
በRCW 49.46.300(7) እና WAC 296-128-99110(2) የትራንስፖርት ኔትዎርክ ኩባንያ ይህንን የናሙና ማስታወቂያ ተደራሽ በሆነ ሥርዓት ውስጥ በማቅረብ ለትራንስፖርት ኔትወርክ ኩባንያ አሽከርካሪዎች የመብቶች የጽሁፍ ማስታወቂያ 
የማሰራጨት ግዴታውን ሊወጣ ይችላል። 

የትራንስፖርት ኔትወርክ ኩባንያ (TNC) 
በዋሽንግተን ስቴት ዝቅተኛ የደመወዝ ህግ መሰረት የአሽከርካሪ መብቶች ማስታወቂያ  
ይህ ማስታወቂያ የዋሽንግተን ስቴት TNC ነጂዎችን በ RCW 49.46.300 ስር ያላቸውን መብቶች ለማሳወቅ ነው።  እንደ አሽከርካሪ፣ የትራንስፖርት ኔትዎርክ ኩባንያዎ የአሽከርካሪ 
መብቶችን ማስታወቂያ በስማርትፎን መተግበሪያ ወይም በመስመር ላይ ድር ፖርታል ቢያንስ በሚከተሉት ቋንቋዎች ማሰራጨት አለበት። እንግሊዝኛ፣ ስፓኒሽ፣ ቻይንኛ፣ ቬትናምኛ፣ ሩሲያኛና 
ኮሪያኛ።   

 

ዝቅተኛ የካሳ ተመኖች  

ከጃንዋሪ 1፣ 2023 ጀምሮ፣ እንደ አሽከርካሪ፣ የእርስዎ TNC ለእያንዳንዱ ጉዞ ወይም የጉዞ ክፍል ቢያንስ በሚከተለው ሠንጠረዥ በተገለጹት ታሪፎች መክፈል አለበት። 

2023 ዝቅተኛ 
የአሽከርካሪ 
ተመኖች  
ለእያንዳንዱ የተላከ 
ጉዞ  

በሲያትል ውስጥ 
የሚጀምሩና የትም 
የሚያልቁ ጉዞዎች 
ከሚከተሉት ይበልጣል። 

ከሲያትል ውጭ 
የሚጀምሩና ከሲያትል 
ውጭ የሚጠናቀቁ 
ጉዞዎች ከሚከተሉት 
ይበልጣል። 

ጉዞዎች በመጀመር ላይ  
ውጭ  
ሲያትልና  
ውስጥ የሚያልቅ  
ሲያትል፣ ትልቁ ከ፡ 

የዚህ ጥምረት፡ 

ለዚያ ጉዞ ለሁሉም 
መንገደኞች መድረክ 
ጊዜ በእያንዳንዱ 
መንገደኛ መድረክ 
ደቂቃ መሠረት 

$0.64 $0.37 $0.64  
በሲያትል ውስጥ ለሚከሰት የመንገደኛ 
መድረክ ጊዜ ክፍል ተተግብሯል 

$0.37  
ከሲያትል ውጭ ለሚከሰት የመንገደኛ 
መድረክ ጊዜ ክፍል ተተግብሯል 

በተጨማሪም በተጨማሪም በተጨማሪም በተጨማሪም በተጨማሪም 
በተሳፋሪ መድረክ 
ማይል ለሁሉም 
መንገደኛ መድረክ 
ማይል በዚያ ጉዞ ላይ 

