سياسة حيوانات الخدمة :ما تحتاج إلى معرفته
عندما يتعلّق األمر بنقل الر ّكاب ممن لديهم حيوانات خدمة ،يتعيّن على السائقين على منصة  Lyftأن يتذ ّكروا شيًئ ا واح ًدا وهو أن يقولوا
نعم دائمًا .أنت ُملز ٌم بموجب القانون وسياسة  Lyftبأن تقبل حيوانات الخدمة في مركبتك ،حتى إذا كانت لديك حساسية أو اعتراضات
دينية أو ثقافية أو كنت تخاف منها.
نعلم أن حيوانات الخدمة قد ُتثير بعض األسئلة لدى سائقي  ،Lyftولكنها ُتعتبر أساسية وال غنى عنها بالنسبة لكثيرينَ .يحظى سائقو Lyft
مثلك بمكانة فريدة من نوعها لمساعدة الر ّكاب الذين لديهم حيوانات خدمة على التن ّقل بال تعب في مجتمعاتهم — نشكرك على التعامل
بجدية مع هذا األمر وعلى تواجدك في الوقت المناسب لتوفير التوصيالت لألشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة لها.
األسئلة الشائعة للسائقين
ما هو حيوان الخدمة؟
حيوانات الخدمة هي الحيوانات العاملة ،وليست الحيوانات األليفة .تخضع حيوانات الخدمة لتدريبات ّ
مكثفة لمساعدة األشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة .فهي ُتساعد فاقدي البصر على السفر و ُتساعد فاقدي السمع على االنتباه لألصوات كما تحمي األشخاص الذين
يُصابون بالنوبات باإلضافة إلى قيامها بأداء العديد من المهام األخرى لمساعدة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصّة.
ال يُشترط أن ترتدي حيوانات الخدمة شارة أو سُترة وال يُشترط كذلك أن تكون مسجّ لة .ال يحتاج الر ّكاب الذين يستخدمون حيوانات
الخدمة إلى إبراز أي نوع من اإلثبات بأن حيواناتهم هي حيوانات خدمة .بمعنى آخر ،إذا قال راكب معه كلب بأن هذا الكلب هو حيوان
خدمة ،فيتوجّ ب على السائق توصيل الراكب إلى الوجهة التي يُريدها.
بما أنني متعاقد مستقل ،هل يحق لي اختيار قبول توصيل حيوانات الخدمة؟
لقد أنشأنا  Lyftلألشخاص الذين يحبون المرونة والحرية ،وما زلنا على عهدنا .ولكن حتى المتعاقدين المستقلين ،يتوجّ ب عليهم اتباع
القانون وااللتزام به .على سبيل المثال ،تشترط سياسة  Lyftوالقانون عليك وعلى ر ّكابك ربط حزام األمان أثناء القيادة مع .Lyft
وبالمثلُ ،تلزمك سياسة  Lyftوالقانون بقبول التوصيالت التي تشتمل على حيوانات الخدمة.
ما هي العواقب المترتبة على رفض توصيل راكب معه حيوان خدمة؟
إذا رفض سائق توصيل راكب معه حيوان خدمة ،قد يتعرّ ض السائق لتعطيل حسابه بشكل فوري ودائم إذا أثبتت التحقيقات أن الرفض
المزعوم رفض غير مُبرّ ر.
كيف لي أن أعلم ما إذا كان حيوان الخدمة ،حيوان خدمة بحق؟ ماذا أفعل إذا اعتقدتُ أن الراكب ُيغ ّير توصيف كلبه بأنه حيوان خدمة؟
الجيد في األمر أن حاالت الخداع بشأن حيوانات الخدمة نادرة في مجتمعنا وقد يُؤدي هذا التصرّ ف إلى تعطيل حساب الراكب لدينا .ولكن
إذا أردت ،يُمكنك أن تطرح سؤالين على الراكب الذي يقول إن حيوانه حيوان خدمة )1( :هل هذا الحيوان ضروري بسبب اإلعاقة؟
و( )2ما هو العمل أو المهمة التي تدرّ ب الحيوان على تنفيذها؟ َس ُتثبت لك هذه األسئلة في العادة أن الحيوان المقصود حيوان خدمة أم ال.
وبالرغم من هذا ،إال أننا ال ُنريدك أن ُتغامر بتعطيل حسابك من خالل التخمين غير الصحيحَ .يستخدم بعض الركاب حيوانات الخدمة
ألسباب غير ظاهرة ،مثل الصرع وحاالت القلب .ال ترتدي جميع حيوانات الخدمة شارة ،ويُمكن أن تجدها في جميع األشكال واألحجام.
ولهذه األسباب ،من األفضل أن تقبل الحيوانات عندما يُخبرك الر ّكاب بأنها حيوانات خدمة.
إذا كان لديك سؤال عن السياسة أو تود اإلبالغ عن راكب تشتبه في انتهاكه للسياسة ،فيتعيّن عليك االتصال بدعم  Lyftوالخط الساخن
لحيوانات الخدمة بعد أن ُتكمل التوصيلة.
علي اتباعها؟
أنا سائق
ولدي حيوان خدمة — فما هي القواعد التي يتوجب ّ
ّ
ّ
تتلخص سياسة  Lyftفي السماح للسائقين بسياقة المركبة ومعهم حيوانات الخدمة الخاصة بهم .إال أن هذا قد يُقلّل من عدد الركاب الذين
يُمكنك توصيلهم ،وقد يشعر بعض الر ّكاب بعدم االرتياح أو قد تكون لديهم حساسية من حيوان الخدمة الخاص بك مما يترتب عليه قيامهم
بإلغاء طلبهم .يُوصى بأن تتصل بالراكب أواًل و ُتخبره بشأن حيوان الخدمة .إذا لم يستطع ركوب السيارة مع وجود حيوان الخدمة ،يتوجّ ب

