
መብቶችን የሚመለከት ማሳሰቢያ

እባክዎ በዋሽንግተን ህግ ስር ያሉዎትን መብቶች ይወቁ፡፡

ዝቅተኛ ተመኖች፡

በዋሽንግተን ህግ መሰረት፣ አሽከርካሪዎች በደቂቃ፣ በማይል እንዲሁም በጉዞ ልክ የተሰጠውን የዋጋ ተመን የማግኘት መብት
አላቸው።

ከሲያትል ከተማ ለሚነሱ ሌሎች ጉዞዎች በሙሉ፣ ጉዞው ከተማውውስጥ ቢያበቃም ባያበቃም፣ አሽከርካሪዎች በአንድ ጉዞ
$5.62 ወይም $0.64/በደቂቃ + $1.50/ማይል፣ ከሁለቱ ከፍተኛውን፣ ክፍያ ያገኛሉ።

ከሲያትል ከተማ ውጭ ለሚነሱ ሆኖም በከተማው ክልል ውስጥ ለሚያበቁ ጉዞዎች ከላይ የተገለጹት ተመኖች በከተማው
ክልሎች ውስጥ ለተደረጉ የጉዞው ክፍሎች ይሰራሉ።

ከዋሽንግተን ለሚነሱ ለሌሎች ጉዞዎች በጠቅላላ፣ ጉዞው ዋሽንግተን ውስጥ ቢያበቃም፣ አሽከርካሪዎች በአንድ ጉዞ $3.26
ወይም $0.37/በደቂቃ + $1.27/ማይል፣ ከሁለቱ ከፍተኛውን፣ ክፍያ ያገኛሉ።

መነሻቸውን ከዋሽንግተን ውጭ አድርገው ለሚመጡ ተጓዦች፣ ከላይ የተገለጹት ተመኖች ጉዞው በሚያካትታቸው የግዛቱ
ቦታዎች ላይ ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል፡፡

ጉርሻን የሚመለከት መረጃ፡- አሽከርካሪዎች የሚሰጣቸውን ጉርሻ ሙሉ በሙሉ ማግኘታቸውን ይቀጥላሉ። Lyft ዝቅተኛውን
የዋጋ መስፈርት ለማሟላት ሲል ጉርሻዎችን አይጠቀምም፡፡

ስረዛዎች፡- አሽከርካሪዎች፣ በአሽከርካሪ የግል ባህሪይ ምክንያት ካልተሰረዘ በስተቀር በተሳፋሪዎች ወይም በLyft ለተሰረዙ
ጉዞዎች በአንድ ጉዞ የሚከፈለውን ዝቅተኛ ተመን ያገኛሉ።

ተቀናሽ ሂሳቦች፡- አሽከርካሪዎች (በህግ ካልተጠየቀ ወይም በፍርድ ቤት ትእዛዝ ካልሆነ በስተቀር) ከክፍያዎች ላይ ለሚደረጉ
ተቀናሾች ስምምነታቸውን በጽሑፍ መግለጽ ይኖርባቸዋል።

ማሳሰቢያ፡- Lyft በጉዞ መጠን እና በየሳምንቱ ለአሽከርካሪዎች የክፍያ መረጃ ይሰጣል፡፡

ክፍያ ያለው የሕመም ፈቃድ፡ አሽከርካሪዎች ሊጠራቀም የሚችል ክፍያ ያለው የሕመም ፈቃድ የማግኘት መብት አላቸው።
አሽከርካሪዎች ዋሽንግተን ውስጥ ለእያንዳንዱ 40 ሰአት ጉዞ 1 ሰአት ክፍያ ያለው የህመም ፈቃድ ይጠራቀምላቸዋል፡፡ አሽከርካሪዎች
ክፍያ ያለውን የሕመም ፈቃዳቸውን ለመውሰድ ቢያንስ 4 ሰአት ማጠራቀም አለባቸው፡፡ አሽከርካሪዎች ከፍያ ያለውን የሕመም ፈቃድ
የሚያሰሉት ባለፉት 12 ወራት ውስጥ በሰዓት በአማካኝ በሰሩት የክፍያ ተመን መሰረት ነው (ያገኙት ገቢ አገልግሎት ላይ ባሳለፏቸው
ሰዓታት ይካፈላል)።