$1.50 $1.27 $1.50 
በሲያትል ውስጥ ለሚከሰት የመንገደኛ 
መድረክ ማይል ክፍል ተተግብሯል 

$1.27 
ከሲያትል ውጭ ለሚከሰት የመንገደኛ 
መድረክ ማይል ክፍል ተተግብሯል። 

ወይም ወይም ወይም ወይም 
ቢያንስ በተላከ ጉዞ $5.62 $3.26  $5.62 

ማስታወሻ፡ የሲያትል ዋጋዎች ከ600,000 በላይ ህዝብ ላለው በዋሽንግተን ውስጥ ላሉ ሌሎች ከተሞችም ተፈጻሚ ይሆናሉ። ከደሴምበር 2022 ጀምሮ, ሲያትል 
በዋሽንግተን ውስጥ ከፍተኛ የጉዞ ተመኖችን ለመጠቀም በህጉ ከተቀመጠው ከ600,000 የህዝብ ብዛት በላይ የሆነ ህዝብ ያላት ብቸኛዋ ከተማ ናት። 

 

የጋራ ራይዶች 
በሲያትል ውስጥ የትኛውም የጋራ ራይድ ክፍል ቢከሰት ትልቁ የጉዞ ዝቅተኛው በጠቅላላ የጋራ ራይዱ ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.46.300


በRCW 49.46.300(7) እና WAC 296-128-99110(2) የትራንስፖርት ኔትዎርክ ኩባንያ ይህንን የናሙና ማስታወቂያ ተደራሽ በሆነ ሥርዓት ውስጥ በማቅረብ ለትራንስፖርት ኔትወርክ ኩባንያ አሽከርካሪዎች የመብቶች የጽሁፍ ማስታወቂያ 
የማሰራጨት ግዴታውን ሊወጣ ይችላል። 

ምክሮች 
ለአሽከርካሪ የሚከፈሉት ምክሮች ለአሽከርካሪው ዝቅተኛ የማካካሻ መጠን መስፈርቶች በተጨማሪ ላይቆጠሩ ይችላሉ። ሁሉም ምክሮች በተዘጋጁት የክፍያ ጊዜዎችዎ 
ውስጥ፣ ከተሳፋሪው ሲከፍሉ መከፈል አለባቸው። በሕግ ካልተፈለገ ወይም በፈቃደኝነት ቅነሳ ድንጋጌዎች ካልተፈቀደ በስተቀር የእርስዎ TNC ከጠቃሚ ምክሮችዎ ሊቀነስ 
አይችልም።  

 

ኤሌክትሮኒክ ደረሰኞችና ሳምንታዊ ማስታወቂያዎች  

ከእያንዳንዱ የተላከ ጉዞ በ24 ሰዓታት ውስጥ፣ TNC ኤሌክትሮኒክ ደረሰኝ ሊሰጥዎት ይገባል፣ ሊወርድ በሚችል በነጠላ ሰረዝ እሴት ፋይል ወይም ሊፈለግ በሚችል 
በፒዲኤፍ ፎርም ለእያንዳንዱ ልዩ ጉዞ ወይም የጉዞው ክፍል ረድፎች ያሉት ሠንጠረዥና ለእያንዳንዱ ንጥል ነገር አምዶች። ለእያንዳንዱ ጉዞ ወይም የጉዞ ክፍል በጉዞው 
ደረሰኝ ውስጥ ያለው አካል። የኤሌክትሮኒካዊ ደረሰኙ ለእያንዳንዱ ጉዞ ወይም የጉዞ ክፍል የሚከተሉትን መረጃዎች በዝርዝር መያዝ አለበት፡  

• ጠቅላላ የተሳፋሪ መድረክ ጊዜ 
• በተሳፋሪ መድረክ ጊዜ የሚነዳ አጠቃላይ የጉዞ ርቀት 
• ተፈጻሚነት ያላቸው ተመኖች እንደ፡ ተመን(ዎች) በደቂቃ፣ ተመን(ዎች) በማይል፣ የተሳፋሪ ዋጋ በመቶኛ፣ እንደዚሁም ማንኛውም የሚመለከታቸው የዋጋ 

