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਰਮਾਕਣਤ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਇੱਿ 

ਆਈਡ੍ੀ ਿਾਰਡ੍ ਜਾਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀ 

ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਬਨਾਾਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਪ ਰਾ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ। 

o ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀਆਾਂ ਿੋਲ ਪਰਮਾਕਣਤ ਖਾਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਉਹ account.alberta.ca 

(ਅਿਾਾਂਉਟ.ਅਲਬਰਟਾ.ਸੀਏ) ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

o ਤਸਦੀਿ(ਵੈਰੀਫੀਿੇਸ਼ਨ), ਵਰਤੋਂ ਿਰਤਾ ਦੀ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ 

ਨ ੰ  ਸਟੋਰ ਿਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨ ੰ  ਟਰੈਿ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰਦੀ। ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 

ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਿੋਲ ਇਸ ਨ ੰ  ਇਿੱਤਰ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਕਧਿਾਰ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ 

ਕਵਅਿਤੀ ਸੇਵਾ ਤੱਿ ਪਹੁੰਚ ਿਰ ਸਿੇ। 
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• ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀਆਾਂ ਿੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਰਕਜਸਟਰੀ ਕਵਖੇ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਾਂ 

ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨ ੰ  ਕਰਕਨਊ ਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕਵਿਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।  

• ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਕਨਊ ਪਰਕਿਕਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀ MyAlberta eServices(ਮਾਈਅਲਬਰਟਾ ਈ 

ਸਰਕਵਕਸਜ਼) ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡ੍ਾਊਨਲੋਡ੍ ਿਰ ਸਿਣਗੇ। ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਿਾਰਡ੍ ਦੇ ਡ੍ਾਿ ਕਵੱਚ 

ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਐਿਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਕਵੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

• ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਾਂ ਰਕਜਸਟਰੀਆਾਂ ਮਾਈਅਲਬਰਟਾ ਈ ਸਰਕਵਕਸਜ਼ ਦਆੁਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 

o ਜਨਮ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਜਨਮ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ ਦਾ ਆਰਡ੍ਰ 

o ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਿਲਾਾਂ, ਆਫ-ਹਾਈਵੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਅਤੇ ਿੁਝ ਵਪਾਰਿ ਅਤ ੇਫਾਰਮ ਵਾਹਨਾਾਂ ਲਈ 

ਇੱਿ ਸਾਲ ਦਾ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕਨਊਵਲ 

o ਡੁ੍ਪਲੀਿੇਟ ਵਾਹਨ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ 

o ਇਨ-ਟਰਾਾਂਕਜ਼ਟ ਪਰਕਮਟ 

o ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਟ ਆਰਡ੍ਰ 

o ਸਟੈਂਡ੍ਰਡ੍ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਐਬਸਟਰੈਿਟ(ਕਰਿਾਰਡ੍) 

o ਵਾਹਨ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਰਪੋਰਟਾਾਂ 

• ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਕਪਛਲੇ ਿਾਰਡ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਨਸ਼ਟ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

o ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀ ਹਣੁ ਆਪਣੇ ਕਪਛਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਆਈਡ੍ੀ ਿਾਰਡ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  

ਰਕਜਸਟਰੀ ਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਸੌਂਪਣਗੇ ਅਤੇ ਿਾਰਡ੍ ਉਦੋਂ ਤੱਿ ਆਪਣ ੇਿੋਲ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਨਵੇਂ ਿਾਰਡ੍ ਡ੍ਾਿ 

ਰਾਹੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਕਨਊ ਿਰਵਾਏ ਹੋਣ। 

o ਇੱਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਧ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਇੱਿ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਿਾਰਡ੍ ਆਉਣ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ 

ਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਪਛਲੇ ਿਾਰਡ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਬੰਰਧਤ ਜਾਣਕਾਿੀ 

• Renew or replace a driver’s licence(ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨ ੰ  ਕਰਕਨਊ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਿਰਨਾ) 

• Get an ID card(ਆਈਡ੍ੀ ਿਾਰਡ੍ ਲਓ) 

• MyAlberta eServices(ਮਾਈਅਲਬਰਟਾ ਈ ਸਰਕਵਕਸਜ਼) 

 

https://www.alberta.ca/renew-replace-drivers-licence.aspx#:~:text=expired%20driver's%20licence.-,Renew%20a%20driver's%20licence,bring%20a%20completed%20medical%20form.
https://www.alberta.ca/get-id-card.aspx
https://eservices.alberta.ca/

