ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵ ੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟਾਾਂ: ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਰਸਰਵਕ ਪਾਿਟਨਿਿ (Civic partners)

ਟ੍ਾਾਂਰਿਟ ਪਾਿਰਕਿੰਗ ਪ੍ਬਿੰਧਨ

ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਘੁ ੰਮਣ ਜਾਣ ਲਈ ਧੀਆ ਜਗਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸਵ ਕ ਪਾਰਟਨਰਾਾਂ
ਦੀਆਾਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਿਨ
ਹੋਣ ਜੋਂ ਦੇਖੀਆਾਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ:

96%
ਮਨੋਰੰਜਨ
ਅ ਸਰ

96%

95%

ਪਾਰਕ ਅਤੇ
ਖੁਲਹੀਆਾਂ ਥਾ ਾਾਂ

51%

ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਸਵ ਕ ਪਾਰਟਨਰਾਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ
ਸਤਰਾਾਂ ਤੇ ਫੰਵਡੰ ਗ ਕਰਨਾ ਜਾਿੀ ਿਿੱਖੋ

$

25%

ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਸਵ ਕ
ਪਾਰਟਨਰਾਾਂ ਨੂੰ
ਫੰਵਡੰ ਗ ਘਟਾਈ ਜਾਏ

ਸਟਾਲਾਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਾਂ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਦੇ ਹਨ

ਪਰਤੀ ਵਦਨ ਸੀ-ਟਰਨ
ੇ ਜਾਾਂ ਬਸ ਟਰਮੀਨਲ ਵ ੱਚ
ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਵਜਸਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਕਿਨ ਲਈ ਰਤਆਿ:

56%
$5 ਤੋਂ ਘੱਟ

ੀ ਮੁਫਤ ਟਰਾਾਂਵਜ਼ਟ ਪਾਰਵਕੰਗ ਦੀ
62% ਕਦੇ
ਵ ੱਚੋਂ ਹਰ

29%

$5 ਤੋਂ $10 ਤੋਂ ਘੱਟ

ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ

ਵਾਿੀ ਜਾਾਂ ਲਗਭਗ ਹਿ ਵਾਿੀਸਥਾਨ ਵਮਲ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

ਲਾਗਤ ਦੀ ਰਿਕਵਿੀ
ਰਵਿੱਚਵਾਧੇਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜਥੇ ਗਾਹਕ ਸੇ ਾ
64% • ਫੀਸਾਾਂ
ਾਸਤੇ ੱਡੇ ਅਨੁ ਪਾਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀ ਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅਨੁ ਪਾਤ ਦਾ।

25%

• ਫੀਸਾਾਂਰਵਿੱਚ ਕਮੀਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜਥੇ ਗਾਹਕ ਸੇ ਾ
ਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਅਨੁ ਪਾਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀ ਾਂ ਇੱਕ ੱਡੇ ਅਨੁ ਪਾਤ ਦਾ।

“ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਾਂਗਾ/ਗੀ ਵਕ
ਟੈਕਸਾਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਭੋਗਤਾ
ਫੀਸਾਾਂ ਧਾਈਆਾਂ ਜਾਣ ਤਾਾਂ ਵਕ
ਮੈਂ ਚੁਣ ਸਕਾਾਂ ਵਕ ਮੈਂ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ
ਾਂ *
ਨਹੀ।”

“ਮੈਂ ਸੀ-ਟਰਨ
ੇ ਪਾਰਵਕੰਗ ਾਸਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਕਉਵਾਂ ਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਈਡ ਰਤਣ ਾਲੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਸ਼ਵਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹਨ।” *

V05

*SAVE ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹ ਾਲੇ (quotations), ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2020।

“ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਵਜਹੇ ਗੁ ਣ ੱਤਾ ਾਲੇ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਹੋਣਾ ਵਜਹੜੀਆਾਂ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵ ੱਚ ਫ਼ਰਕ
ਵਲਆ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵ ੱਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਨੂੰ ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਪਰਭਾਵ ਤ ਕਰਨਗੀਆਾਂ।” *

ਆਰਵਥਕ
ਵ ਕਾਸ

ਸੀ-ਟਰਨ
ੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਸ ਟਰਮੀਨਲਾਾਂ ਵ ੱਚ ਧ
ੱ ੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਵਖਆ
55% ਅਤੇ
ਲੌ ਟ ਦੇ ਰਖ ਰਖਾਅ ਾਸਤੇ ਵਰਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਰਵਕੰਗ
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ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵ ੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟਾਾਂ: ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਰਿਜੀਟਲ ਸਿਰਵਸ ਏਨੇਬਲਮੈਂਟ

ਫਾਇਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ

ਵਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਵ ੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਵਤਆਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਰਵਸ ਰਿਕਵੈਸਟ ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਿੀ
ਾਸਤੇ ਰਵਤਆ:

66%
45%
14%

Calgary.ca
311 ਨੂੰ ਫੋਨ
ਕੀਤਾ
311 ਐਪ

ਾਕਫ਼/
ਮੇਿੀ ਆਈਿੀ (myID)ਬਾਰੇ
ਸੁਵਣਆ ਹੈ
ਵਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਵ ੱਚ
Calgary.ca ਜਾਾਂ 311 ਐਪ ਨਹੀ ਾਂ
ਰਤੀ ਪਰ ਵਾਕਫ਼ਹਨ ਵਕ ਸਰਵ ਸ
ਵਰਕ ੈਸਟਾਾਂ ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਾਸਤੇ
ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

57%
Calgary.ca

32%

311 ਐਪ

ਰਤਣ ਵ ੱਚ ਸੁ ਖਾਵੇਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਹੋਣਗੇ:

75%

ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ
ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੋ ਰਟਸ
ਆਨਲਾਈਨਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵ ੱਚ
ਸੁਖਾ ੇਂ
ਹੋਣਗੇ

73%

ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ
ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਤੀ

86%
ਵਡਜੀਟਲ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਗਾਈਡ 86%
311 ਆਨਲਾਈਨ 83%
311 ਐਪ 79%

ਸਲਾਨਾ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵ ੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 30 ਸਵਕੰਟ
ਦਾ ਹੌਲੀ ਵਰਸਪੌਂਸ ਸੀਐਫਡੀ ਵਰਸਪੌਸ ਟਾਈਮ ਸ ੀਕਾਰ
ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਗੇ

99%
97%
98%

ਸੀਐਫਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਸਪੌਂਸ ਮਹਿੱਤਵਪੂਿਨਹੈ
ਸੀਐਫਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਸਪੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ
ਉਹੀ ਰਕਮ ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ੱਧ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਿੋ

“ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਵਸਟੀ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਧਾਉਣ ਲਈ
ਸ ੀਕਾਰਕਰਨਯੋਗ ਟਰੇਡ ਔਫ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਵਰਸਪੌਂਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਧਾਓ।” *

ਚੈਟਬੌਟਸ

77%
ਸੁਖਾ ਾਾਂ

22%

ਅਸੁਖਾ ਾਾਂ

... ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਆਮ ਪੁੱਛ ਵਗੱਛਾਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਚੈਟਬੌਟ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਵਿਤਣ ਨਾਲ

V05

*SAVE ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹ ਾਲੇ (quotations), ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2020।

“ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਪਰੰਤੂ ਉਸ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਧ
ੱ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਜੰਨਹਾਾਂ ਕੋਲ ਸੰਭ ਹੈ
ਪਹੁੰਚ, ਕੰਵਪਊਟਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ
ਦੁਸਰੀਆਾਂ ਰੁਕਾ ਟਾਾਂ ਹਨ।” *

42%
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