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 calgary.ca دی سڻی آف کیلگری۔ پی او بکس 2100 ایس ڻی این۔ ایم ۔ کیلگری اے بی، کناڈا ڻی 2 پی 2 ایم5۔

 
 سے آغاز کے 2020 مارچ کہ جیسا ہے، ڈاال اثر نمایاں پر انڈسڻری لیموزین اور ڻیکسی نے امراض وبائی 19 کووڈ۔
 فراہم مدد مالی کو شرکا کے انڈسڻری لیوری نے کونسل سڻی میں، نتیجے کے ہے۔اس ہوئی واقع کمی فیصد 80 میں دوروں
 کہا۔ کو کرنے غور پر کمی میں فیسوں کی تجدید کی الئسنس لئے کے کرنے

 
 ریمنظو کی کمی میں فیس ذیل مندرجہ کے تک 2021 مئی 14 لئے کے فریم ڻائم کے 2020 مئی 15 نے کونسل سڻی آج،
 :دی

 ($141$ → 0) دی چھوٹ میں فیس تجدید کی الئسنس کے ڈرائیور لیموزین اور ڻیکسی ●
 $ → 912($456) کی کمی فیصد 50 میں فیس کی تجدید کی الئسنس پلیٹ ڻیکسی ●
 365.50)$ → 731($ کمی فیصد 50 میں فیس تجدید کی الئسنس پلیٹ لیموزین ●

 
 ڻرانسپورٹ لیوری) تجدید کی الئسنس ڈرائیور لیموزین یا/  اور ڻیکسی اپنی بھی ابھی کو ڈرائیوروں پر، طور کے دہانی یاد

 کے ڈرائیوروں ان ہے۔ شامل بھی کرنا مکمل چیک انفارمیشن سروس پولیس کیلگری میں اس ہوگی؛ کرنا( پر آفس خدمات
 بغیر تجدید کی 2021 وه ہے، کی تجدید کی الئسنس اپنے درمیان کے 2020 مئی 14 تا 2020 جنوری نے جنہوں لئے
 گے۔ کریں وصول پر قیمت کسی

 
 :کریں نوٹ کرم براه عالوه، کے کمی میں فیسوں کی تجدید کی الئسنس پلیٹ

 ہے۔ گئی کی توسیع تک 2020 ستمبر 30 میں مدت کی تجدید کی الئسنس پلیٹ ڻیکسی ●
 ہے۔ گئی کی توسیع تک 2020 دسمبر 31 میں مدت کی تجدید کی الئسنس پلیٹ لیموزین ●

 
 مدد کی افراد متاثره سے اثرات معاشی کے 19کووڈ۔ نے حکومت صوبائی اور وفاقی کہ گی چاہے بتانا بھی یہ ایس ڻی ایل
 مدد آپ کیونکہ گی جائے دی ترغیب کی کرنے واقف کو آپ اپنے سے اختیارات ان کو آپ ہیں۔ کیے مختص فنڈز لئے کے
 کریں مالحظہ ائٹس ویب لئے کے معلومات ہیں۔ ہوسکتے اہل کے درخواست لئے کے

 
 کرم براه کریں۔ میل ای پر Liverytransport@calgary.caUTT. کو دفتر ہمارے کرم براه تو، ہیں سواالت کوئی کو آپ اگر
 گا۔ جائے اکی فراہم جلد از جلد اور ہے جارہا کیا ترجمہ میں زبانوں اضافی کا بلیڻن اس کریں، نوٹ

 
 مخلص

 )دستخط(
 پورڻر کوری
 انسپیکڻر لیوری چیف اکڻنگ
 اسڻنڈرڈز کمیونڻی کیلگری
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