ማባዣዎች ወይም ተለዋዋጭ የዋጋ አሰጣጥ ፖሊሲ በጂኦግራፊያዊ አካባቢ ላይ በመመስረት ተለዋዋጭ ተመኖችን ጨምሮ። 
• ከጉዞው በሁዋላ በ24 ሰአታት ውስጥ በተሳፋሪው የተከፈለ ማንኛውም የምክር ማካካሻ  
• ጠላላ ክፍያ  
• ከተቀነሰ በኋላ የተጣራ ክፍያዎች፣ ነጻ ክፍያዎች፣ ተጨማሪ ክፍያዎች፣ የሊዝ ክፍያዎች ወይም ሌሎች ክፍያዎች ክፊያ 
• ማንኛውም ክፍያዎች፣ ተጨማሪ ክፍያዎች፣ ኮሚሽኖች፣ የሊዝ ክፍያዎችና ሌሎች ክፍያዎችን ጨምሮ የተቀናጁ ቅናሾች ወይም ክፍያዎች 
• ለእያንዳንዱ ጉዞና ለእያንዳንዱ የጉዞ ክፍል የሚመለከተው ቀንና ሰዓት 
• ተሳፋሪው የሚነሳበትና የሚወርድበት ቦታ ለእያንዳንዱ ጉዞና እያንዳንዱ የጉዞ ክፍል በመንገድ፣ ከተማና ሁኔታ በተገለፀው መሰረት ተሳፋሪው የሚነሳበትና 

የተሳፋሪው ማረፊያ የተከሰተበት (ተሳፋሪው ለአካለ መጠን ያልደረሰ ካልሆነ በስተቀር)  

ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ፣ TNC ለሹፌሩ የጽሁፍ ማስታወቂያ መስጠት አለበት፣ ሊወርድ በሚችል በነጠላ ሰረዝ-የተለየ የእሴት ፋይል ውስጥ የሚገኝ ለእያንዳንዱ ጉዞ 
ወይም የጉዞ ክፍል ባለፈው ሳምንት ውስጥ የሚከተለውን መረጃ ያካትታል።  

• ጠቅላላ የመንገደኛ መድረክ ጊዜ 
• በተሳፋሪ መድረክ ጊዜ የሚነዳ አጠቃላይ የጉዞ ርቀት 
• ባለፈው ሳምንት ውስጥ ከተሳፋሪዎች የተቀበሉት ጠቅላላ የምክር ማካካሻ፣ በእያንዳንዱ የተላከ ጉዞ ቀን ወይም የተላከ ጉዞ ክፍል ተዘርዝሯል። 
• ጠቅላላ ክፍያ በ: ተመን(ዎች) በደቂቃ፤ ተመን (ዎች) በአንድ ማይል፤ እንደዚሁም ክፍያን ለማስላት ሌላ ማንኛውም ዘዴ  
• ከተቀነሰ በኋላ የተጣራ ክፍያዎች፣ ነጻ ክፍያዎች፣ ተጨማሪ ክፍያዎች፣ የሊዝ ክፍያዎች ወይም ሌሎች ክፍያዎች ክፊያ 
• ባለፉት 365 የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ ከተከናወነው አጠቃላይ የመንገደኞች መድረክ ጊዜ ሁሉንም ክፍያዎች፣ ተጨማሪ ክፍያዎች፣ ኮሚሽኖች፣ የሊዝ 

ክፍያዎችና ሌሎች ክፍያዎች ጨምሮ የተቀናሾች ወይም ክፍያዎች ዝርዝር። 

 

ክፍያ ጊዜዎች  

TNC ቢያንስ በየሳምንቱ ለመፈፀም በመደበኛነት የታቀዱ የክፍያ ጊዜዎችን ማዘጋጀት አለበት። TNC ለካሳ፣ ለጠቃሚ ምክሮችና መልሶ ማካካሻዎች ያለዎትን ማንኛውንም 
መጠን ክፍያው ካለቀ ከ10 የቀን መቁጠሪያ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ መክፈል አለበት። 

 

