
 

 
 

 
ਬੁਲੇਟਿਨ #003 
ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਿੈਕਸੀ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਟ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ  

30 ਜਨਵਰੀ 2023 
 

WAV ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਟੈਕਸੀ ਇੰਸੈਂਟਟਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ATIP) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਟਵਿੱਚ ਜੁੜਾਵ ਸੈਸ਼ਨਾਾਂ ਟਵਿੱਚ ਟ ਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 
 ਰੇਕ ਟਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਦਯੋਗ ਬ ੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੀ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਟਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ  ੇਠਾਾਂ ਇਿੱਕ ਸਾਰ 
ਟਦਿੱਤਾ ਟਗਆ  ੈ: 

• WAV ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨ ੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ 
• WAV ਕੈਲਗਰੀ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਟਵਚਕਾਰ ਟਨਰਪ੍ਿੱਖਤਾ, ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ  ੋਣੀ ਚਾ ੀਦੀ 

  ੈ
• ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ (WAV ਕੈਲਗਰੀ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ) ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ 'ਵਿੱਡੇ' ਟਟਰਪ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ  ਨ, ਭਾਵੇਂ ਉ  ਟਪ੍ਕ-ਅਿੱਪ੍ 

ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਟੈਕਸੀ ਨਾ  ੋਣ 
• WAV ਕੈਲਗਰੀ ਦੀਆਾਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਾਂ ਅਕਸਰ ਟਵਅਸਤ  ੁੰਦੀਆਾਂ  ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੇਰਟਵਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ 

ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਸ ਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਸੇ ਟਡਸਪ੍ੈਚਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਨ 
• ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ Google Map ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ  ੈ 
• ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ "ਕੋਡ 8" ਟਟਰਪ੍ਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ-ਟਟਰਪ੍ ਪ੍ਰੋਤਸਾ ਨ ਟਮਲਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ (ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਰੋਕਰ ਰਾ ੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ 

ਟਗਆ) 
• ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱਦ ਕੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ 'ਨੋ ਸ਼ੋਅ' WAV ਟਟਰਪ੍ਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ-ਟਟਰਪ੍ ਪ੍ਰੋਤਸਾ ਨ ਟਮਲਣਾ ਚਾ ੀਦਾ 

  ੈ
• ਪ੍ਰਤੀ-ਟਟਰਪ੍ ਪ੍ਰੋਤਸਾ ਨ ਲਈ AM/PM ਘੰਟਟਆਾਂ ਦੀ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਬਦਲੋ (ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 

4 ਵਜ)ੇ 
• ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ-ਟਟਰਪ੍ ਪ੍ਰੋਤਸਾ ਨ ਟਤਮਾ ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮ ੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟਮਲਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ 
• ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਵਾ ਨਾਾਂ, ਵਾ ਨਾਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿੱਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ/ਵਧੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਾ ਨਾਾਂ ਟਵਿੱਚ ਰੈਂਪ੍ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਲਈ 

ਵਿੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਟਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਟਡੰਗ 

 

ATIP ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ: 
• ਪ੍ਰਤੀ-ਟਟਰਪ੍ ਪ੍ਰੋਤਸਾ ਨ ਘੰਟੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜ ੇਕਰ ਟਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 
• ਪ੍ਰਤੀ-ਟਟਰਪ੍ ਪ੍ਰੋਤਸਾ ਨ ਮ ੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (WAV ਕੈਲਗਰੀ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੂ੍ਰੇ ਕੀਤੇ ਟਟਰਪ੍ਾਾਂ 

ਲਈ) 
• ਪ੍ਰਤੀ-ਟਟਰਪ੍ ਪ੍ਰੋਤਸਾ ਨ ਵਧਾ ਕੇ $15 (ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4) ਅਤੇ $25 (ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜ)ੇ ਕਰ ਟਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 

                                                                                    

                                                                                                                                               

ਟਕਰਾਏ 'ਤੇ ਜਨਤਕ  ਾਹਨ 
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ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਚਾਰ 

 

• ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ ੁੰਚਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਤੋਸਾ ਨ $2000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $4500 ਕਰ ਟਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 
• ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ ੁੰਚਯੋਗ ਪ੍ਲੇਟ ਧਾਰਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾ ਨ $3000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $3500 ਕਰ ਟਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 

 
ਵ ੀਕਲ ਫਾਰ  ਾਇਰ ਟੀਮ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾ ਨ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਟਕਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰ ਰ ੀ  ੈ: 

• ‘ਕੋਡ 8' ਟਟਰਪ੍ 
• ਗਾ ਕ ਵਿੱਲੋਂ 'ਰਿੱਦ ਕੀਤੇ' ਅਤੇ 'ਨੋ ਸ਼ੋਅ' ਟਟਰਪ੍ 
• ਰੈਂਪ੍ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਲਈ ਟਵਿੱਤੀ ਸ ਾਇਤਾ 
 

ਟਸਟੀ WAV ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਟਦਆਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰ ੀ  ੈ, ਟਸਸਟਮ ਅਿੱਪ੍ਡਟੇ/ਡਾਟਾ ਸਮੀਟਖਆਵਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰ ਰ ੀ  ੈ, 
ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾ ਨ ਲਈ ਮੌਟਕਆਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰ ਰ ੀ  ੈ। ਪ੍ ੁੰਚਯੋਗ ਟੈਕਸੀ ਇਸੰੈਂਟਟਵ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ 
ਸੰਸਕਰਣ Calgary.ca 'ਤੇ ਪੋ੍ਸਟ ਕੀਤਾ ਟਗਆ  ੈ। 

ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ Calgary.ca 'ਤੇ ਅਮਹਾਟਰਕ, ਅਰਬੀ, ਟਹੁੰਦੀ, ਪੁੰਜਾਬੀ, ਸੋਮਾਲੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਟ ਿੱਚ  ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁ ਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ ੁੰਚਯੋਗ ਟਕੈਸੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾ ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ  ੋਰ ਸਵਾਲ  ਨ, ਤਾਾਂ ਟਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 
ltsengagement@calgary.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

 

ਤਟ  ਟਦਲੋਂ, 
 

 
ਐਕਟਟੰਗ ਟਡਪ੍ਟੀ ਚੀਫ਼, ਪ੍ਬਟਲਕ ਵ ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰਿੱਟਖਆ  
 
   

 

  

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

