
إشعار الحقوق

ُیرجى االطالع على حقوقك بموجب قانون واشنطن.

الحد األدنى لألسعار:

بموجب قانون واشنطن، یُحق للسائقین الحصول على أسعار مضمونة لكل دقیقة وكل میل وكل رحلة.

+للدقیقةأمریكيدوالر0.64أوللرحلةأمریكيدوالر5.62مناألعلىعلىالسائقونیحُصلسیاتل،مدینةداخلمنتبدأالتيللرحالتبالنسبة
ال.أمالمدینةحدودداخلانتھتقدالرحلةكانتإذاعّماالنظربغضللمیل،أمریكيدوالر1.50

بالنسبة للرحالت التي تبدأ من خارج مدینة سیاتل وتنتھي داخل حدود المدینة، یتم تطبیق األسعار المذكورة أعاله على جزء الرحلة الذي تم داخل
حدود المدینة.

+للدقیقةدوالر0.37أوللرحلةدوالر3.26مناألعلىعلىالسائقونیحُصلواشنطن،منتبدأالتياألخرىالرحالتلجمیعبالنسبة
ال.أمواشنطنداخلانتھتقدالرحلةكانتإذاعماالنظربغضللمیل،دوالر1.27

بالنسبة للرحالت التي تبدأ من خارج واشنطن، یتم تطبیق األسعار المذكورة أعاله على جزء الرحلة الذي تم داخل حدود الوالیة.

األسعار.مناألدنىبالحدللوفاءالبقشیشLyftتستخدملنالبقشیش.علىالحصولفيالسائقونیستمرالبقشیش:حمایة

سلوكبسبباإللغاءحاالتباستثناء،Lyftتلغیھاأوالركابیلغیھارحلةلكلاألسعارمناألدنىالحدعلىالسائقونیحُصلاإللغاءات:
السائق.

من األجرة (ما لم یكن ذلك ضرورًیا بموجب القانون أو بأمر من المحكمة).یجب أن یوافق السائقون كتابًة على الخصوماتالخصومات:

أسبوعي.وبشكلرحلةلكلالدفعبمعلوماتالسائقینLyftستزود:اإلشعار

إجازة مرضیة مدفوعة األجر، تخضع للتراكم. یحُصل السائقون على ساعة واحدة من اإلجازة: یُحق للسائقین الحصول علىاإلجازة المرضیة المدفوعة
اإلجازةبدلعلىللحصولاألقلعلىساعات4السائقونُیراكمأنیجبواشنطن.فيالركابمنصةوقتمنساعة40لكلاألجرمدفوعةالمرضیة

المرضیة المدفوعة. یحصل السائقون على بدل الوقت المرضي المدفوع بمتوسط ُمعدل األجر لكل ساعة (ُیحسب بقسمة إیراداتك على عدد ساعات القیادة)
السابقة.التقویمیةشھًرا12الـخالل

قد یستخدم السائقون اإلجازة المرضیة المدفوعة لألسباب التالیة:
المرض الجسدي أو النفسي أو اإلصابة أو التعّرض لحالة صحیة، بما في ذلك الحاجة للتشخیص الطبي أو الرعایة أو العالج●

تقدیم الرعایة ألحد أفراد العائلة المصاب بمرض جسدي أو نفسي أو إصابة أو الذي تعّرض لحالة صحیة، بما في ذلك الحاجة●
للتشخیص الطبي ألحد أفراد العائلة أو رعایتھ أو عالجھ

رعایة طبیة وقائیة لنفسك أو لرعایة أحد أفراد العائلة الذي یحتاج إلى رعایة طبیة وقائیة●
أسباب تتعلق بالعنف المنزلي ِضدك أو ضد أحد أفراد العائلة●
أسباب تتعلق باالعتداء الجنسي أو مطاردتك أنت أو أحد أفراد العائلة●

إذا تم إغالق مدرسة طفلك أو مكان رعایتھ بأمر رسمي حكومي ألي سبب من األسباب الُمتعلقة بالصحة●
أثناء تعطیل الحساب أو وجود أي حالة أخرى تمنعك من أداء الخدمات على المنصة، مع مراعاة بعض االستثناءات.●



تعویضات العاملین، سیتم حجزلالحتفاظ بھا في ِسجالتھم. وكجزء من برنامجھناوطباعتھا: یستطیع السائقون قراءة الُملصقاتتعویضات العاملین
نسبة مئویة صغیرة من إیراداتك لِجمیع الرحالت من واشنطن وإلیھا ودفع ھذه النسبة في النظام، كما ھو الحال بالنسبة للعاملین الذین یحظون بالتغطیة

في واشنطن.

الحقوق الموضحة في ھذا اإلشعار بحسن نیة، وھذا یشمل على سبیل المثال الللسائقین الحق في الحمایة من االنتقام لُممارستھماالنتقام:
الحصر، االنتقام بسبب االستخدام القانوني لإلجازة المرضیة المدفوعة والحقوق األخرى المتعلقة باإلجازة المرضیة المدفوعة.

إجراء قانوني أو تقدیم شكوى لوزارة العمل والصناعات في واشنطن بسبب عدم قیام إحدى شركاتللسائقین الحق في اتخاذالحق في اتخاذ إجراء قانوني:
شبكات النقل بدفع األسعار المضمونة أو قیامھا بعمل انتقامي.
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