በፈቃደኝነት ተቀናሾች  

በሕግ ከተደነገገው በስተቀር፣ TNC ማካካሻውን የሚቀነሰው በጽሁፍ እርስዎ በግልጽ እንዲቀነሱ ሲፈቅድ ብቻ ነውና አስቀድመው ሲያደርጉና ህጋዊ ዓላማ። በፈቃደኝነት 
ላይ የሚደረጉ ቅናሾች በምዕራፍ 49.46 RCW እና በተዛማጅ ህጎች ከተቀመጡት ዝቅተኛ የማካካሻ መስፈርቶች በታች የጉዞ ገቢዎን ሊቀንሱ ይችላሉ። 

 

 

 

 

 

 



በRCW 49.46.300(7) እና WAC 296-128-99110(2) የትራንስፖርት ኔትዎርክ ኩባንያ ይህንን የናሙና ማስታወቂያ ተደራሽ በሆነ ሥርዓት ውስጥ በማቅረብ ለትራንስፖርት ኔትወርክ ኩባንያ አሽከርካሪዎች የመብቶች የጽሁፍ ማስታወቂያ 
የማሰራጨት ግዴታውን ሊወጣ ይችላል። 

ለመጥፋት ወይም ለስብራት ምንም ተቀናሾች የሉም 

TNC በትራንስፖርት ኔትዎርክ ኩባንያ መሳሪያዎች፣ ሶፍትዌሮች፣ አእምሯዊ ንብረት ወይም ሌላ የሚጨበጥ ወይም የማይዳሰስ ንብረት ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ወይም 
መጥፋት ወጪ ከካሳዎ ላይ መቀነስ አይችልም። 

 

የሚከፈልበት የሕመም ጊዜ 

ከጃንዋሪ 1፣ 2023 ጀምሮ፣ እንደ የ TNC አሽከርካሪ ቢያንስ አንድ ሰዓት የተገኘ የተከፈለበት የህመም ጊዜ ማጠራቀም ትጀምራለህ ለእያንዳንዱ 40 ሰዓታት የመንገደኛ 
መድረክ ጊዜ። በTNC አሽከርካሪ መድረክ ላይ የ90 ሰአታት የመንገደኛ ፕላትፎርም ጊዜን ሲመዘግቡ የተጠራቀመ የተከፈለ የህመም ጊዜን መጠቀም ይችላሉ።  

ቢያንስ ለአራት ወይም ከዚያ በላይ ሰዓታት ጭማሪ በማድረግ የተጠራቀመ የህመም ጊዜ እንድጠቀሙ መፍቀድ አለቦት። 

ጥቅም ላይ ለዋለ ለእያንዳንዱ ሰዓት የተከፈለ ክፍያ በህመም ጊዜ በአማካይ የሰዓት ማካካሻዎ መጠን መከፈል አለብዎት።  

የሚከፈልበት የሕመም ጊዜ በሚከተሉት ምክንያቶች ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፡  

• በአሽከርካሪው የአእምሮ ወይም የአካል ህመም፣ ጉዳት ወይም የጤና ሁኔታ ምክንያት መቅረት; የአእምሮ ወይም የአካል ሕመም፣ ጉዳት ወይም የጤና 
ሁኔታ የአሽከርካሪውን የሕክምና ምርመራ፣ እንክብካቤ ወይም ሕክምና ፍላጎት ለማስተናገድ፤ ወይም የመከላከያ የሕክምና እንክብካቤ የአሽከርካሪ ፍላጎት 

• አሽከርካሪው የአእምሮ ወይም የአካል ህመም፣ ጉዳት ወይም የጤና ሁኔታ ላለበት የቤተሰብ አባል እንክብካቤ እንዲያደርግ ለመፍቀድ፤ የአእምሮ ወይም 
የአካል ሕመም፣ ጉዳት ወይም የጤና ሁኔታ የሕክምና ምርመራ፣ እንክብካቤ ወይም ሕክምና የሚያስፈልገው የቤተሰብ አባል መንከባከብ፥ ወይም 
የመከላከያ ህክምና የሚያስፈልገው የቤተሰብ አባል እንክብካቤ 

