
ضروری ہےمعاون جانوروں کے بارے میں پالیسی: آپ کو کیا جاننا

رکھنییادباتایککوڈرائیوروںکےفارمپلیٹLyftتوہے،تعلقکارفتوآمدساتھکےجانوروںمعاونکیرائیڈرزتکجہاں
جگہلیےکےجانوروںمعاونہمیشہکہہےجاتاکیاتقاضاسےآپتحتکےپالیسیکیLyftاورقانونکہیں۔ہاںہمیشہچاہیئے:

یا ان سے خوف ہو۔بنائیں، خواه آپ کو ان سے الرجی، مذہبی یا ثقافتی اعتراض

لوگوںمتعددوهلیکنہیں،سکتےہودرپیشسواالتکچھکوڈرائیوروںLyftسےحوالےکےجانوروںمعاونکہہیںجانتےہم
ہیںرکھتےحیثیتمنفردکیکرنےمددکیرائیڈرزحاملکےجانوروںمعاونڈرائیورزLyftجیسےآپہیں۔ضروریلیےکے

کی سب— اسے سنجیدگی سے لینے اور جب لوگوں کو آپ کی رائیڈتا کہ وه اپنی کمیونٹی میں آسانی سے ادھر ادھر جا سکیں
سے زیاده ضرورت ہو تو دستیاب رہنے کا شکریہ۔

ڈرائیوروں کے اکثر پوچھے جانے والے سواالت

معاون جانور کیا ہوتا ہے؟

وسیع تربیتنہیں۔ معاون جانور معذور افراد کی مدد کرنے کے لیےمعاون جانور کام کرنے والے جانور ہوتے ہیں، پالتو جانور
کیکو آوازوں سے آگاه کرنے، دوره پڑنے سے متاثره افرادحاصل کرتے ہیں۔ وه نابینا افراد کی سفر کرنے، بہرے لوگوں
دیگر کام کرتے ہیں۔حفاظت کرنے، اور معذور افراد کی مدد کرنے کے لیے متعدد

کی ضرورت نہیں ہوتی۔ معاون جانوروں کے حامل افراد کوایسامعاون جانوروں کو کوئی ٹیگ یا ویسٹ پہننے یا رجسٹر ہونے
رائیڈرمعاون جانور ہے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر کسی کتے کا حاملکوئی ثبوت دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کا جانور

رائیڈر کو ٹرانسپورٹ کرے۔کہتا ہے کہ یہ معاون جانور ہے تو ڈرائیور کو چاہیے کہ

کو جگہ دینا میرا اختیار نہیں ہے؟ایک خودمختار ٹھیکے دار کے طور پر، کیا معاون جانوروں

خودمختارلیکنہے۔صورتحالیہیبھیاباورہو،پسندآزادیاورلچکجنہیںہےبنائیلیےکےلوگوںایسےLyftنےہم
وقتکرتےڈرائیولیےکےLyftکہہےپالیسیکیLyftیہپر،طورکےمثالہے۔ہوتاکرناعملپرقانونبھیکوداروںٹھیکہ

دیں۔جگہکوجانوروںمعاونآپکہہےقانوناورپالیسیکیLyftیہطرح،اسیپہنیں۔بیلٹسیٹرائیڈرکےآپاورآپ

نتائج ہوتے ہیں؟کسی معاون جانور کے حامل رائیڈر کو انکار کرنے کے کیا

مستقل غیرانکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ڈرائیور فوری اوراگر کوئی ڈرائیور کسی معاون جانور کے حامل رائیڈر کو
میں تعین ہو جاتا ہے کہ انکار کیا جانا غلط تھا۔فعال ہونے کا سامنا کر سکتا ہے اگر مبینہ انکار کی تفتیش

اپنے کتےواقعی میں معاون جانور ہے؟ اگر مجھے لگتا ہے کہ مسافرمیں کیسے تعین کر سکتا ہوں کہ آیا کوئی معاون جانور
ہو گا؟کو معاون جانور بتانے کی غلط بیانی کر رہا ہے تو کیا

کر کے ہمدھوکہ دہی کے واقعات شاذونادر ہی ہوتے ہیں اور ایسااچھی بات یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں معاون جانور کی
لیکن اگر آپ چاہیں تو ایسے رائیڈرز سے دو سواالت پوچھمسافر کو غیر فعال کرنے کے خطرے سے دوچار کر سکتے ہیں۔

