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ة رقم   #021النشر

 برنامج حوافز التاكسي سهل االستخدام 

نامج سارية المفعول اعتباًرا من  بشأن التحديث  ات الير  2022يناير   1تغيير

 2021ديسمير   15

 حول برنامج حوافز التاكسي سهل االستخدام.  الغرض من هذا البيان هو تزويد الصناعة بتحديثات

 
 أساسية معلومات 

ي  •
 
، عىل جدول أعمال  CDC2021-1559، عن برنامج حوافز التاكسي سهل االستخدام، 2021نوفمبر  17لقد وردت إفادة، ف

  لجنة تنمية المجتمع. 

ي برنامج حوافز التاكسي سهل االستخدام وخدمة  •
ات ف  المركزية   WAV Calgaryتضمنت هذه اإلفادة معلومات عن التغيبر

 لإلرسال. 

نت تحت البند  • جدول  من  11.1يمكن العثور عىل هذه اإلفادة والمرفقات األربعة المرتبطة بها عىل موقع مدينة كالجاري عىل اإلنبر
نت  . األعمال عبر اإلنبر

 
ات؟   ما هي التغيير

ث مطروحة عىل 
ّ
ات إلطار عمل برنامج حوافز التاكسي سهل االستخدام المحد مدينة   موقعيمكن العثور عىل التفاصيل الكاملة للتغيبر

دوالر( ويتم تقديم حافز جديد للسائق لكل رحلة يمكن   5,000لم يطرأ أي تغيبر عىل مبلغ التمويل المتاح للحوافز السنوية )حتر  كالجاري. 
نامج اعتباًرا من   هذهتدخل  .WAV Calgaryالوصول إليها من خالل منصة  ات حبر  التنفيذ عىل البر  . 2022يناير  1التغيبر

 
نامج:  ي سيقدمها البر

 فيما يىلي ملخص للحوافز التر

 

 حافز للسائق مقابل كل رحلة )جديد( حوافز سنوية  نوع الدفع 

ي 
 المتلق 

  حامل

ATPL  
 صالحة وسارية 

صالحة وسارية مع   TDLحامل 
مصادقة لتشغيل مركبة يمكن  

 ATPLالوصول إليها وملحقة بـ

صالحة وسارية مع مصادقة  TDLحامل 
لتشغيل مركبة يمكن الوصول إليها وملحقة  

 ( WAV Calgary)عىل منصة    ATPLبـ 

ة(  المبلغ )الوتير
دوالر   3,000ما يصل إىل 

 )سنوًيا( 

  دوالر 2,000ما يصل إىل 

 )سنوًيا( 

دوالرات مقابل كل رحلة متاحة لذوي  10
 مساء    6وصباًحا  4اإلعاقة من الساعة 

 
دوالر مقابل كل رحلة متاحة لذوي   20

 مساء   4وصباًحا   6اإلعاقة تتم بير  الساعة 

ي يونيو   ATPLعقب تجديد  جدول الدفع 
 ف 

ي  
عقب تجديد رخصة القيادة )ف 

 تاريــــخ الميالد( 
 ربــع سنوي 

 معايير 

  األهلية

بناء  عىل تحقيق معايبر خدمة  
 العمالء والسالمة 

بناء  عىل تحقيق معايبر خدمة  
 العمالء والسالمة 

يجب أن تتم الرحالت من خالل منصة 
WAV Calgary 

 
 

ات أخرى:   تغيير

 تم تخفيض عدد معايبر األهلية من أجل الحصول عىل الحوافز السنوية.  •

ي يمكن الوصول إليها وتعزيزه لمعالجة عدم االمتثال لمتطلبات  تم تحسير  إطار برنامج   •
حوافز التاكسي سهل االستخدام التر

نامج بطريقة متسقة وشفافة.  نامج بشكل أكبر فعالية ولضمان إدارة البر  البر

ضمن برنامج حوافز التاكسي سهل االستخدام لدعم حوافز السائق    Taxi Brokerageتتم إعادة تخصيص تمويل خصم صيانة   •
 من منصة تجريبية إىل برنامج كامل.  WAV Calgaryالجديدة لكل رحلة واالنتقال بمنصة  

 

https://pub-calgary.escribemeetings.com/Meeting.aspx?Id=832bbe87-46df-4c33-a98d-83796eb78920&Agenda=Agenda&lang=English&Item=19&Tab=attachments
https://pub-calgary.escribemeetings.com/Meeting.aspx?Id=832bbe87-46df-4c33-a98d-83796eb78920&Agenda=Agenda&lang=English&Item=19&Tab=attachments
https://pub-calgary.escribemeetings.com/Meeting.aspx?Id=832bbe87-46df-4c33-a98d-83796eb78920&Agenda=Agenda&lang=English&Item=19&Tab=attachments
https://pub-calgary.escribemeetings.com/Meeting.aspx?Id=832bbe87-46df-4c33-a98d-83796eb78920&Agenda=Agenda&lang=English&Item=19&Tab=attachments
https://www.calgary.ca/content/dam/www/csps/abs/documents/livery-transport-services/atip-framework.pdf


 

 2من   2
 

ا باللغات؛ األمهرية والعربية والهندية والبنجابية والصومالية واألوردية عىل الموقع  
ً
ة متوفرة أيض  Calgary.ca.هذه النشر

 
 .caltsengagement@calgary.إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص برنامج حوافز التاكسي سهل االستخدام، يرجر التواصل مع 

ام   والتقدير،وتفضلوا بقبول فائق االحبر

  

 عبدول رفيح
ي هيئة السيارة 

 كببر مفتسر
 معايبر مجتمع كالجاري 

 

https://www.calgary.ca/csps/abs/livery-transport-services/taxi-and-limousine-bulletins.html
mailto:ltsengagement@calgary.ca