عليك إلغاء التوصيلة بحيث يُمكنه طلب سائق آخر .معلومة للمحترفين :إذا جاء الطلب من مكان قريب ،فسجّ ل الخروج من وضع السائق
لمدة دقيقة بحيث ال تتلقى الطلب التالي من الراكب.
لإلبالغ عن مخالفة لسياسية حيوانات الخدمة ،اتصل بالرقم  1-844-554-1297أو اختر "دعم االتصال" في تطبيق  Lyftأو من خالل
مركز المساعدة.
ماذا عن خدمة  Shared Lyftالتشاركية؟ ماذا أفعل إذا كان هناك راكب في خدمة  Shared Lyftالتشاركية يعاني من حساسية أو
يرفض حيوان الخدمة؟
ينبغي أن يكون الر ّكاب الذين يطلبون خدمة  Shared Lyftالتشاركية على علم بأنهم من المحتمل ج ًدا أن يركبوا السيارة بالقرب من
شخص آخر .وهذا يعني في بعض األحيان مواجهة حيوان خدمة ،مثلما يحدث معك في مصعد أو طائرة أو مكتب صغير.
إذا كان لدى الراكب حساسية شديدة أو رفض قوي لحيوان الخدمة ،فبإمكان الراكب طلب توصيلة مختلفة .وعند الضرورة ،يُمكنك إلغاء
توصيلة الراكب الذي ليس معه حيوان خدمة بدون أن تتعرّ ض ألي عقوبة .إذا واجهت مشكلة كسائق — أو كنت قل ًقا بشأن تقييمك —
وسنوجّ هك كما ينبغي بعد انتهاء التوصيلة.
يُمكنك التواصل مع  Lyftعبر مركز المساعدة َ
ماذا أفعل إذا لم يوجد مكان لحيوان الخدمة في خدمة  Shared Lyftالتشاركية؟
عادة ما يركب حيوان الخدمة على قدميْ صاحبه ،وبالتالي لن تحتاج إلى مقعد إضافي .أما إذا احتاج حيوان الخدمة إلى مقعد إضافي ،فقد
وسيحاولون توفير مساحة لحيوان الخدمة إذا دعت الحاجة( .مالحظة :من النادر وصول
وجدنا أن الر ّكاب اآلخرين يتفهّمون الوضع َ
خدمة  Shared Lyftالتشاركية إلى أقصى عدد من الركاب في الوقت ذاته الذي تتلقى فيه طلبًا من شخص لديه حيوان خدمة .ومن
النادر أيضًا أن تأتيك توصيلة مع حيوان خدمة للبدء بها).
هل أنا ُملز ٌم بنقل الحيوانات التي ال ُتعتبر حيوانات خدمة؟
َ
سألت السؤاليْن المذكورين أعاله وأخبرك الراكب أن الحيوان ليس حيوان خدمة ،يحق لك حينها إلغاء التوصيلة وإخبار الدعم بذلك —
إذا
لن يُؤثر هذا على تقييم اإللغاء الخاص بك.
على الرغم من أننا ُنشجّ عك على أخذ جميع الحيوانات ،إال أن حيوانات الدعم الشعوري ليست مشمولة في سياسية حيوانات الخدمة لدينا
أو في القانون وبالتالي فأنت غير ملزم بأخذها وتوصيلها.
ما هي أفضل طريقة ألخذ حيوان خدمة وتوصيله؟
يجب السماح للر ّكاب أن يكونوا برفقة حيوانات الخدمة في جميع األوقات وال ينبغي أن يُطلب منهم وضع حيوانات الخدمة في مؤخرة
المركبة أو صندوقها .هناك العديد من الحيوانات المُدرّ بة على الركوب في المركبات أو الجلوس على أرضية المقعد الخلفي .يُفضّل بعض
السائقين توفير منشفة أو بطانية في مركباتهم ووضعها على المقاعد لحمايتها.
كيف ُيمكنني اإلبالغ عن مشكلة تتعلق بحيوان خدمة؟
وسنساعدك .يُمكن للركاب والسائقين الذين يُفضلون اإلبالغ عن
اتصل بالخط الساخن لحيوانات الخدمة على الرقم َ 1-844-554-1297
المشاكل خطيًا أن يُبلغوا عن المشاكل في تطبيق  lyftأو من خالل مركز المساعدة.

