
 حعيٌ؟ هو

 يهكٛخ عهٗ رششف األجشح سٛبساد إداسح 

 .ُٔٚٛجغ فٙ األجشح سٛبساد ٔرشغٛم

 سٛبساد إداسح إنٗ انشكبٖٔ سفع ٚجت 

سّٛشح انششكخ وىيس األجشح ًُ  .ان

 أثُبء ٔيعبٚقزٓى األشخبص ظذ انزًٛٛز 

 يخبنف األجشح سٛبساد خذيبد رقذٚى

 .نهقبٌَٕ

 ًُشّخصخ األجشح سٛبساد جًٛع  ُيجّٓزح ان

. انًشكجخ داخم صًٕسا رهزقػ ثكبيٛشاد

 إجشاءاد فٙ انصٕس ْزِ اسزخذاو ًٚكٍ

 .حبدثخ ٔقٕع حبل فٙ انقبََٕٛخ انًالحقخ

 سٛبساد صٕس ثجًٛع االحزفبظ ٚجت 

 .أٚبو سجعخ عٍ رقم ال نفزشح األجشح

 دفع غهت األجشح سٛبساد نسبئقٙ ٚحق 

 .يقذًيب األجشح

 ٔظع فٙ دًٔيب انعذاد ٚكٌٕ أٌ ٚجت 

 سٛبسح فٙ سكبة ٔجٕد أثُبء انزشغٛم

 .األجشح

  

 األجشح سٛبساد

  ُٔٚٛجغ فٙ

 اىرامب تىسالٍ دىييل

 ثبنششاكخ Southern Chiefs’ Organization  إَزبج

  Winnipeg Safe City. يع

ىَزيذ ٍن اىَعيوٍاث عن اىسالٍت في سياراث 

 :األجرة، يُرجي اىخواصو ٍع

Southern Chiefs’ Organization  

1572 Dublin Street 

Winnipeg, Manitoba R3E 0L4 

 1869-946-204ْبرف: 

 9701-876-866-1ْبرف يجبَٙ: 

   shauna.fontaine@scoinc.mb.ca: ثشٚذ إنكزشَٔٙ

ىرفع شنوى بخصوص سيارة أجرة في وينيبغ، 

 :يُرجي اىخواصو ٍع

 :إدارة سياراث األجرة

 8919-945-204: ْبرف

     rdoffice@gov.mb.cataxicabboa: ثشٚذ إنكزشَٔٙ

 :عجش اإلَزشَذ

www.gov.mb.ca/ia/taxicab/compliments_compl

 aints.html 

إرا مانج شنواك راث طبيعت جنائيت، يُرجي االحصاه 

 :بذائرة شرطت وينيبغ

 999خػ انطٕاسئ: 

 6222-986-204بالد غٛش انطبسئخ: خػ انح

 

 يٍ اٜيُخ انعبيخ ٔانًسبحبد ٔاٜيُخ انًذٌ يجبدسح يع ثبنششاكخ

 Winnipeg Safe City.ٔ نهًشأح انًزحذح األيى ْٛئخ

mailto:shauna.fontaine@scoinc.mb.ca
mailto:taxicabboardoffice@gov.mb.ca
http://www.gov.mb.ca/ia/taxicab/compliments_complaints.html
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 أوالا  سالٍخل

