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ਬੁਲੇਿਟਨ #021 
ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਟੈਕਸੀ ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ 
1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤਂੋ ਪ� ਭਾਵੀ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
15 ਦਸੰਬਰ 2021 

ਇਸ ਬੁਲੇਿਟਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਟੈਕਸੀ ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 
ਿਪਛੋਕੜ 

• 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੰੂ, ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਟੈਕਸੀ ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ, CDC2021-1559 ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ 
ਿਡਵੈਲਪਮਂੈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

• ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਟੈਕਸੀ ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ WAV ਕੈਲਗਰੀ ਸਂੈਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਿਡਸਪੈਚ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 

• ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਟੈਚਮਂੈਟਾਂ ਨੰੂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਿਸਟੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਏਜੰਡੇ ਿਵੱਚ ਆਈਟਮ 11.1 ਦੇ 
ਤਿਹਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?  
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਟੈਕਸੀ ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਫ�ੇ ਮਵਰਕ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਿਸਟੀ ਦੀ 
ਵੈਬੱਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨ ($5,000 ਤੱਕ) ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਿਡੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ WAV ਕੈਲਗਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ� ਤੀ-ਿਟ� ਪ ਡਰਾਈਵਰ 
ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤਂੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
 
ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: 
 

ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ 
ਿਕਸਮ 

ਸਲਾਨਾ ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨ ਪ� ਤੀ-ਿਟ� ਪ ਡਰਾਈਵਰ ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨ (ਨਵਾਂ) 

ਪ� ਾਪਤਕਰਤਾ 
ਇੱਕ ਵੈਧ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ 
ATPL ਧਾਰਕ 

ਇੱਕ ਵੈਧ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ TDL 
ਧਾਰਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਹੰੁਚਯੋਗ 
ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਸਦੀਕ 
ਿਕਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ATPL ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਵੇ 

ਇੱਕ ਵੈਧ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ TDL ਧਾਰਕ ਿਜਸ ਨੰੂ 
ਇੱਕ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਸਦੀਕ 
ਿਕਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ATPL ਨਾਲ 
ਜੁਿੜਆ ਹੋਵੇ (WAV ਕੈਲਗਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 
'ਤੇ) 

ਰਕਮ 
(ਵਾਰਵਾਰਤਾ) 

$3,000 ਤੱਕ 
(ਸਾਲਾਨਾ) 

$2,000 ਤੱਕ  
(ਸਲਾਨਾ) 

ਸਵੇਰੇ 4 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹਰ ਪੂਰੀ 
ਕੀਤੀ ਵ� ੀਲਚੇਅਰ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਲਈ $10 
 

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
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ਸ਼ਾਮ 6 ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹਰ ਪੂਰੀ 
ਕੀਤੀ ਵ� ੀਲਚੇਅਰ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਲਈ $20 

ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ 
ਕਾਰਜਕ� ਮ 

ਜੂਨ ATPL ਦੇ 
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 

ਡ� ਾਈਵਰ ਲਾਇਸਂੈਸ ਨਿਵਆਉਣ ਤਂੋ 
ਬਾਅਦ (ਜਨਮ ਿਮਤੀ 'ਤੇ) 

ਿਤਮਾਹੀਵਾਰ 

ਯੋਗਤਾ 
ਮਾਪਦੰਡ  

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ 
ਪ� ਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਜੁਿੜਆ 

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪ� ਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਜੁਿੜਆ 

ਿਟ� ਪਾਂ ਨੰੂ WAV ਕੈਲਗਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 
ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 
 
ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: 

• ਸਾਲਾਨਾ ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘਟਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
• ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਟੈਕਸੀ ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਫ�ੇ ਮਵਰਕ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ 

ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ� ਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ 
ਿਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

• ਨਵਂੇ ਪ� ਤੀ-ਿਟ� ਪ ਡਰਾਈਵਰ ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨ ਅਤੇ WAV ਕੈਲਗਰੀ ਨੰੂ ਪਾਇਲਟ ਤਂੋ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ 
ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਬ�ੋ ਕਰੇਜ ਮੇਨਟੇਨਂੈਸ ਿਰਬੇਟ ਤਂੋ ਫੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਟੈਕਸੀ ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 
ਇਹ ਬੁਲੇਿਟਨ Calgary.ca 'ਤੇ ਅਮਹਾਿਰਕ, ਅਰਬੀ, ਿਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੋਮਾਲੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਟੈਕਸੀ ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ltsengagement@calgary.ca 'ਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਤਿਹ-ਿਦਲਂੋ, 

  

ਅਬਦੁਲ ਰਫੀਹ 
ਚੀਫ ਲਾਈਵਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 
ਕੈਲਗਰੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਟਂੈਡਰਡਸ 
 

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