سياسة حيوانات الخدمة
يمنع قانون الوالية والقانون الفيدرالي السائقين الذين يُقدّمون خدمات التوصيل من خالل تطبيق  Lyftمن رفض تقديم الخدمة
للركاب الذين لديهم حيوانات خدمة بسبب حيوانات الخدمة ،أو من التمييز ضد الر ّكاب الذين لديهم حيوانات خدمة بأي شكل من األشكال.
بالنسبة للسائقين الذين يثبت قيامهم بتصرفات تمييزية بما يخالف هذا االلتزام القانوني ،سيُحرمون من الدخول إلى منصة .Lyft
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ما هو حيوان الخدمة؟

حيوان الخدمة هو حيوان مُدرّ ب للعمل أو لتنفيذ مهام لشخص لديه إعاقة .هناك أنواع عديدة من حيوانات الخدمة .معظم
حيوانات الخدمة من الكالب .وتشتمل األنواع الشائعة من حيوانات الخدمة على كالب اإلرشاد والتي ُتساعد فاقدي البصر على التنقل،
وكالب اإلشارة والتي ُتنبّه فاقدي السمع لألصوات ذات الصلة .ال يُشترط إلباس حيوان الخدمة شارة أو تسجيله أو إبراز أي نوع من
اإلثباتات بأنه حيوان خدمة.
.2

االلتزامات القانونية للسائقين

يلتزم السائقون بموجب القانون بتوصيل الركاب الذين لديهم حيوانات خدمة بدون استثناءات سوا ًء بسبب الحساسية أو
االعتراضات الدينية أو الخوف من حيوانات الخدمة أو أي سبب آخر غير جائز بشكل صريح في قانون األمريكيين لذوي االحتياجات
الخاصة .إذا رفض السائق توصيل راكب لديه حيوان خدمة بسبب حيوان الخدمة ،فإن السائق يكون بذلك مخال ًفا للقانون وشروط الخدمة
لدى  Lyftوالتي وافق عليها السائق.
ال يجوز للسائق أن يطلب من الراكب إظهار وثيقة ُتثبت أن الحيوان الذي مع الراكب هو حيوان خدمة .ي ُنص القانون على أنه
يوجد سؤالين فقط يُمكن للسائق أن يسألهما للتأ ّكد من أن الحيوان الذي مع الراكب هو حيوان خدمة )1( :هل هذا الحيوان ضروري بسبب
اإلعاقة؟ و( )2ما هو العمل أو المُهمة التي تدرّ ب الحيوان على تنفيذها؟
.3

النتائج المترتبة على السائق الذي يرفض بشكل غير قانوني توصيل ر ّكاب لديهم حيوانات خدمة.

