
سیاسة حیوانات الخدمة: ما تحتاج إلى معرفتھ

یقولواأنوھوواحًداشیًئایتذّكرواأنLyftمنصةعلىالسائقینعلىیتعّینخدمة،حیواناتلدیھمممنالرّكاببنقلاألمریتعلّقعندما
اعتراضاتأوحساسیةلدیككانتإذاحتىمركبتك،فيالخدمةحیواناتتقبلبأنLyftوسیاسةالقانونبموجبُملزٌمأنتدائًما.نعم

دینیة أو ثقافیة أو كنت تخاف منھا.

Lyftسائقوَیحظىلكثیرین.بالنسبةعنھاغنىوالأساسیةُتعتبرولكنھا،Lyftسائقيلدىاألسئلةبعضُتثیرقدالخدمةحیواناتأننعلم
على التعاملحیوانات خدمة على التنّقل بال تعب في مجتمعاتھم — نشكركمثلك بمكانة فریدة من نوعھا لمساعدة الرّكاب الذین لدیھم

التوصیالت لألشخاص الذین ھم في أمّس الحاجة لھا.بجدیة مع ھذا األمر وعلى تواجدك في الوقت المناسب لتوفیر

األسئلة الشائعة للسائقین

ما ھو حیوان الخدمة؟

األشخاص ذوياأللیفة. تخضع حیوانات الخدمة لتدریبات مكّثفة لمساعدةحیوانات الخدمة ھي الحیوانات العاملة، ولیست الحیوانات
األشخاص الذینوُتساعد فاقدي السمع على االنتباه لألصوات كما تحمياالحتیاجات الخاصة. فھي ُتساعد فاقدي البصر على السفر

من المھام األخرى لمساعدة األشخاص ذوي االحتیاجات الخاّصة.ُیصابون بالنوبات باإلضافة إلى قیامھا بأداء العدید

یستخدمون حیواناتُیشترط كذلك أن تكون مسّجلة. ال یحتاج الرّكاب الذینال ُیشترط أن ترتدي حیوانات الخدمة شارة أو ُسترة وال
ھذا الكلب ھو حیوانحیوانات خدمة. بمعنى آخر، إذا قال راكب معھ كلب بأنالخدمة إلى إبراز أي نوع من اإلثبات بأن حیواناتھم ھي

ُیریدھا.خدمة، فیتوّجب على السائق توصیل الراكب إلى الوجھة التي

حیوانات الخدمة؟بما أنني متعاقد مستقل، ھل یحق لي اختیار قبول توصیل

اتباععلیھمیتوّجبالمستقلین،المتعاقدینحتىولكنعھدنا.علىزلناوماوالحریة،المرونةیحبونالذینلألشخاصLyftأنشأنالقد
.LyftمعالقیادةأثناءاألمانحزامربطرّكابكوعلىعلیكوالقانونLyftسیاسةتشترطالمثال،سبیلعلىبھ.وااللتزامالقانون

الخدمة.حیواناتعلىتشتملالتيالتوصیالتبقبولوالقانونLyftسیاسةُتلزمكوبالمثل،

خدمة؟ما ھي العواقب المترتبة على رفض توصیل راكب معھ حیوان

أن الرفضالسائق لتعطیل حسابھ بشكل فوري ودائم إذا أثبتت التحقیقاتإذا رفض سائق توصیل راكب معھ حیوان خدمة، قد یتعّرض
المزعوم رفض غیر ُمبّرر.

كلبھ بأنھ حیوان خدمة؟بحق؟ ماذا أفعل إذا اعتقدُت أن الراكب ُیغّیر توصیفكیف لي أن أعلم ما إذا كان حیوان الخدمة، حیوان خدمة

حساب الراكب لدینا. ولكننادرة في مجتمعنا وقد ُیؤدي ھذا التصّرف إلى تعطیلالجید في األمر أن حاالت الخداع بشأن حیوانات الخدمة
اإلعاقة؟بسببضروريالحیوانھذاھل)1(خدمة:حیوانحیوانھإنیقولالذيالراكبعلىسؤالینتطرحأنُیمكنكأردت،إذا
ال.أمخدمةحیوانالمقصودالحیوانأنالعادةفياألسئلةھذهلكَسُتثبتتنفیذھا؟علىالحیوانتدّربالتيالمھمةأوالعملھوما)2و(