• ከጤና ጋር በተያያዙ ምክንያቶች የአሽከርካሪው ልጅ ትምህርት ቤት ወይም ማቆያ ቦታ በመንግስት ባለስልጣን ትእዛዝ ሲዘጋ 
• አንድ ሰራተኛ በ RCW 49.76.030 መሠረት የቤት ውስጥ ብጥብጥ እረፍት የማግኘት መብት የሚኖረው ለቀሩበት 
• በሚቋረጥበት ጊዜ፣ ማቋረጡ ወይም ደረጃው በአሽከርካሪው በተፈፀመ ጾታዊ ጥቃት ወይም አካላዊ ጥቃት በተረጋገጠ ክስ ካልሆነ በስተቀር።  

የተጠየቀውን የተከፈለ የሕመም ጊዜ ክፍያ ከጥያቄው በኋላ ከ14 የቀን መቁጠሪያ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ወይም በሚቀጥለው መደበኛ የማካካሻ ቀን መቀበል አለቦት።  

TNC ቢያንስ 2% የሚሆነውን የአሽከርካሪ ማህበረሰባቸውን በሚወክል በማንኛውም ቋንቋ በሚገኝ ስርዓት ውስጥ የሚከፈልዎትን የሕመም ጊዜ እንዲጠይቁና 
እንዲጠቀሙበት መፍቀድ አለበት። ስርዓቱ በስማርትፎን መተግበሪያና በኦንላይን ዌብ ፖርታል በኩል ለእርስዎ መገኘት አለበት።  

TNC ጥቅም ላይ ያልዋሉ የሚከፈልበት የሕመም ጊዜ እስከ 40 ሰዓታት እስከሚቀጥለው የቀን መቁጠሪያ አመት ድረስ እንዲያሳልፉ መፍቀድ አለበት። ጥቅም ላይ 
ያልዋለውን የተከፈለ የህመም ጊዜን እስከሚቀጥለው አመት ካስተላለፉ፣ በሚቀጥለው አመት ያገኙትን የተከፈለ ህመም ጊዜ ማጠራቀም ካለፈው አመት ከተጠራቀመውና 
ከተሸከመው ሰዓታት በተጨማሪ መሆን አለበት።  

ከመጠየቅዎ በፊት በ90 የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ የTNC መድረክን እንደ ሹፌር ከተጠቀምክ የተገኘ የተከፈለበት የሕመም ጊዜ የመጠቀም መብት አለህ።   

የእርስዎን ዝቅተኛ የደመወዝ ህግ መብቶችን በመጠቀም የተከፈለበት የሕመም ጊዜ መብቶችን ጨምሮ በትራንስፖርትኔትዎርክ አጠቃቀምዎ ምክንያት TNC በአንተ ላይ 
ምንም ዓይነት እርምጃ ላይወስድ ይችላል 

 

የበቀል እርምጃ የተከለከለ ነው  

የእርስዎን ዝቅተኛ የደመወዝ ህግ መብቶች በመጠቀማቸው TNC እርስዎን ሊበቀል አይችልም፡  

• ለዝቅተኛ ማካካሻ፣ ጠቃሚ ምክሮችና የሚከፈልበት የህመም ጊዜ መብቶችዎን መጠቀም 
• ለሠራተኛና ኢንዱስትሪዎች ዲፓርትመንት ክስ ወይም ቅሬታ ማቅረብ  
• የአሽከርካሪዎች መገልገያ ማእከልን መጠቀም 

በምዕራፍ 49.46 መሰረት መብቶችን ስለተጠቀሙ TNC በአንተ ላይ አሉታዊ እርምጃ ሊወስድብህ አይችልም፤ ለምሳሌ መለያህን ማቦዘን፣ የመለያ መዳረሻን መገደብ፣ 
የክፍያ ተመኖችህን መቀየር ወይም አማራጭ የማካካሻ ደረጃ እድሎችን መከልከል።   

