
ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਿ ਪਕ-ਅਪ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸਵੇਾ ਿ ਵਭਾਗ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਿ ਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
951-256-9927 ਜਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਈਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: drivercheckin@vegfresh.com. 
ਸਪੁਰਦਗੀ ਵੈਬ ਤੇ ਵੀ ਿ ਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:www.retalixtraffic.com (ਪੂੰਨਾ 2 ਤੇ ਿ ਨਰਦੇਸ਼). 

ਘੂੰਟੇ: ਸੋਮਵਾਰ-ਸੁ਼ੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਿ ਰਹਾ ਹੈ ਖੁੱਲਹ ਾ: 23: 00-16: 00 
ਬੂੰਦ: 16: 00-23: 00 

ਖੱੁਲਹ ਾ: 23:00 (ਸੱੁ਼ਕਰਵਾਰ) -13: 00 

ਬੂੰਦ: 13: 00-2400 
ਬੂੰਦ 

ਿ ਿ਼ਿਪੰ੍ਗ ਖੁੱਲਹ ਾ: 0: 00-21: 00 
ਬੂੰਦ: 21: 00-24: 00 

ਖੱੁਲਹ ਾ: 23:00 (ਸੱੁ਼ਕਰਵਾਰ) -16: 00 

ਬੂੰਦ 16: 00-24: 00 
05: 00-12: 00 ਖੋਲਹ ੋ  

ਿ ਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾਾਂ ਿ ਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿ ਤਆਰ ਰਹੋ: 

o ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਾਾਂ ਿ ਕਸ ਲਈ ਵੈਜ-ਫਰੈ਼ਿ ਕਰੌਸ ਡੌਿ ਕੰਗ ਹੈ?) ਪ੍ੀਓ #:

o ਿ ਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਗਾਹਕ ਪੀਓ # ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ

o ਿ ਵਕਰੇਤਾ / ਿ ਼ਿਪ੍ਰ ਨਾਮ: ਿ ਰਕਾਰਡ ਦਾ ਿ ਵਕਰੇਤਾ / ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ

o ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਉਤਪਾਦ ਦੀ ◌ ੋਆ - ੁਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਨ ੂੰ  ਿ ਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿ ਗਆ ਹੈ

o ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ ਦੀ ਿ ਮਤੀ: ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

o ਪੈ੍ਲੇਟ ਮਾਤਰਾ: ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਲੇਟ ਮਾਤਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ

o ਪੁ਼੍ਿਟੀ ਲਈ ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ: ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਈਮੇਲਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ

ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਿ ਨਰਧਾਰਤ ਪਹੁੂੰਚਣ ਤੋਂ 24 ਘੂੰਟੇ ਿਪਹਲਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿ ਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਘੂੰਟੇ ਿਪਹਲਾਾਂ 
ਬਦਲੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ. ਮੁਕੂੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬਰ ਿ ਦਤੱਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਸਾਰੇ ਵਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਜ-ਫਰੈਸ਼ ਫਾਰਮਜ਼ 1400 ਵੈਸਟ 
ਿ ਰੂੰਕਨ ਸੇਂਟ, ਕੋਰੋਨਾ, ਸੀਏ 92880 ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

. ਅਲਕੋਆ ਸਟਰੀਟ ਤ ੇਖੱਬਾ ਮੋੜ ਬਣਾਉਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪ ਰਬ ਤੋਂ ਸਾਈਟ ਦਾਖਲ ਕਰੋ. 

. ਿ ਰੂੰਕਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਖੱਬੇ (ਪੱਛਮ) ਮੋੜ ਕ ੇਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ. 

. ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਿ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬ ਿ ਵੱਚ ਰਹੋ. 

. ਟਰੈਿ ਫਕ ਿ ਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਿ ਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਿ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸੂੰਕੇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. 

. ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਟਰੱਕ ਪਾਿਰਕੂੰਗ 4265 ਈਸਟ ਗੁਸਟੀ ਰੋਡ, ਓਨਟਾਰੀਓ, ਸੀਏ ਹੈ. 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਿ ਵੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਆੁਰਾ ਪਹੁੂੰਚਣ ਤੇ $ 150 ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 

ਿ ਨਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੂੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੂੰਚਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਾਂ ਦ ੇਆਉਣ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ $ 

100 ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ. 

ਵੈਬ ਿ਼ਿਿਡਲੰਗ: 

ਸਾਰੇ ਸਪੁ੍ਰਦਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਿਤਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ www.retalixtraffic.com ਵੈਬਸਾਈਟ 

ਤੇ ਜਾਓ www.retalixtraffic.com 

o ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿ ਸਰਫ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਏਗੀ

o ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿ ਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਿਰਜਸਟਰ" ਕਰਨ ਦੀ

ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਏਗੀ. 

ਵੈਜੀ -ਫਰੈਸ਼ ਫਾਰਮਜ਼, ਐਲਐਲਸੀ - ਕੋਰੋਨਾ

ਸੀਏ ਿ ਿਸ਼ਪੂੰਗ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਘੂੰਟ ੇਅਤੇ ਟਰੈਿ ਫਕ 

ਪੈਟਰਨ 

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿ ਮਤੀ: 1/29/21 

ਸੂੰਸਕਰਣ: ਬੀ 

VF-VA-014 
ਪੂੰਨਾ 1 ਦਾ 2 

ਆਖਰੀ ਸਮੀਿ ਖਆ: 10/06/21 
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ਵੈਜੀ -ਫਰੈਸ਼ ਫਾਰਮਜ਼, ਐਲਐਲਸੀ - 

ਕੋਰੋਨਾ 

ਸੀਏ ਿ ਿਸ਼ਪੂੰਗ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਘੂੰਟ ੇਅਤੇ ਟਰੈਿ ਫਕ 

ਪੈਟਰਨ 

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿ ਮਤੀ: 1/29/21 

ਸੂੰਸਕਰਣ: ਬੀ 

VF-VA-014 
ਪੂੰਨਾ 2 ਦਾ 2 
ਆਖਰੀ ਸਮੀਿ ਖਆ: 10/06/21 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਿਰਜਸਟਰੀਕਰਣ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਾਂਗੇ. ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ 

ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਵਾਾਂਗੇ: 

o ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਾਂ -ਿ ਨਰਧਾਰਨ ਿ ਵਭਾਗ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਉਪਭੋਗਤਾ ਨ ੂੰ  ਿਰਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਏਗੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ. 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨਜੂਰੀ ਿ ਮਲ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ: 

o ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ www.retalixtraffic.com

o "ਵੈਬ ਿਸ਼ਡulingਿ ਲੂੰਗ" ਤੇ ਜਾਓ

o "ਲਾਈਵ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ੋ "

ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
onlineਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਲਈ QR 
ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰ.ੋ 

http://www.retalixtraffic.com/