حیوانات الخدمةحسابك من خالل التخمین غیر الصحیح. َیستخدم بعض الركابوبالرغم من ھذا، إال أننا ال ُنریدك أن ُتغامر بتعطیل
األشكال واألحجام.جمیع حیوانات الخدمة شارة، وُیمكن أن تجدھا في جمیعألسباب غیر ظاھرة، مثل الصرع وحاالت القلب. ال ترتدي

الرّكاب بأنھا حیوانات خدمة.ولھذه األسباب، من األفضل أن تقبل الحیوانات عندما ُیخبرك

الساخنوالخطLyftبدعماالتصالعلیكفیتعّینللسیاسة،انتھاكھفيتشتبھراكبعناإلبالغتودأوالسیاسةعنسؤاللدیككانإذا
أن ُتكمل التوصیلة.بعدلحیوانات الخدمة

علّي اتباعھا؟أنا سائق ولدّي حیوان خدمة — فما ھي القواعد التي یتوجب

الذینالركابعددمنُیقلّلقدھذاأنإالبھم.الخاصةالخدمةحیواناتومعھمالمركبةبسیاقةللسائقینالسماحفيLyftسیاسةتتلّخص
مما یترتب علیھ قیامھمأو قد تكون لدیھم حساسیة من حیوان الخدمة الخاص بكُیمكنك توصیلھم، وقد یشعر بعض الرّكاب بعدم االرتیاح

حیوان الخدمة، یتوّجببشأن حیوان الخدمة. إذا لم یستطع ركوب السیارة مع وجودبإلغاء طلبھم. ُیوصى بأن تتصل بالراكب أوًال وُتخبره



علیك إلغاء التوصیلة بحیث ُیمكنھ طلب سائق آخر. معلومة للمحترفین: إذا جاء الطلب من مكان قریب، فسّجل الخروج من وضع السائق
لمدة دقیقة بحیث ال تتلقى الطلب التالي من الراكب.

خاللمنأوLyftتطبیقفياالتصال""دعماخترأو1-844-554-1297بالرقماتصلالخدمة،حیواناتلسیاسیةمخالفةعنلإلبالغ
مركز المساعدة.

Sharedخدمةعنماذا Lyftخدمةفيراكبھناككانإذاأفعلماذاالتشاركیة؟Shared Lyftأوحساسیةمنیعانيالتشاركیة
یرفض حیوان الخدمة؟

Sharedخدمةیطلبونالذینالرّكابیكونأنینبغي Lyftمنبالقربالسیارةیركبواأنجًداالمحتملمنبأنھمعلمعلىالتشاركیة
مثلما یحدث معك في مصعد أو طائرة أو مكتب صغیر.شخص آخر. وھذا یعني في بعض األحیان مواجھة حیوان خدمة،

ُیمكنك إلغاءالخدمة، فبإمكان الراكب طلب توصیلة مختلفة. وعند الضرورة،إذا كان لدى الراكب حساسیة شدیدة أو رفض قوي لحیوان
تقییمك —ألي عقوبة. إذا واجھت مشكلة كسائق — أو كنت قلًقا بشأنتوصیلة الراكب الذي لیس معھ حیوان خدمة بدون أن تتعّرض

التوصیلة.انتھاءبعدینبغيكماوَسنوّجھكالمساعدةمركزعبرLyftمعالتواصلُیمكنك

Sharedخدمةفيالخدمةلحیوانمكانیوجدلمإذاأفعلماذا Lyftالتشاركیة؟

إلى مقعد إضافي، فقدلن تحتاج إلى مقعد إضافي. أما إذا احتاج حیوان الخدمةعادة ما یركب حیوان الخدمة على قدمْي صاحبھ، وبالتالي
من النادر وصولتوفیر مساحة لحیوان الخدمة إذا دعت الحاجة. (مالحظة:وجدنا أن الرّكاب اآلخرین یتفّھمون الوضع وَسیحاولون

Sharedخدمة Lyftومنخدمة.حیوانلدیھشخصمنطلًبافیھتتلقىالذيذاتھالوقتفيالركابمنعددأقصىإلىالتشاركیة
النادر أیًضا أن تأتیك توصیلة مع حیوان خدمة للبدء بھا.)

خدمة؟ھل أنا ُملزٌم بنقل الحیوانات التي ال ُتعتبر حیوانات

وإخبار الدعم بذلك —أن الحیوان لیس حیوان خدمة، یحق لك حینھا إلغاء التوصیلةإذا سألَت السؤالْین المذكورین أعاله وأخبرك الراكب
لن ُیؤثر ھذا على تقییم اإللغاء الخاص بك.