TNC የተፈቀደውን የተከፈለ የህመም ጊዜ እንደ መቅረት የሚቆጥር ምንም አይነት መመሪያ ሊኖረው አይችልም ይህም መለያ ማቦዘን ወይም ሌላ አሉታዊ እርምጃ ሊወስድ 
ይችላል። 

 

 

 

 

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.76.030


በRCW 49.46.300(7) እና WAC 296-128-99110(2) የትራንስፖርት ኔትዎርክ ኩባንያ ይህንን የናሙና ማስታወቂያ ተደራሽ በሆነ ሥርዓት ውስጥ በማቅረብ ለትራንስፖርት ኔትወርክ ኩባንያ አሽከርካሪዎች የመብቶች የጽሁፍ ማስታወቂያ 
የማሰራጨት ግዴታውን ሊወጣ ይችላል። 

ቅሬታ ማቅረብ 

እንደ አሽከርካሪ፣ የትራንስፖርት ኔትዎርክ ኩባንያዎ የRCW 49.46 መስፈርቶችን ወይም ተዛማጅ ህጎችን የሚጥስ ከሆነ፡ ለሰራተኛና ኢንዱስትሪዎች ዲፓርትመንት 
(L&I) ቅሬታ የማቅረብ መብት አልዎት፡ 

• ማካካሻ 
•  የሚከፈልበት የህመም ጊዜ  
• ምክሮች  
• የበቀል እርምጃ  

የአሽከርካሪ መብቶች ቅሬታን ከL&I ጋር ማቅረብ ይችላሉ፡ 

• ኦንላይን፡ lni.wa.gov/tncdrivers 
• መልክት፡ የመንጃ መብት ቅሬታ ቅጽ 
• በአቅራቢያዎ የሚገኘውን L&I ቢሮ ቦታዎች ይጎብኙ። 

 

የአሽከርካሪዎች መገልገያ ማዕከል 
የስቴት አቀፍ የአሽከርካሪዎች መገልገያ ማዕከል አሽከርካሪዎችን የማቦዘን ይግባኝ ሂደቶችንና ሌሎች ለአሽከርካሪዎች የሚሰጡ ጥቅማጥቅሞችን ለመርዳት ይሰራል። 
የማሰናከል ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ያላቸው አሽከርካሪዎች የአሽከርካሪ መርጃ ማዕከልን ማነጋገር አለባቸው።  

ኢ-ሜይል፦ support@driversunionwa.org 

ስልክ: (206) 812-0829 

አድራሻ:- 14675 Interurban Ave. South, Suite 201, Tukwila, Washington 98168 

 

የዋሽንግተን ስቴት የሰራተኛና ኢንዱስትሪዎች ዲፓርትመንት (L&I)  
የዋሽንግተን ስቴት የሠራተኛና ኢንዱስትሪዎች ዲፓርትመንት ነፃ የቴክኒክ ድጋፍ፣ ብሮሹሮች፣ ፖስተሮችና ሌሎች ትምህርታዊ ግብዓቶችን እንደ መጓጓዣ ኔትዎርክ ኩባንያ 
አሽከርካሪ በመብቶችዎ ላይ ያቀርባል።  

ድረ ገጽ፡ lni.wa.gov/tncdrivers  

ኢ-ሜይል: tncdriversupport@lni.wa.gov  

ስልክ: (360) 902-5316 

ጎብኝ፡ L&I ቢሮ ቦታዎች 

 

 
 

 
 

https://lni.wa.gov/workers-rights/workplace-policies/transportation-network-company-drivers-rights
https://www.lni.wa.gov/agency/contact/#office-locations
https://lni.wa.gov/workers-rights/workplace-policies/transportation-network-company-drivers-rights
mailto:tncdriversupport@lni.wa.gov
https://www.lni.wa.gov/agency/contact/#office-locations