کونکوکتے)2(اورہے؟درکارباعثکےمعذوریجانورکیا)1(ہیں:جانورمعاونجانورکےانکہہیںبتاتےجوہیںسکتے
کو ثابت کر دیتے ہیں کہ مذکوره جانور معاون جانور ہے۔سا کام کرنے کی تربیت دی گئی ہے؟ عموماً یہ سواالت آپ

بعض مسافرکر اپنے آپ کو غیر فعال کرنے کے خطرے سے دوچار کریں۔یہ بتاتے ہوئے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ غلط اندازه لگا
تمامہیں جو واضح نہیں ہوتیں، جیسے مرگی یا دل کے عارضے۔معاون جانوروں کو ایسی وجوہات کی بناء پر استعمال کرتے
ہے کہ آپجسامت کے ہوتے ہیں۔ ان وجوہات کی بناء پر، یہ بہترمعاون جانور ٹیگز نہیں پہنتے اور وه مختلف صورتوں اور

جائے کہ وه معاون جانور ہیں۔جانوروں کو جگہ دیں جب آپ کو رائیڈر کی جانب سے بتایا

کےکسی ایسے رائیڈرکے بارے میں رپورٹ کرنا چاہتے ہوں جساگر آپ کو پالیسی کے حوالے سے کوئی سوال درپیش ہو یا
اورسپورٹLyftبعدکےکرنےمکملرائیڈاپنیکوآپتوہے،رہی/رہاکرورزیخالفکیپالیسیوهکہہوشبہکوآپمتعلق

معاون جانوروں کی ہیلپ الئن سے رابطہ کرنا چاہیے۔



میں معاون جانور کا حامل ایک ڈرائیور ہوں — اس کے قواعد کیا ہیں؟

جانےجائےلےکےآپیہتاہمہے۔اجازتکیکرنےسفرساتھکےجانورمعاوناپنےکوڈرائیوروںکہہےپالیسیکیLyftیہ
ہیںآپ کے معاون جانور سے پریشان یا ان سے الرجی رکھ سکتےوالے مسافروں کی تعداد کو کم کر سکتا ہے، اور بعض مسافر
کرنےیہ تجویز دی جاتی ہے کہ آپ معاون جانور کے متعلق مطلعاور آپ سے اپنی درخواست منسوخ کرنے کا کہہ سکتے ہیں۔
منسوخجانور کے ساتھ سفر کرنے سے قاصر ہیں، تو آپ کو رائیڈکے لیے مسافر کو پیشگی کال کر دیں۔ اگر وه آپ کے معاون

آئی ہو ایککر سکیں۔ پیشہ وارانہ تجویز: اگر درخواست قریب سے ہیکر دینی چاہیے تا کہ وه کسی اور ڈرائیور کی درخواست
مسافر کی اگلی درخواست آپ کو موصول نہ ہو۔منٹ کے لیے ڈرائیور موڈ سے سائن آؤٹ کر جائیں تا کہ

میںایپLyftیاکریںکالپر1297-554-844-1لیے،کےکرنےرپورٹورزیخالفکیپالیسیکیجانوروںمعاون
کے ذریعہ رپورٹ کریں۔'سپورٹ سے رابطہ کریں' کو منتخب کریں، یا ہیلپ سینٹر

پراسیاالرجیسےجانورمعاونکورائیڈرکسیمیںLyftمشترکہمیریاگرہے؟پالیسیکیامیںبارےکےLyftکردهشیئر
اعتراض ہو تو کیا کیا جائے؟

کسیمیںماحولمحدودوهپرطورممکنہکہچاہیےکرناآگاهانہیںہیں،کرتےدرخواستکیLyftکردهشیئرجومسافرایسے
طرحکسی معاون جانور سے سامنا کرنا ہو سکتا ہے، بالکل اسیاور فرد کے ساتھ سفر کریں گے۔ بعض اوقات اس کا مطلب