حیوانات الخدمة لدیناإال أن حیوانات الدعم الشعوري لیست مشمولة في سیاسیةعلى الرغم من أننا ُنشّجعك على أخذ جمیع الحیوانات،
أو في القانون وبالتالي فأنت غیر ملزم بأخذھا وتوصیلھا.

ما ھي أفضل طریقة ألخذ حیوان خدمة وتوصیلھ؟

الخدمة في مؤخرةفي جمیع األوقات وال ینبغي أن ُیطلب منھم وضع حیواناتیجب السماح للرّكاب أن یكونوا برفقة حیوانات الخدمة
الخلفي. ُیفّضل بعضعلى الركوب في المركبات أو الجلوس على أرضیة المقعدھناك العدید من الحیوانات الُمدّربة.المركبة أو صندوقھا

على المقاعد لحمایتھا.السائقین توفیر منشفة أو بطانیة في مركباتھم ووضعھا
كیف ُیمكنني اإلبالغ عن مشكلة تتعلق بحیوان خدمة؟

عناإلبالغُیفضلونالذینوالسائقینللركابُیمكنوَسنساعدك.1-844-554-1297الرقمعلىالخدمةلحیواناتالساخنبالخطاتصل
المساعدة.مركزخاللمنأوlyftتطبیقفيالمشاكلعنُیبلغواأنخطًیاالمشاكل

سیاسة حیوانات الخدمة

الخدمةتقدیمرفضمنLyftتطبیقخاللمنالتوصیلخدماتُیقّدمونالذینالسائقینالفیدراليوالقانونالوالیةقانونیمنع
بأي شكل من األشكال.أو من التمییز ضد الرّكاب الذین لدیھم حیوانات خدمةللركاب الذین لدیھم حیوانات خدمة بسبب حیوانات الخدمة،

.Lyftمنصةإلىالدخولمنسُیحرمونالقانوني،االلتزامھذایخالفبماتمییزیةبتصرفاتقیامھمیثبتالذینللسائقینبالنسبة

الخدمة؟حیوانھوما.1



حیوان الخدمة ھو حیوان ُمدّرب للعمل أو لتنفیذ مھام لشخص لدیھ إعاقة. ھناك أنواع عدیدة من حیوانات الخدمة. معظم
البصر على التنقل،حیوانات الخدمة على كالب اإلرشاد والتي ُتساعد فاقديحیوانات الخدمة من الكالب. وتشتمل األنواع الشائعة من

أو إبراز أي نوع منالصلة. ال ُیشترط إلباس حیوان الخدمة شارة أو تسجیلھوكالب اإلشارة والتي ُتنّبھ فاقدي السمع لألصوات ذات
اإلثباتات بأنھ حیوان خدمة.

للسائقینالقانونیةااللتزامات.2

حیوانات خدمة بدون استثناءات سواًء بسبب الحساسیة أویلتزم السائقون بموجب القانون بتوصیل الركاب الذین لدیھم
االحتیاجاتسبب آخر غیر جائز بشكل صریح في قانون األمریكیین لذوياالعتراضات الدینیة أو الخوف من حیوانات الخدمة أو أي

وشروط الخدمةبسبب حیوان الخدمة، فإن السائق یكون بذلك مخالًفا للقانونالخاصة. إذا رفض السائق توصیل راكب لدیھ حیوان خدمة
السائق.علیھاوافقوالتيLyftلدى

على أنھأن الحیوان الذي مع الراكب ھو حیوان خدمة. یُنص القانونال یجوز للسائق أن یطلب من الراكب إظھار وثیقة ُتثبت
بسببضروريالحیوانھذاھل)1(خدمة:حیوانھوالراكبمعالذيالحیوانأنمنللتأّكدیسألھماأنللسائقُیمكنفقطسؤالینیوجد

تنفیذھا؟علىالحیوانتدّربالتيالُمھمةأوالعملھوما)2و(اإلعاقة؟

خدمة.حیواناتلدیھمرّكابتوصیلقانونيغیربشكلیرفضالذيالسائقعلىالمترتبةالنتائج.3

حذفَسیتمالخدمة،حیوانبسببخدمةحیوانلدیھراكبتوصیلعلمعنرفضالسائقینأحدأنإلىLyftتوّصلتإذا
.LyftمنصةخاللمنالتوصیلخدماتتقدیممنوَسُیحرمLyftمنصةمندائمبشكلالسائق

