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 إضافي ًا دوالًرا سيربحون المشاركون السائقون
 يمكن التي الصفراء المركبات في اإلعاقة لذوي المجهزة للرحالت

 المتحركة بالكراسي دخولها
 

 سرراي ي أن تعلن أن نيويورك بمدينة( TLC) والليموزين األجرة سرريارا  لجنة يسررر
 ألي إضافي ًا دوالًرا اآلن يربحون سوف الميدالية عالمة تحمل التي األجرة سيارا 

 المتحركة بالكراسي دخولها يمكن( صفراء جرةأ سيارة) مركبة في تنفيذها يتم رحلة
(WAV  .)الساي ون كان الذي رحلة لكل دوالر 0.50 مبلغ ضعف تمثل الزيادة وهذه 

  بصندوق الخاصة نفسها اإلضافية األجرة دفع الركاب يتابع وسوف.  عليه يحصلون
اد المحتسبة الرحال  كل على سنتًا 30 البالغة( TIF) التاكسي تحسين  .بالعد 

 
 جعل في هايل بدور المحترفون السرراي ون يضررعلع" Meera Joshi المفوض ي ول

  االحتياجا  ذوي من للركاب أكبر بدرجة ممكًنا نيويورك مدينة إلى الوصررررررول
 حاملي من الكادحين سرريمن  وهذا".  "أبنايها لجميع منصررفةًً المدينة وجعل الخاصررة
 هذه سررريتيحون ألنهم أكبر مالية موارد والليموزين األجرة سررريارا  لجنة تراخيص

 ."الركاب لعموم الحيوية الخدمة
 

 ذوي لشرررر ون المدينة عمدة مكتب مفوض Victor Calise أضرررراف ناحيته، ومن
 من وسررتزيد السرراي ين عدد توسرريع في التحفيزية المكافأة هذه تسرراعد سرروف" اإلعاقة

  اإلدارية المناطق عبر المتحركة الكراسرررري لدخول المجهزة األجرة سرررريارا  عدد
  االحتياجا  ذوو يعيشها التي الحياة جودة على إيجابي ًا أثًرا سيترك وهذا".  "سالخم

 ."ويزورونها فيها ويعيشون مدينتنا في يعملون الذين الخاصة
 

 ومالكيها األجرة سيارا  لساي ي مالية فرًصا التاكسي تحسين صندوق أتاح وقد هذا،
 . 2016 عام البرنامج انعالق منذ

  

 إلى التاكسي تحسين صندوق مدفوعا  ضمن ت ريبًا دوالر ماليين 6 دفع تم ،2016 عام يناير فمنذ •
 هذا دوالر مليون 1.5 من أكثر يشمل الرقم وذلك المتحركة، الكراسي لدخول المجهزة األجرة سيارا  ساي ي
 .  وحده العام

 

 دوالر مليون 34 من أكثر ركةالمتح الكراسي لدخول المجهزة األجرة سيارا  مالكو تل ى بينما •
 الصيانة وتكاليف السيارا  مشتريا  تعويض في ساعد  والتي التاكسي تحسين صندوق من كمدفوعا 

 .2018 يناير منذ دوالر ماليين 4.5 عن يزيد ما تل وا كما ،2016 يناير منذ المرتفعة
 

 األجرة سيارا  ةلجن رخصة حاملي من ساي ًا 4285 تسجيل تم ،2018 مايو من واعتباًرا  •
 .األجرة سيارا  مالكي من مالًكا 2123 وكذلك التاكسي تحسين صندوق مدفوعا  لتل ي والليموزين

 

 .التاكسي تحسين صندوق من أسبوعين كل دوالر مليون 90 حوالي المتوسط في الساي ون تل ى وقد  •
 

: التاكسي تحسين صندوق برنامج في للمشاركة التالي الرابط على التسجيل الساي ين على يجب
http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/tif_driver.pdf. 

 
اد الم ررة لألجرة إضافة هو الواحد الدوالر مبلغ:  مالحظة  .بالعد 
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 عن المس ولة الهيئة وهي ،1971 عام في نيويورك بمدينة( TLC) والليموزين األجرة سيارا  لجنة أُنشئت
 ودعم بتشغيل ت وم التي والشركا  وساي يها لإليجار، المخصصة والمركبا  األجرة، سيارا  وترخيص تنظيم

 لإليجار المخصصة والسيارا  األجرة لسيارا  تنظيمية هيئة برأك بأنها اللجنة هذه تُعرف.  الصناعا  هذه
 .المتحدة الواليا  في نشاطًا وأكثرها

 
 نحثك وإجراءاتها، ولوايحها قوانينها لمراجعة أو( TLC) والليموزين األجرة سيارا  لجنة حول المزيد لمعرفة

 .www.nyc.gov/taxi على الرسمي اإللكتروني موقعنا زيارة على
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