میں سامنا ہو سکتا ہے۔جیسے آپ کا کسی ایلیویٹر، ہوائی جہاز یا چھوٹے دفتر

کر سکتااعتراضات ہوں، تو رائیڈر کسی مختلف رائیڈ کی درخواستاگر معاون جانور کے حوالے سے رائیڈر کو شدید الرجی یا
آپ کوکی رائیڈ بغیر کسی جرمانے کے منسوخ کر سکتے ہیں۔ اگرہے۔ اگر ضرورت ہو تو آپ معاون جانور کے بغیر رائیڈر

رابطہسےLyftذریعہکےسینٹرہیلپتو—ہوںتحفظاتسےحوالےکےریٹنگاپنییا—ہومسئلہبھیکبھیڈرائیوربطور
فراہم کریں گے۔کریں اور ہم رائیڈ کے بعد آپ کو اس حوالے سے رہنمائی

جائے؟کیاکیاتوہونہجگہمیںLyftمشترکہلیےکےجانورمعاوناگر

انہیںکرتے ہیں، تو آپ کو اضافی سیٹ درکار نہیں ہوتی۔ اگرمعاون جانور اکثر اپنے مالک کے قدموں میں بیٹھ کر سواری
ہیں۔سمجھتے ہیں اور ضرورت کے مطابق ان کے لیے جگہ بنا لیتےاضافی سیٹ درکار ہو تو ہمیں پتہ چال ہے کہ دیگر مسافر

سےفردحاملکےجانورمعاونکسیکوآپجبگیہوبھریوقتاسLyftمشترکہکوئیکہہےہوتاہیشاذونادرایسا(نوٹ:
میں ہی آپ کو معاون جانور کے ساتھ والی رائیڈ ملے۔)درخواست موصول ہو۔ یہ بھی شاذونادر ہی ہوتا ہے کہ شروعات

جو معاون جانور نہیں ہوتے؟کیا مجھے ان جانوروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے

تو آپ کو رائیڈآپ کو بتاتا ہے کہ جانور کوئی معاون جانور نہیں ہےاگر آپ مذکوره باال دو سواالت پوچھتے ہیں اور رائیڈر
گا۔— یہ آپ کی منسوخ کرنے کی ریٹنگ کو متاثر نہیں کرےمنسوخ کرنے اور سپورٹ کو آگاه کرنے کا اختیار حاصل ہے

جانوروں کیتاہم جذباتی مدد کرنے والے جانوروں کا ہماری معاوناگرچہ ہم سراہتے ہیں کہ آپ تمام جانوروں کو لے جائیں،
ضروری نہیں کہ آپ انہیں جگہ دیں۔پالیسی یا قانون کے تحت احاطہ نہیں کیا جاتا، اس لیے

ہے؟معاون جانور کو ٹرانسپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ کیا

گاڑی کےجانور اپنے ساتھ رکھ سکیں اور انہیں اپنا معاون جانوررائیڈرز کو اجازت دینی چاہیے کہ وه ہمہ وقت اپنا معاون
کےمعاون جانوروں کو گاڑیوں میں سفر کرنے یا پچھلی سیٹمتعدد۔پیچھے یا ٹرنک میں رکھنے کے لیے نہیں کہا جانا چاہیئے

سیٹوں کیاپنی گاڑی میں تولیہ یا کمبل رکھنا پسند کرتے ہیں اورنچلے حصے پر بیٹھنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ بعض ڈرائیور
حفاظت کے لیے انہیں ان پر بچھا دیتے ہیں۔

کروں؟میں کسی معاون جانور کے حوالے سے مسئلہ کی رپورٹ کیسے

جوڈرائیوراورمسافرایسےگے۔کریںمددکیآپہماورکریںکالپر1297-554-844-1کوالئنہاٹکیجانوروںمعاون
ہیں۔سکتےکررپورٹمسئلہسینٹرہیلپبذریعہیامیںایپLyftوهہیں،چاہتےکرنارپورٹکومسئلہکسیپرطورتحریری



معاون جانوروں کی پالیسی

جانوروںمعاونکوڈرائیوروںوالےکرنےفراہمخدماتکیرفتوآمدذریعےکےایپLyftقانونوفاقیاورریاستی
کرنے سے انکار کرنے، یا بصورت دیگر معاون جانوروں کےکے حامل رائیڈرز کو معاون جانوروں کی وجہ سے خدمات فراہم