رفض(أ)یليبماماسائقفیھاقامواحدةحالةمنأكثربوجودمعقولبشكلتزعمخدمةحیواناتشكاوىLyftتلّقتحالفي
دون المستوىأو (ب) تھدید أو التحّرش أو السخریة من أو تقدیم خدمةتوصیل راكب لدیھ حیوان خدمة بسبب وجود حیوان خدمة معھ،

.Lyftمنصةمندائمبشكلالسائقحذفَسیتمخدمة،حیوانوجودبسبببرفقتھشخصأيأوالراكبعلىاالعتراضأو

الخدمةحیواناتشكاوىعناإلبالغ.4

معاملةإساءةأيأوالتحّرشأوالتوصیلخدماترفضمثلالخدمةبحیواناتالمتعلقةبالمشاكلLyftإبالغللركابُیمكن
الخدمةخطًیا أو من خالل االتصال بالخط الساخن لشكاوى حیواناتأخرى أو فرض رسوم تنظیف غیر مناسبة. ُیمكن تقدیم الشكاوى

رابطانقرالرئیسیة؛القائمةتحت"Help"مساعدةانقر:Lyftتطبیقخاللمنخطیةشكوىلتقدیم.1297-554-844-1الرقمعلى
Service"الخدمةحیوان Animalخدمةحیوانبخصوصمشكلةعنإبالغزرانقر"؛"report a service animal issue."

ُیوجد في صفحة حیوانات الخدمة رابط لنموذج
خاللمناإلبالغُیمكنأوhttps://help.lyft.com/hc/en-us/articles/214589657-Service-Animal-Policyالشكوى
.https://help.lyft.com/hc/en-us/requests/newعلىالعامةالشكاوىنموذج

الخدمةحیواناتوسیاسةلدیھاالخدمةلشروطوفًقاالمناسباإلجراءوَستتخذالخدمةحیواناتشكاوىفيالتحقیقLyftُتباشر
وتسویتھا.الشكوىلحلLyftاتخذتھاالتيواإلجراءاتالتحقیقبنتیجةالشكوىتاریخمنأسبوعینخاللالراكبLyftَسُتخبرھذه.

خدمةحیواناتلدیھمالذینالرّكابحقوق.5

توصیلةَستتم إعادة أي مصاریف إلى الراكب في حال إلغاء أيال ُیمكن رفض توصیل راكب ألنھ ُیسافر برفقة حیوان خدمة.
تقدیم الخدمة للراكب لوجود حیوان خدمة.وكذلك المصاریف األخرى التي تحّملھا بسبب رفض السائق

إذاذلكفيبماخدمة،حیوانوجودأساسعلىالتمییزبشأنشكاویھمعلىرًداLyftتتخذهالذيباإلجراءالركابLyftُتخبر
الشكوى.فيالُمتسببالسائقمعالتجاریةعالقتھاإنھاءعلىLyftأقدمتما

LyftمنصةعلىسائقبھاتعاملالتيالتمییزیةالمعاملةبخصوصمعقولةخدمةحیوانشكوىقّدمراكبلكلLyftسُتقّدم
.Lyftمنصةعلىمنھلالستفادةدوالرات5عنیقلالحسابرصیدالمتحدة،الوالیاتفي

التنظیفمصاریف.6

https://help.lyft.com/hc/en-us/articles/214589657-Service-Animal-Policy
https://help.lyft.com/hc/en-us/requests/new


ال ُیمكن خصم رسوم تنظیف من الركاب بسبب األشیاء التي قد تتساقط من حیوان الخدمة. وتتم إعادة أي رسوم تنظیف دفعھا
الركاب بسبب األشیاء التي قد تتساقط من حیوان الخدمة.

الراكب قددامغة بالصور ُتظھر أن حیوان الخدمة الذي كان برفقةقد یتم خصم رسوم تنظیف من الراكب إذا قّدم السائق أدلة
رسوم التنظیف،أن یحتج على ھذا االدعاء. في حال احتجاج راكب ما علىتبّول أو تبّرز أو تقیأ في سیارة السائق. ویجوز للراكب

طلبإذابقرارھاخطًیاشرًحاللراكبLyftوسُتقّدمال.أوالتنظیفرسومبإعادةسواءأسبوعینخاللقرارھاوتتخذالنزاعLyftفسُتقّیم
الراكب ذلك.