 نعًبٌ انزبنٛخ انساليخ َصبئح ارجبع ُٚشجٗ

 :األجشح سٛبساد سكٕة أثُبء ساليزك

 حجز فُٛشجٗ أجشح، سٛبسح إنٗ احزجذ إرا .9

 .ٔيٕثٕقخ يعشٔفخ ششكخ نذٖ رٕصٛهخ

 انششكخ اسى سجم أجشح، سٛبسح سكٕثك عُذ .2

 .ٔيكبَّ ةانشكٕ ٔيٕعذ انسٛبسح ٔسقى

 ْٙ رسزقهٓب انزٙ األجشح سٛبسح أٌ يٍ رأكذ .3

 .غهجزٓب انزٙ انسٛبسح َفس

 .انخهفٙ انًقعذ فٙ دًٔيب اسكت .4

 عذاد أٌ يٍ رأكذ انسبئق، ُٚطهق أٌ قجم .5

 غهت إرا حزٗ) انزشغٛم ٔظع فٙ األجشح

 نّ انجبة أٌ ٔيٍ( يقذًيب األجشح انسبئق

 .يقجط

 سسبنخ نّ أسسم أٔ األشخبص ثأحذ ارصم .6

 األجشح سٛبسح سكٕثك عُذ نزجهغّ َصٛخ

 ثبنزفبصٛم ثززٔٚذِ قى. ثأيبٌ ٔصٕنك ٔعُذ

 .األجشح سٛبسح ٔسقى انششكخ كبسى

 انزٕصٛهخ، أثُبء األيبٌ ثعذو شعشد إرا .7

 يإْٔنخ يُطقخ فٙ انسٛبسح يٍ انُزٔل اغهت

 .اإلَبسح جٛذح

 سٛبسح سكٕة أثُبء ثبنخطش شعشد إرا .8

 .999 ثـ ارصم أجشح،

 حقوقل

 :أجشح سٛبسح ساكت ثصفزك ٚهٙ يب نك قٚح

 أٔ َٕعك ثسجت نهزًٛٛز انزعشض عذو 

  .عشقك

 انعُف أٔ نهًعبٚقخ انزعشض عذو. 

 انسبئق يحبدثخ عذو اخزٛبس. 

 

 

 شنوك ساورحل إرا

 سالٍخل بخصوص

 فال اىخوصييت، أثناء

 .األجرة سيارة حرمب

 شنوى رفع ميفيت

 ٔسٛهخ ٚكٌٕ أٌ ًٚكٍ األجشح سٛبساد اسزقالل

 نكٍ. ُٔٚٛجغ فٙ ٔآيُخ ٔنطٛفخ نهٕقذ يٕفشح اَزقبل

 أ٘ يٍ ثزٓذٚذ شعشد أٔ سهجٛخ ثزجشثخ يشسد إرا

 فًٕسا شكٕٖ رشفع أٌ فُٛجغٙ سحهزك، أثُبء َٕع

 .األجشح سادسٛب إداسح إنٗ

 فٙ رجشثخ( عهٗ انثُبء أٔ) ثخصٕص شكٕٖ نشفع

 :أجشح سٛبسح

 :األجرة سياراث بإدارة احصو

 8919-945-204 :انٓبرف عجش 

 اإلنكزشَٔٙ انجشٚذ عجش: 
taxicabboardoffice@gov.mb.ca 

 اإلَزشَذ عجش: 
www.gov.mb.ca/ia/taxicab/compliments_co

mplaints.html 

 اسى: اىخاىيت اىَعيوٍاث حوفير عيي احرص

 سٛبسح ٔسقى( أيكٍ إٌ) انسبئق ٔاسى انششكخ

 .انصهخ راد ٔانًٕاقع ٔاألٔقبد ٔانزٕاسٚخ األجشح

 االحزفبظ ٚزى. أياً (7) سبعت خاله شنواك ارفع

 إثجبد سٛكٌٕ. فقػ أٚبو نسجعخ انًشاقجخ ثصٕس

 عهٗ ُيسّجهخ انٕاقعخ كبَذ إرا أسٓم قعٛزك

 .انكبيٛشا

 يٍ (2) يوٍين بعذ األجرة سياراث إدارة ٍع حابع

 .انشكٕٖ سفع

 

 

 

 االرصبل ُٚشجٗ ،جنائيت طبيعت راث شنواك مانج إرا
 :انطبسئخ غٛش انحبالد خػ عهٗ ُٔٚٛجغ ششغخ ثذائشح

204-986-6222 
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