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 لذوي االحتياجات الخاصة سيارات األجرة سهلة االستخدامل  بالحوافزات تغيير
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األجرة سهلة   التحفيز لسياراتوبرنامج  كالجاري  WAVالمتعلقة بمنصة  جلسات المشاركةلكل من شارك في   أكرر شكري

وإليك تعليقات قيمة،  وقدمتلمشاركة، على اجدًا مشجعة  الصناعةكانت (. لقد ATIP)لذوي االحتياجات الخاصة االستخدام 

 :ملخص فيما يلي

 عبر أي شركة من شركات سيارات األجرة  كالجاري  WAV تُداريجب أال   •

 والشفافية واإلنصاف  ، بالعدل كالجاري  WAVيجب معاملة جميع السائقين على منصة   •

  االلتقاءائيًا الرحالت "الطويلة"، حتى لو لم يكونوا سيارة األجرة األقرب إلى موقع ( تلقكالجاري  WAVيتلقى بعض السائقين )على منصة  •

 الراكب ب

مشغولة وال يستطيع السائقون االتصال بمنظم شؤون النقل لتأكيد تفاصيل الرحلة أو   كالجاري  WAV الخاصة بـ غالبًا ما تكون خطوط الهاتف  •

 طلب المساعدة 

 اللوحي قديمة   الحاسوبعلى   (Google Map) خرائط جوجل •

 " )المقدمة من خالل وسيطهم( 8 رمزيجب أن يتلقى السائقون الحافز لكل رحلة لرحالت "ال •

 " حاالت التخلف عن الحضور دون إلغاء الحجزالتي ألغاها العميل و" WAVمن رحالت منصة  يجب أن يتلقى السائقون حافًزا لكل رحلة •

 صباًحا( 4مساًء إلى  6مساًء ومن  6صباًحا إلى  4تغيير اإلطار الزمني لساعات الصباح/المساء للحوافز لكل رحلة )من  •

 أشهر 3كل حوافز لكل رحلة شهريًا، بدالً من اليجب أن يتلقى السائقون  •

 للتعامل مع المركبات القديمة، وزيادة تكاليف استبدال المركبات، وزيادة تكاليف تركيب المنحدرات في المركبات الجديدة/األحدث  تمويل أكثر •

 

 (: ATIP) لذوي االحتياجات الخاصة سيارات األجرة سهلة االستخدامالتحفيز لتغييرات برنامج 

 صباًحا   4مساًء إلى  4مساًء ومن  4صباًحا إلى  4من لتصبح ساعات الحافز لكل رحلة   ستتغير •

 (كالجاري  WAVحوافز لكل رحلة شهريًا )للرحالت المكتملة على منصة  تصدرس •

 صباًحا(  4مساًء إلى  4)من  ادوالرً  25مساًء( و 4صباًحا إلى  4)من  ادوالرً  15الحوافز لكل رحلة لتصل إلى   ستزيد •

 دوالر 4500دوالر إلى  2000من لذوي االحتياجات الخاصة األجرة سهلة االستخدام   اتسائقي سيارالسنوية لحوافز الزيد ست •

 دوالر 3500دوالر إلى  3000من لذوي االحتياجات الخاصة لوحات سيارات األجرة سهلة االستخدام السنوية لحاملي حوافز الستزيد  •
 

 

 
 الفرصة لتقديم حوافز إضافية:  تأجيرلليستكشف فريق المركبات المخصصة 

 "8 رمزرحالت "ال •

 " تخلف العميل عنها دون إلغاء"الملغاة" والتي " الءرحالت العم •

 المساعدة المالية لتركيب المنحدرات  •
 

                                                                                      
                                                                                                                                                 

 المركبات العامة المخصصة للتأجير
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 اتصاالت في مجال المركبات المخصصة للتأجير

 

م الفرصة من أجل الحوافز  وتستكشف تحديثات النظام/مراجعات البيانات، وتقي   كالجاري  WAVالمدينة مع ممثلي منصة  شتركت

على موقع لذوي االحتياجات الخاصة منشورة حدثة من إطار عمل حوافز سيارات األجرة سهلة االستخدام النسخة المُ  الجديدة.

 . Calgary.caالويب 

والصومالية واألردية على الموقع   ،والبنجابية  ،نديةواله ،والعربية ،هذه النشرة متوفرة أيًضا باللغات األمهرية

Calgary.ca . 

رجى  يُ ف، لذوي االحتياجات الخاصة سيارات األجرة سهلة االستخدامالتحفيز لإذا كانت لديك أي أسئلة أخرى بخصوص برنامج 

 . ltsengagement@calgary.caالتواصل عبر البريد اإللكتروني 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
 

 
 نائب الرئيس بالنيابة، معايير المركبات العامة 

  إدارة الطوارئ وسالمة المجتمع
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