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ਪਹੁੁੰਚਯਗੋ ਿਕੈਸੀ ਪਰਤੋਸਾਹਨ ਪਰਗੋਰਾਮ 

ਸਿੈਂਟ ੁੰਗ ਪਾਟਲਸੀ ਕਮਿੇੀ ਦੀ ਟਰਪਰੋਿ ਅਤੇ ਟਹਿੱਤਧਾਰਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਟਰਪਰੋਿ: ਜ ੋਟਕ ਅਸੀਂ ਸਟੁਿਆ 
10 ਨਵੁੰਬਰ, 2021 

ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਟਹਿੱਤਧਾਰਕਾਾਂ ਨ ੁੰ ਆਉਿ ਵਾਲੇ ਟਦਨਾਾਂ ਟਵਿੱਚ ਪੋਸਿ ਕੀਤੇ ਜਾਿ ਵਾਲੇ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਿੈਕਸੀ ਪਰਤੋਸਾਹਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (Accessible Taxi Incentive Program) ਦੀ 

ਬਰੀਟ ੁੰਗ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇਸ ਟਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਟਜਹੀ ਬਰੀਟ ੁੰਗ, ਟਜਸ ਟਵਿੱਚ ਪਹੁੁੰਚਯਗੋ ਿੈਕਸੀ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਪਰਗੋਰਾਮ ਅਤੇ WAV ਕੈਲਗਰੀ ਕੇਂਦਰੀਟਿਤ ਟ ਸਪੈਚ ਸੇਵਾ 

(Centralized Dispatch Service) ਟਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੁੰ ਬੁਿੱਧਵਾਰ, 17 ਨਵੁੰਬਰ, 2021 ਨ ੁੰ ਕਟਮਊਟਨਿੀ ਟ ਵੈਲਪਮੈਂਿ ਕਮੇਿੀ ਦੇ ਏਜੁੰ ੇ ਟਵਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਮੇਿੀ ਦੀ ਮੀਟਿੁੰਗ ਦਾ ਏਜੁੰ ਾ ਅਤ ੇਪਹੁੁੰਚਯਗੋ ਿੈਕਸੀ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੁੰਖਪੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇਅਿੈਚਮੈਂਿਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਟਦਿੱਤੇ ਟਲੁੰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿਗੇ:  
https://www.calgary.ca/ca/city-clerks/legislative-services/agenda-minutes.html.  

ਕਟਮਊਟਨਿੀ ਟ ਵਲੈਪਮੈਂਿ ਕਮਿੇੀ ਨ ੁੰ ਜਨਤਕ ਸਪਰੁਦਗੀਆਾਂ 

ਕਮੇਿੀ ਨ ੁੰ ਬਰੀਟ ੁੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨ ੁੰ ਬੋਲਿ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਟਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਾਂਟਕ ਜਨਤਾ ਦੀਆਾਂ ਟਲਖਤੀ ਸਪੁਰਦਗੀਆਾਂ ਨ ੁੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੇਿੀ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨ ੁੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਲਖਤੀ ਸਪੁਰਦਗੀਆਾਂ ਜਨਤਕ ਸਪੁਰਦਗੀ  ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।  

ਟਹਿੱਤਧਾਰਕਾਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਟਰਪਰੋਿ: ਜ ੋਟਕ ਅਸੀਂ ਸੁਟਿਆ 

ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਿੈਕਸੀ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਟਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਹਿੱਤਧਾਰਕਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਪਰਟਕਟਰਆ ਹੁਿ ਪ ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਝੇਟਵਆਾਂ ਦੀ ਪਰਟਕਟਰਆ ਦਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ 

ਦ ੇਟਹਿੱਤਧਾਰਕਾਾਂ ਤੋਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ  ੀ ਬੈਕ ਨ ੁੰ ਟਹਿੱਤਧਾਰਕ ਜ ੋਟਕ ਅਸੀਂ ਸੁਟਿਆ ਟਰਪੋਰਿ (What we Heard Report) ਟਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ।  

ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਮਹਾਟਰਕ, ਅਰਬੀ, ਟਹੁੰਦੀ, ਪੁੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦ  ਟਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੁੰ ਆਉਿ ਵਾਲੇ ਟਦਨਾਾਂ ਟਵਿੱਚ Calgary.ca 'ਤ ੇਪੋਸਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਿੈਕਸੀ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਟਵਿੱਚ ਤੁਹਾ ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ  ੀ ਬੈਕ ਲਈ ਤੁਹਾ ਾ ਧੁੰਨਵਾਦ। 

ਜੇਕਰ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਿੈਕਸੀ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾ ੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ltsengagement@calgary.ca 'ਤ ੇਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਤਟਹ-ਟਦਲੋਂ , 

  

ਅਬਦੁਲ ਰ ੀਹ 

ਚੀ  ਲਾਈਵਰੀ ਇੁੰਸਪੈਕਿਰ 

ਕੈਲਗਰੀ ਕਟਮਊਟਨਿੀ ਸਿੈਂ ਰ ਸ 
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