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 021بلیٹن نمبر 
 پروگرام  یترغیب  کا  قابل رسائی ٹیکسی

 سے مؤثر  2022جنوری  1اپڈیٹ  سے متعلقتبدیلیوں  میںپروگرام 
 2021دسمبر  15

 اپڈیٹ فراہم کرنا ہے۔متعلق  سےپروگرام  یترغیب  کے کو قابل رسائی ٹیکسی انڈسٹریاس بلیٹن کا مقصد 
 

 پس منظر 

ایک بریفنگ کمیونٹی  سے متعلق، CDC2021-1559پروگرام،   یترغیب  کے کو، قابل رسائی ٹیکسی 2021نومبر  17 •
  کی گئی۔کمیٹی کے ایجنڈے میں شامل  ترقیاتی

میں تبدیلیوں کے بارے   سروس ہی اعالم یمرکزکیلگری  WAVپروگرام اور  یترغیب  کے بریفنگ میں قابل رسائی ٹیکسیاس  •
 میں معلومات شامل تھیں۔ 

کے  11.1 آئٹم سے متعلق آن الئن ایجنڈاچار منسلکات سٹی آف کیلگری کی ویب سائٹ پر  وابستہبریفنگ اور اس سے یہ  •
 ہیں۔ سکتیتحت مل 

 
 تبدیلیاں کیا ہیں؟  

سٹی آف کیلگری فریم ورک میں مل سکتی ہیں جو  کے  پروگرام یترغیب  کے اپڈیٹ کردہ قابل رسائی ٹیکسیتبدیلیوں کی مکمل تفصیالت 
کی رقم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور  ( کے لیے دستیاب فنڈنگ ڈالر تک 5,000 ساالنہ ترغیبات ) پر پوسٹ ہے۔ ویب سائٹ کی

  ترغیب کوڈرائیور سفر-مکمل ہونے والے ہر قابل رسائی سفر کے لیے ایک نیا فی توسط سےٹ فارم کے پلی   ڈبلیو اے ای کیلگری
 ۔سے الگو ہوں گی  2022جنوری  1پروگرام میں تبدیلیاں  اس متعارف کرایا جا رہا ہے۔

 
 : ہےدیا جا رہا کا خالصہ  ترغیبات اس پروگرام کے توسط سے مستقبل میں فراہم کی جانے والی  ذیل میں

 

 ( نئیڈرائیور ترغیب )سفر -فی ترغیبات ساالنہ  ادائیگی کی قسم 

 وصول کنندہ 
اے ٹی پی  ایک ویلڈ اور مؤثر 

 کا حامل  ایل

ایک ویلڈ اور مؤثر ٹی ڈی ایل کا 
حامل نیز ایک قابل رسائی گاڑی  
کو چالنے کی منظوری نیز ایک 

 اے ٹی پی ایل سے ملحق

ایک ویلڈ اور مؤثر ٹی ڈی ایل کا حامل  
نیز ایک قابل رسائی گاڑی کو چالنے کی 

منظوری نیز ایک اے ٹی پی ایل سے 
)ڈبلیو اے وی کیلگری پلیٹ فارم ملحق 

 پر(

کتنی کثرت  مقدار ) 
 ( سے

 )ساالنہ(  ڈالر تک 3,000
   ڈالر تک 2,000
 )ساالنہ(

  بیچبجے کے  6بجے سے شام  4صبح 
مکمل ہونے والے ہر وہیل چیئر قابل 

 ڈالر 10رسائی سفر کے لیے 
 

  بیچبجے کے  4بجے سے صبح  6شام 
مکمل ہونے والے ہر وہیل چیئر قابل 

 ڈالر 20رسائی سفر کے لیے 

 شیڈول   کاادائیگی 
تجدید  اے ٹی پی ایلجون 

 کے بعد 
ڈرائیور الئسنس کی تجدید کے 

 بعد )تاریخ پیدائش پر( 
 سہ ماہی 

 کا  اہلیت
 معیار  

اور حفاظت کے   گاہک خدمت
کو حاصل کرنے  وںمعیار
 منسلک سے 

اور حفاظت کے   گاہک خدمت
کو حاصل کرنے سے  وںمعیار

 منسلک 

کیلگری پلیٹ فارم  ڈبلیو اے وی کاسفر 
 ۔الزمی ہےمکمل کیا جانا  توسط سےکے 

 
  

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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 دیگر تبدیلیاں:

 دی گئی ہے۔ گھٹاکی تعداد   وںاہل ہونے کے معیار کا ترغیباتساالنہ  •

تقاضوں کی   ےکگیا ہے تاکہ پروگرام  کر دیافریم ورک کو بہتر اور مضبوط   کے پروگرام یترغیب  کے قابل رسائی ٹیکسی •

یقینی بنایا جا سکے کہ پروگرام کو مستقل اور شفاف طریقے   یہسکے اور  پر نمٹا جامؤثر طریقے عدم تعمیل سے مزید 

 چالیا جا رہا ہے۔ پر

 پروگرام کے اندر پھر سے یترغیب  کے قابل رسائی ٹیکسی کو فنڈنگ حاصل ہونے والی سے ٹی ب یر نسی نی نٹ ی م جی بروکر یکسی ٹ  •
پروگرام سے مکمل پروگرام میں   پائلٹ کی ا یک یو  اے وی ڈبل اور باتی ترغ وری ڈرائ سفر -نئی فیہے تاکہ  کیا جا رہامختص 
 جا سکے۔ کی  کی معاونتمنتقلی 

 
 مہاری، عربی، ہندی، پنجابی، صومالی اور اردو میں بھی دستیاب ہے۔پر ا Calgary.caیہ بلیٹن 

 
سے   ltsengagement@calgary.caراہ کرم ، تو ب سوال ہوکوئی   سے متعلق آپ کوپروگرام  یترغیب  کے اگر قابل رسائی ٹیکسی

 ابطہ کریں۔ر

 مخلص، 

 

 ع ی عبدالرف
 چیف لیوری انسپکٹر 

 کیلگری کمیونٹی اسٹینڈرڈز 
 

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

