
اطالعیھ حقوق

لطفاً از حقوقی کھ طبق قوانین واشنگتن دارید مطلع باشید.

حداقل نرخ ھا:

طبق قانون واشنگتن، رانندگان حق دارند نرخ ھای تضمینی در ھر دقیقھ، ھر مایل و ھر سفر را دریافت کنند.

برای سفرھایی کھ مبدأ آنھا از داخل شھر سیاتل است، صرف نظر از اینکھ سفر در داخل یا بیرون از محدوده شھر خاتمھ یابد، رانندگان بیشتر از
کرد.خواھنددریافتمایلدردالر١/۵٠+دقیقھدردالر٠/۶۴یاسفرھرازایبھدالر۵/۶٢

برای سفرھایی کھ مبدأ آنھا خارج از شھر سیاتل است اما در داخل محدوده شھر خاتمھ می یابد، نرخ ھای فوق الذکر برای بخشی از سفر کھ
داخل محدوده شھر رخ داده اعمال می شود.

برای سایر سفرھایی کھ مبدأ آنھا واشنگتن است، صرف نظر از اینکھ سفر در داخل یا بیرون از محدوده واشنگتن خاتمھ یابد، رانندگان
کرد.خواھنددریافتمایلدردالر١/٢٧+دقیقھدردالر٠/٣٧یاسفرھرازایبھدالر٣/٢۶ازبیشتر

برای سفرھایی کھ مبدأ آنھا خارج از واشنگتن است، نرخ ھای فوق الذکر برای بخشی از سفر کھ داخل محدوده ایالت رخ داده اعمال می شود.

نمی کند.استفادهنرخحداقلالزاماترعایتبرایانعام ھاازLyftکرد.خواھنددریافتنیزراانعامکلرانندگانھمھ حالدرانعام:ازحفاظت

کرد.خواھنددریافترانرخ ھاحداقلراننده،رفتاربھ دلیللغواستثنایبھکند،لغوLyftیامسافرکھسفریھرازایبھرانندگانلغوھا:

پرداختی اعالم کنند (مگر اینکھ بھ دستور قانون یا دادگاه باشد).رانندگان باید موافقت کتبی خود را با کسوراتکسورات:

می دھد.ارائھرانندگانبھھفتگیگزارشطیوسفرھرازایبھراپرداختاطالعاتLyft:توجھ

مسافربریپلتفرمدرکارساعت۴٠ھرازایبھاست.تعھدبھمشروطکھبرخوردارندحقوقبابیماریزمانازرانندگان:حقوقبابیماریزمان
مرخصیمجموعازبتوانندتابگیردتعلقرانندگانبھبایدساعت۴حداقلمی گیرد.تعلقرانندگانبھحقوقبابیماریزمانمرخصیساعت١واشنگتن،

زمان بیماری با حقوق خود استفاده کنند. درآمد مرخصی زمان بیماری با حقوق، بر اساس متوسط نرخ غرامت ساعتی (بھ احتساب کل دریافتی شما تقسیم
می شود.پرداخترانندگانبھگذشتھماھھ١٢تقویمدرکرده اید)کارکھساعتیتعدادبر

رانندگان می توانند از مرخصی زمان بیماری با حقوق بھ دالیل زیر استفاده کنند:
بیماری جسمی یا روانی، جراحت یا شرایط خاص سالمتی کھ بھ تشخیص پزشکی، مراقبت یا درمان نیاز دارد●

مراقبت از عضوی از خانواده کھ بیماری جسمی یا روانی، جراحت یا شرایط خاص سالمتی دارد کھ بھ کمک عضوی از●
خانواده برای تشخیص پزشکی، مراقبت یا درمان نیاز دارد

مراقبت پزشکی پیشگیرانھ برای خود یا مراقبت از عضوی از خانواده کھ بھ مراقبت پزشکی پیشگیرانھ نیاز دارد●
دالیل مربوط بھ خشونت خانگی علیھ شما یا عضوی از خانواده شما●
دالیل مربوط بھ تجاوز جنسی یا تعقیب شما یا عضوی از خانواده شما●

اگر مدرسھ یا محل مراقبت از فرزندتان بھ دستور مقام دولتی یا بھ دالیل بھداشتی بستھ شده است●
در وضعیت غیرفعال بودن یا سایر وضعیت ھایی کھ مانع انجام خدمات شما در پلتفرم شود، مشروط بھ برخی استثناھا.●



کارگران،غرامتبرنامھازبخشیبھ عنوانکنند.چاپوبخواننداینجاراپوسترھاشخصی،بایگانیبرایتوانند  میرانندگان:کارگرغرامت
کارگرھرماننددقیقاًشود، میپرداختسیستمبھوکسرواشنگتن،دررساندنیاکردنسوارشاملسفرھایتمامبرایدرآمدتانازکوچکیدرصد

تحت پوشش در واشنگتن.

بابت استفاده بھ جا از حقوق ذکرشده در این اطالعیھ برخوردارند، شامل و نھرانندگان از حق محافظت در برابر تالفی جوییتالفی جویی:
محدود بھ تالفی جویی بابت استفاده قانونی از زمان بیماری با حقوق و سایر حقوق مربوط بھ مرخصی بیماری با حقوق.

یا ثبت شکایت در اداره کار و صنایع واشنگتن بابت عدم پرداخت نرخ ھای تضمینی یا اقداماترانندگان از حق پیگیری اقدام قانونیحق اقدام قانونی:
برخوردارند.TNCتالفی جویانھ
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