ਂ ੀ - ਅਸੀ ਂ ਕੀ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਿਕਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਸੀਏਟਲ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਿਕੰਗ ਕਾਉਟ
ਹਾਇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ - ਅਪ�ੈਲ 2021 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ - ਸਰਵੇਖਣ
ਅਸੀ ਂ ਫਰਵਰੀ ਿਵਚ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡਲਅਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਿਕਰਾਏ transportation◌ੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ.
ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ:
* ਬਹੁਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਤ� ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜ� ਪੂਰ ੇ ਸਮ� ਤੇ
ਂ ੇ.
ਡ�ਾਇਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀ ਂ ਚਲਾਉਦ
* ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਣ ੌਤੀਆਂ ਹਨ.
* ਟੀ ਐਨ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਕੈਬਾਂ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਨਯਮਾਂ ਿਵਚ ਅੰਤਰ, ਅਕਸਰ ਟੈਕਸੀ ਕੈਬਾਂ
ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜ� ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
* ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਚੁਣ ੌਤੀਆਂ ਵਜ� ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ
ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ.
ਕੀ ਅਸੀ ਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ - ਫੋਕਸ ਸਮੂਹ
ਅਸੀ ਂ ਮਾਰਚ ਿਵੱਚ ਮੈਡਲਅਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਫੋਕਸ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੈਡਲਅਨ
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਨੀਤੀਗਤ ਪ�ਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਪ�ਤੀਿਕ�ਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ
ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ:
* ਬਹੁਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਤਮਗਾ ਪ�ਣ ਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸੀ ਕੈਬਾਂ
ਂ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ
ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਰਟ ਟੈਕਸਮੈਟਰ ਅਪਣਾਉਦ
ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੁ ਅਲ ਮੈਡਲਅਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ appropriate◌ੁਕਵੀ ਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ
ਸਾਰੇ ਤਮਗੇ ਦੋਹਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਂ ੀ ਬੀਮਾ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ relaxਿ◌◌ੱਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ
* ਭਾਗੀਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਉਟ
ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਕੁਝ ਇੰਸ਼ੋਰ �ਸ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਚ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
* All ਮੈਡਲਅਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ
ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਦਯੋਗ CoVID ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.
ਸਰਵੇਖਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀ ਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣ ੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ
ਟੈਕਸੀਕੈਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ. ਇਨ�ਾਂ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਦੇ ਥੀਮ ਵੱਡੇ
ਂ ੇ ਹਨ.
ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ
ਿਜੱਥੇ ਅਸੀ ਂਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਂ ੀ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੇਗੀ:
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ੇ ਗਏ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਿਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਉਟ
City of Seattle, CPD/King County, RALS (Punjabi)

* ਮੈਡਲਅਨ ਰੀਿਨall ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸ�ਸ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸਾਂ, ਟੈਕਸੀਕੈਬ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲਾਇਸ�ਸ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਲਾਇਸ�ਸ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ- ਦੁਆਰਾ ਤੁਰ ੰਤ ਰਾਹਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ. ਨਾਲ ਹੀ, 10-ਸਾਲਾ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨਾ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਂ ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਰ ੰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ
* ਿਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਉਟ
ੇ ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ.
* ਖੇਤਰੀ ਮੈਡਲਅਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਬੈਕਾਂ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਸਮਾਰਟ ਟੈਕਸੀਮਰ
ਅਪਣਾਉਣ, ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ.
ਂ ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਿਸਟੀ ਕ�ਸਲ ਅਤੇ ਕਾਉਟ
ਂ ੀ ਕਾਉਿਂ ਸਲ ਨੂੰ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਨੂੰਨ
* ਿਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਉਟ
ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੈ।.
* ਸਮੁੰਦਰੀ ਟੈਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤ� ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੈਕਸਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤ�
ਲਈ ਿਕਰਾਏ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ.
ਂ ੀ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ.
* ਿਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਉਟ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ https://cutt.ly/OjjWB6k ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ FAST@kingcounty.gov ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਟੱਪਣੀਆਂ
ਭੇਜੋ.
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