
 

 
 

 

መጽሔት #003 

ተደራሽ የታክሲ ማበረታቻ ለውጦች  

           ጃንዋሪ 30፣ 2023 
 

የWAV ካልጋሪን እና የተደራሽ ታክሲ ማበረታቻ ፕሮግራምን (Accessible Taxi Incentive Program, 

ATIP) በተመለከተ በተሳትፎ ክፍለ ጊዜዎች ለተሳተፉት ሁሉ በድጋሚ እናመሰግናለን።  ኢንዱስትሪው 

በጣም አሳታፊ ነበር፣ ጠቃሚ ግብረ መልስ ሰጥቷል፣ ስለሆነም ከዚህ በታች ያለው ማጠቃለያው ይሆናል፦ 

• WAV ካልጋሪ በታክሲ ኩባንያ በኩል መንቀሳቀስ የለበትም 

• በWAV ካልጋሪ የመሳሪያ ሥርዓት ላይ ባሉ በሁሉም አሽከርካሪዎች መካከል ፍትሃዊነት፣ ግልጽነት 

እና እኩልነት መኖር አለበት 

• አንዳንድ አሽከርካሪዎች (በWAV ካልጋሪ የመሳሪያ ሥርዓት ላይ ያሉ)፣ ምንም እንኳን ወደ 

መረጣው ቦታ በጣም ቅርብ የሆኑት ታክሲዎች ባይሆኑም፣ በቀጥታ 'ትልቅ' ጉዞዎችን ይቀበላሉ 

• የWAV ካልጋሪ ስልክ መስመሮች ብዙ ጊዜ ስራ ይበዛባቸዋል እና አሽከርካሪዎች የጉዞ ዝርዝሮችን 

ለማረጋገጥ ወይም እርዳታ ለመጠየቅ ላኪን ማነጋገር አይችሉም 

• በታብሌቱ ላይ ያለው ጎግል ካርታ(Google Map) ጊዜው ያለፈበት ነው  

• አሽከርካሪዎች ለ"ኮድ 8" ጉዞዎች (በደላላቸው በኩል የቀረቡ) የየጉዞ ማበረታቻ ማግኘት አለባቸው 

• አሽከርካሪዎች በደንበኛው ለተሰረዙ የWAV ጉዞዎች እና 'ምንም ትዕይንቶች የሉም' ለሚል የየጉዞ 

ማበረታቻ መቀበል አለባቸው 

• ለየጉዞ ማበረታቻዎች የAM/PM ሰዓቶችን የጊዜ ገደብ ይቀይሩ (ከ4AM - 6PM እና ከ6PM - 4AM) 

• አሽከርካሪዎች የየጉዞ ማበረታቻዎችን በየሩብ አመት ሳይሆን፣ በየወሩ መቀበል አለባቸው 

• ያረጁ ተሸከርካሪዎችን ለመቋቋም ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ፣ ለተተኪ ተሸከርካሪዎች ወጪዎችን 

መጨመር፣ እና በአዲስ/አዳዲስ ተሽከርካሪዎች ውስጥ ለሚጫኑ የራምፕ መግጠሚያዎች 

ወጪዎችን መጨመር። 

 

የATIP ለውጦች፦ 

• የየጉዞ ማበረታቻ ሰዓቶች ወደ 4AM - 4PM እና 4PM - 4AM ይቀየራሉ 

• የየጉዞ ማበረታቻዎች በየወሩ ይሰጣሉ (በWAV ካልጋሪ የመሳሪያ ሥርዓት ላይ ለተጠናቀቁ ጉዞዎች) 

• የየጉዞ ማበረታቻዎች ወደ $15 (4AM - 4PM) እና $25 (4PM - 4AM) ይጨምራሉ። 

• በየአመቱ ተደራሽ የሆነ የአሽከርካሪ ማበረታቻዎች ከ$2000 ወደ $4500 ይጨምራሉ 

• በየዓመቱ ተደራሽ የሆነ የሰሌዳ መያዣ ማበረታቻዎች ከ$3000 ወደ $3500 ይጨምራሉ 

                                                                                    

                                                                                                                                               

ለኪራይ የህዝብ ተሽከርካሪ 
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ተሽከርካሪ ለኪራይ ኢንዱስትሪ ኮሙኒኬሽን 

 

 

የተሽከርካሪ ለኪራይ ቡድን ተጨማሪ ማበረታቻዎችን ለማቅረብ እድሉን በማሰስ ላይ ነው፦ 

• ‘ኮድ 8’ ጉዞዎች 

• ደንበኛው 'ተሰርዟል' እና 'ምንም ትዕይንት የለም' ጉዞዎች 

• ለራምፕ መግጠሚያ የገንዘብ ድጋፍ 

 

ከተማው ከWAV ካልጋሪ ተወካዮች ጋር እየተሳተፈች ነው፣ የሥርዓት ማሻሻያዎችን/የውሂብ ግምገማዎችን 

በማሰስ እና ለአዳዲስ ማበረታቻዎች እድሉን እየገመገመ ነው።  የተዘመነው የተደራሽ ታክሲ ማበረታቻ 

ማዕቀፍ ስሪት በCalgary.ca ላይ ተለጥፏል። 

ይህ መጽሔት በአማርኛ፣ በአረብኛ፣ በሂንዲ፣ በፑንጃቢ፣ በሶማሊኛ እና በኡርዱ በCalgary.ca ላይ 

ይገኛል። 

 የተደራሽ ታክሲ ማበረታቻ ፕሮግራምን በተመለከተ ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎን በ 

ltsengagement@calgary.ca ኢሜይል ይላኩ። 

 

ከሰላምታ ጋር፦ 

 

 
ተጠባባቂ ምክትል ዋና ኃላፊ፣ የህዝብ ተሽከርካሪ ደረጃዎች 

የአደጋ ጊዜ አስተዳደር እና የማህበረሰብ ደህንነት  

 
   

 

  

https://www.calgary.ca/taxis-ride-share/bulletins.html
mailto:ltsengagement@calgary.ca