میںہے۔ ایسے ڈرائیور جو اس قانونی فریضے کی خالف ورزیحامل رائیڈرز کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے سے منع کرتا
گے۔دیںکھورسائیتکفارمپلیٹLyftوهگےبرتیںسلوکامتیازی

I.ہے؟ہوتاکیاجانورمعاون

لیے کام کرنے یا ٹاسک انجام دینے کے لیے تربیت دیمعاون جانور ایسا جانور ہوتا ہے جسے کسی معذور فرد کے
کی عمومیتر معاون جانوروں میں کتے شامل ہوتے ہیں۔ معاون جانورونجاتی ہے۔ معاون جانوروں کی بہت سی اقسام ہیں۔ زیاده

پر بہرےمدد کرتے ہیں، اور اشارے والے کتے، جو متعلقہ آوازوںاقسام میں رہنما کتے، جو نابینا لوگوں کی سفر کرنے میں
کوئی ایساکیا جاتا کہ معاون جانور کوئی ٹیگ پہنے، رجسٹر ہو یالوگوں کی مدد کرتے ہیں، شامل ہیں۔ ایسا کوئی تقاضا نہیں

ثبوت ظاہر کرے کہ وه معاون جانور ہے۔

II.فرائضقانونیکےڈرائیوروں

معاون جانوروں کے ساتھ ٹرانسپورٹ کریں، جس میں کسیڈرائیوروں کی یہ قانونی ذمہ داری ہے کہ وه رائیڈرز کو
واضحکیADAکیجسہےنہیںاستثنٰیکوئیکاوجہدیگرکسیخوف،سےجانوروںمعاوناعتراض،مذہبیالرجی،کیقسم

بٹھانےکے حامل رائیڈر کو معاون جانور کی وجہ سے گاڑی میںاجازت نہ دی گئی ہو۔ اگر کوئی ڈرائیور کسی معاون جانور
ہے۔ہوتامرتکبکاورزیخالفکیشرائطکیخدمتکیLyftکردهتسلیماپنیاورقانونڈرائیورتوہے،کرتاانکارسے

معاون جانور کے ثبوت کے طور پر کوئی دستاویز پیشڈرائیور رائیڈر سے یہ درخواست نہیں کر سکتا کہ وه اپنے
کے جانور کی بطور معاون جانور تصدیق کے لیے صرف دوکرے کہ وه معاون جانور ہے۔ قانون کے مطابق ڈرائیور رائیڈر

گئیدیتربیتکیکرنےکامساکونکوکتے)2(اورہے؟درکارسےوجہکیمعذوریجانورکیا)1(ہے:سکتاپوچھسواالت
ہے؟

III.منعسےکرنےٹرانسپورٹپرطورناجائزکورائیڈرزحاملکےجانوروںمعاونجونتائجلیےکےڈرائیوروںان
کرتے ہیں

وجہکیجانورمعاونکورائیڈرحاملکےجانورمعاونکربوجھجاننےڈرائیورکسیکہہےکرتیتعینLyftاگر
فارمپلیٹLyftاورگاجائےدیاہٹاپرطورمستقلسےفارمپلیٹLyftکوڈرائیورتوہے،کیاانکارسےکرنےٹرانسپورٹسے

دیا جائے گا۔کے ذریعہ منتظم کرده آمد و رفت فراہم کرنے سے منع کر

الزامزیادهسےبارایکپرڈرائیورمیںجنہیںہوتیموصولشکایاتسےحوالےکےجانوروںمعاونکوLyftاگر
کرنےکی وجہ سے معاون جانور کے حامل رائیڈر کو ٹرانسپورٹلگایا گیا ہو کہ ڈرائیور نے (الف) معاون جانور کی موجودگی
کم تر خدماتسے کسی رائیڈر کو دھمکایا، ہراساں کیا، مزاق اڑایا،سے منع کیا ہے، یا (ب) معاون جانور کی موجودگی کی وجہ

ہٹاسےفارمپلیٹLyftپرطورمستقلکوڈرائیوراستوکیاسلوکبراسےفردکسیموجودساتھکےاسیارائیڈریاکیںفراہم
دیا جائے گا۔