አሽከርካሪዎች ክፍያ የሚፈጸምበትን የሕመም ፈቃድ በሚከተሉት ምክንያቶች ሊጠቀሙ ይችላሉ፡-
● የሕክምና ምርመራ፣ እንክብካቤ ወይም ሕክምናን ጨምሮ የአካል ወይም የአእምሮ ህመም፣ ጉዳት ወይም የጤንነት

ሁኔታ ክትትል ማድረግ ሲያስፈልግ
● የህክምና ምርመራ፣ እንክብካቤ ወይም ህክምና ለሚያስፈልገው የቤተሰብ አባል እገዛ መስጠትን ጨምሮ የአካል

ወይም የአእምሮ ሕመም፣ ጉዳት ወይም የጤና እክል ላጋጠመው የቤተሰብ አባል እንክብካቤ ማድረግ
● ለእርስዎ የሚሰጥ የመከላከያ ህክምና ወይም ለሚያስፈልገው የቤተሰብ አባል የሚሰጥ የመከላከያ ህክምና
● በእርስዎ ወይም በቤተሰብ አባልዎ ላይ ከሚፈጸም የቤት ውስጥ ጥቃት ጋር ተያያዥ የሆኑ ምክንያቶች



● በእርስዎ ወይም በቤተሰብ አባልዎ ላይ ከሚፈጸም ወሲባዊ ጥቃት ወይም አላስፈላጊ ክትትል ጋር ተያያዥነት ባላቸው
ምክንያቶች

● የልጅዎ ትምህርት ቤት ወይም እንክብካቤ መስጫ፣ ከጤንነት ጋር በተያያዙ ምክንያቶች የተነሳ በመንግስት
ባለስልጣናት ትእዛዝ ከተዘጋ

● መቋረጥ በሚከሰትበት ወቅት ወይም ሌሎች አገልግሎቶችን ማከናወን የማይችሉበት ሁኔታ ሲፈጠር፣ በተወሰኑ
ሁኔታዎች ላይ ሊሰራ ይችላል።



የሰራተኛ ማካካሻ ፡ አሽከርካሪዎች ለራሳቸው ቅጂ ለማስቀረት ፖስተሮችን እዚህ ማንበብና ማተም ይችላሉ። ልክ እንደ
ማንኛውም ዋሽንግተን ውስጥ ሽፋን እንደተደረገለት ሰራተኛ፣ ዋሽንግተን ውስጥ ወዳሉ መሳፈሪያዎች ወይም ማውረጃዎች
ለሚያደርጓቸው ጉዞዎች ሁሉ ከገቢዎ ጥቂት መቶኛው ይቀነስና ለሰራተኞች ማካካሻ ፕሮግራም እንዲከፈል ይደረጋል።

ተመጣጣኝ ምላሽ፡- አሽከርካሪዎች ክፍያ ከሚፈጸምበት የሕመም ፈቃድ ህጋዊ አጠቃቀምና ክፍያ ከሚፈጸምበት የሕመም
ፈቃድ ጋር የተያያዙ ሌሎች መብቶችን ጨምሮ፣ በዚህ ብቻ አይወሰንም፣ እዚህ ማሳሰቢያ ላይ የተገለጹትን መብቶች በቀና
ልቦና በመተግበራቸው ምክንያት ለሚመጣባቸው ማንኛውም ዓይነት ተመጣጣኝ ምላሽ ከለላ የማግኘት መብት አላቸው።

ህጋዊ እርምጃ የመውሰድ መብት፡- አሽከርካሪዎች፣ TNC ቃል የገባውን ክፍያ ሳይከፍል በመቅረቱ ወይም ከተመጣጣኝ ምላሽ ወይም
ሪታሊዬሽን አንጻር፣ ህጋዊ እርምጃ የመውሰድ ወይም ለዋሽንግተን የሰራተኛ & ኢንደስትሪዎች መምሪያ አቤቱታ የማቅረብ መብት
ይኖራቸዋል፡፡
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