إذا توصّلت  Lyftإلى أن أحد السائقين رفض عن علم توصيل راكب لديه حيوان خدمة بسبب حيوان الخدمةَ ،سيتم حذف
وسيُحرم من تقديم خدمات التوصيل من خالل منصة .Lyft
السائق بشكل دائم من منصة َ Lyft
في حال تل ّقت  Lyftشكاوى حيوانات خدمة تزعم بشكل معقول بوجود أكثر من حالة واحدة قام فيها سائق ما بما يلي (أ) رفض
توصيل راكب لديه حيوان خدمة بسبب وجود حيوان خدمة معه ،أو (ب) تهديد أو التحرّ ش أو السخرية من أو تقديم خدمة دون المستوى
أو االعتراض على الراكب أو أي شخص برفقته بسبب وجود حيوان خدمةَ ،سيتم حذف السائق بشكل دائم من منصة .Lyft
.4

اإلبالغ عن شكاوى حيوانات الخدمة

يُمكن للركاب إبالغ  Lyftبالمشاكل المتعلقة بحيوانات الخدمة مثل رفض خدمات التوصيل أو التحرّ ش أو أي إساءة معاملة
أخرى أو فرض رسوم تنظيف غير مناسبة .يُمكن تقديم الشكاوى خطيًا أو من خالل االتصال بالخط الساخن لشكاوى حيوانات الخدمة
على الرقم  .1297-554-844-1لتقديم شكوى خطية من خالل تطبيق  :Lyftانقر مساعدة " "Helpتحت القائمة الرئيسية؛ انقر رابط
حيوان الخدمة ""Service Animal؛ انقر زر إبالغ عن مشكلة بخصوص حيوان خدمة "."report a service animal issue
يُوجد في صفحة حيوانات الخدمة رابط لنموذج
الشكوى https://help.lyft.com/hc/en-us/articles/214589657-Service-Animal-Policyأو يُمكن اإلبالغ من خالل
نموذج الشكاوى العامة على .https://help.lyft.com/hc/en-us/requests/new
وستتخذ اإلجراء المناسب وف ًقا لشروط الخدمة لديها وسياسة حيوانات الخدمة
ُتباشر  Lyftالتحقيق في شكاوى حيوانات الخدمة َ
هذهَ .س ُتخبر  Lyftالراكب خالل أسبوعين من تاريخ الشكوى بنتيجة التحقيق واإلجراءات التي اتخذتها  Lyftلحل الشكوى وتسويتها.
.5

حقوق الر ّكاب الذين لديهم حيوانات خدمة

ال يُمكن رفض توصيل راكب ألنه يُسافر برفقة حيوان خدمةَ .ستتم إعادة أي مصاريف إلى الراكب في حال إلغاء أي توصيلة
وكذلك المصاريف األخرى التي تحمّلها بسبب رفض السائق تقديم الخدمة للراكب لوجود حيوان خدمة.
ُتخبر  Lyftالركاب باإلجراء الذي تتخذه  Lyftر ًدا على شكاويهم بشأن التمييز على أساس وجود حيوان خدمة ،بما في ذلك إذا
ما أقدمت  Lyftعلى إنهاء عالقتها التجارية مع السائق المُتسبب في الشكوى.
س ُتقدّم  Lyftلكل راكب قدّم شكوى حيوان خدمة معقولة بخصوص المعاملة التمييزية التي تعامل بها سائق على منصة Lyft
في الواليات المتحدة ،رصيد حساب ال يقل عن  5دوالرات لالستفادة منه على منصة .Lyft
.6

مصاريف التنظيف

ال يُمكن خصم رسوم تنظيف من الركاب بسبب األشياء التي قد تتساقط من حيوان الخدمة .وتتم إعادة أي رسوم تنظيف دفعها
الركاب بسبب األشياء التي قد تتساقط من حيوان الخدمة.
قد يتم خصم رسوم تنظيف من الراكب إذا قدّم السائق أدلة دامغة بالصور ُتظهر أن حيوان الخدمة الذي كان برفقة الراكب قد
تبوّ ل أو تبرّ ز أو تقيأ في سيارة السائق .ويجوز للراكب أن يحتج على هذا االدعاء .في حال احتجاج راكب ما على رسوم التنظيف،
فس ُتقيّم  Lyftالنزاع وتتخذ قرارها خالل أسبوعين سواء بإعادة رسوم التنظيف أو ال .وس ُتقدّم  Lyftللراكب شرحً ا خطيًا بقرارها إذا طلب
الراكب ذلك.