IV.کرنارپورٹشکایاتسےحوالےکےجانوروںمعاون

انکار،سےخدماتکیرفتوآمدبشمولہیں،سکتےکررپورٹکوLyftمسائلمتعلقہسےجانوروںمعاونرائیڈرز
تحریری طور پر یا معاون جانوروں کی شکایات کی ہاٹ الئنہراسانگی، دیگر بدسلوکی، یا صفائی کی نامناسب فیس۔ شکایات

لیے:کےکروانےجمعشکایتپرطورتحریریذریعہکےایپLyftہیں۔سکتیجاکروائیدرجپر1-844-554-1297
پرلنک کے پر کلک کریں؛ "معاون جانور کا مسئلہ رپورٹ کریں"مرکزی مینیو میں "مدد" پر کلک کریں؛ "معاون جانور" کے

پر بھی دستیاب ہےکلک کریں۔ شکایات کے فارم کا لنک معاون جانوروں کے صفحہ
https://help.lyft.com/hc/en-us/articles/214589657-Service-Animal-Policyفارمکےشکایاتعمومیایکیا

ہے۔دستیابپرhttps://help.lyft.com/hc/en-us/requests/newجوہےسکتاجاکیارپورٹبھیذریعہکے

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


LyftاورگیکرےتفتیشکیشکایاتسےحوالےکےجانوروںمعاونLyftمعاوناساورشرائطکیخدمتکی
کےتفتیشاندرکےہفتےدوکےتاریخکیشکایتکورائیڈرLyftگی۔کرےاقداماتموزوںمطابقکےپالیسیکیجانوروں

گی۔کرےمطلعمیںبارےکےاقداماتوالےجانےلیےآئندهیاگئےکیےکےLyftلیےکےکرنےحلشکایتاورنتائج

V.حقوقکےرائیڈرزحاملکےجانوروںمعاون

کسیکہ وه معاون جانور کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ رائیڈر کوکسی رائیڈر کو محض اس وجہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا
نے معاونکر دیے جائیں گے جو اس وجہ سے ہوئے ہوں کہ ڈرائیوربھی سفر کی منسوخی کے اخراجات یا دیگر اخراجات ریفنڈ

کیا۔جانور کی وجہ سے رائیڈر کو خدمت فراہم کرنے سے انکار

پربنیادکیجانوروںمعاونLyftجوگاجائےکیامطلعمیںبارےکےاقداماتانسےجانبکیLyftکورائیڈرز
اپنےساتھکےڈرائیورملوثنےLyftکہآیابشمولہے،کرتیمیںجوابکےشکایاتکیانسےحوالےکےسلوکامتیازی

کاروباری تعلقات کو ختم کیا ہے یا نہیں۔

LyftکورائیڈرہرایسےLyftمعاونجوگی،کرےفراہمکریڈٹاکاؤنٹکا5$کمازکملیےکےاستعمالپرپلیٹ
شکایتمثبتمتعلقکےسلوکامتیازیسےجانبکیڈرائیورکسیکےفارمپلیٹLyftمیںامریکہسےحوالےکےجانوروں

درج کروائے گا۔

VI.فیسکیصفائی

صفائی کی فیس عائد نہیں کی جا سکتی۔ رائیڈرز کورائیڈر پر اس کے معاون جانور کے بال گرنے کی صورت میں
ان کے جانور کے بال وغیره گرنے سے عائد ہو گی۔ایسی کوئی بھی صفائی کی فیس ریفنڈ کر دی جائے گی جو

واضح تصویری ثبوت فراہم کرے کہ رائیڈر کے ساتھرائیڈر پر صفائی کی فیس تب عائد کی جا سکتی ہے اگر ڈرائیور
اگر رائیڈرقے کی۔ رائیڈر ایسا ہونے کے خالف جواب دے سکتا ہے۔معاون جانور نے ڈرائیور کی گاڑی میں پیشاب، پاخانہ یا

صفائیآیاکہگیکرےفیصلہاندرکےہفتوںدواورگیلےجائزهکاتنازعہLyftتوہےدیتاجوابخالفکےفیسکیصفائی
تحریریکیفیصلےاپنےکورائیڈرLyftتوجائےکیدرخواستسےجانبکیرائیڈراگرنہیں۔یاجائےکیریفنڈفیسکی

وضاحت بھی فراہم کرے گی۔


