
 ق بین رانندگان شرکت شبکھ  یک شرکت شبکھ حمل و نقل می تواند با ارائھ این اطالعیھ نمونھ در یک سیستم قابل دسترس، تعھد خود را مبنی بر توزیع اطالعیھ کتبی حقوWAC 296-128-99110(2) و RCW 49.46.300(7) در ھر 
 حمل و نقل انجام دھد. 

 ) Transportation Network Company, TNC( شرکت شبکھ حمل و نقل 

  اطالعیھ حقوق راننده طبق مصوبھ حداقل دستمزدھا در ایالت واشنگتن
است.  بھ عنوان یک راننده، شرکت شبکھ حمل و نقل شما باید اطالعیھ   RCW 49.46.300 ایالت واشنگتن در مورد حقوق شان طبق TNCھدف این اطالعیھ آگاه ساختن راننده ھای 

 انگلیسی، ھسپانیایی، چینایی، ویتنامی، روسی و کوریایی.  بھ زبان ھای زیر توزیع کند:حقوق راننده را از طریق اپلیکیشن تلیفون ھوشمند یا پورتال انترنتی آنالین، حداقل 

  

  حداقل مبلغ غرامت 

 شما باید حداقل مبالغ درج شده در جدول ذیل را در ھر سفر یا یک بخشی از سفر پرداخت کند.  TNC، بھ عنوان یک راننده، 2023جنوری  1سر از 

حداقل مبالغ  
  2023راننده 

در ھر سفر عزیمت  
  شده

سفرھای کھ از داخل  
سیاتل شروع شده و بھ  
ھر جای دیگر ختم می  

 شوند، بیشتر از: 

سفرھای کھ از خارج 
سیاتل شروع شده و در  

خارج سیاتل ختم می  
 شوند، بیشتر از: 

  سفرھای کھ
  خارج از

  سیاتل شروع شده و
  در داخل

 شوند، بیشتر از: سیاتل ختم می 

 ترکیبی از: 

در ھر دقیقھ پلتفرم  
مسافر برای تمام  

زمان پلتفرم مسافرم  
 برای آن سفر 

$0.64 $0.37 $0.64  
 قابل تطبیق بر حصھ پلتفرم 

 مسافری کھ در داخل سیاتل اتفاق  
 می افتد 

$0.37  
 قابل تطبیق بر حصھ زمان 

 پلتفرم مسافری کھ در داخل سیاتل  
 اتفاق می افتد 

 جمع  جمع  جمع  جمع  جمع 
در ھر مایل پلتفرم  
مسافر برای تمام  
مایل ھای پلتفرم  
 مسافر طی شده  

 در آن سفر

$1.50 $1.27 $1.50 

قابل تطبیق بر حصھ مایل پلتفرم  
 مسافری کھ در داخل سیاتل اتفاق  

 می افتد 

$1.27 
 قابل تطبیق بر حرصھ مایل  

 پلتفرم مسافری کھ در خارج سیاتل  
 اتفاق می افتد 

 یا یا یا یا

حداقل در سفر  
 عزیمت شده 

$5.62 $3.26  $5.62 

 

، سیاتل تنھا شھری در واشنگتن  2022تا دسمبر  باشد، قابل تطبیق اند. 600,000مبالغ سیاتل ھمچنان بھ ھر شھر دیگر در واشنگتن کھ جمعیت اش بیش از  یادداشت:
 کھ در قانونی کھ برای تطبیق مبالغ بیشتر سفر استفاده می شود، می گذرد.  600,000است کھ جمعیت آن از آستانھ 

 

 

 سفرھای مشترک 

  شود.ھای بیشتر در ھر سفر برای کل سفر مشترک اعمال میقسمتی از سفر مشترک در سیاتل صورت بگیرد، حداقل اگر

 

 

 

 

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

 تمام بخشش ھا باید در دوره ھای پرداخت تعیین   بخشش ھای پرداخت شده بھ راننده عالوه بر حداقل مبلغ غرامت مورد نیاز راننده است و ممکن در آن لحاظ نشود.
ھای شما کسر کند، مگر اینکھ طبق قانون یا صراحتاً تحت مقررات کسر تواند از شاگردانھشما نمی  TNC شده شما، پس از پرداخت از مسافر پرداخت شود.

  داوطلبانھ مجاز باشد.

 

  رسیدھای الکترونیک و اطالعیھ ھای ھفتھ وار

باید رسید الکترونیکی را در اختیار شما قرار دھد کھ در فایل مقادیر قابل دانلود جدا شده با کامھ یا قابل جستجو   TNCساعت پس از ھر سفر عزیمت شده،  24ظرف 
ر رسید سفر برای ھر سفر  ھایی برای ھر عنصر قلم وار موجود دھایی برای ھر سفر منحصر بھ فرد یا قسمتی از سفر و ستونحاوی جدولی با ردیف PDFبھ شکل 

  رسید الکترونیک باید معلومات ذیل را در مورد ھر سفر یا بخشی از یک سفر، قلم وار بیان کند: یا قسمتی از سفر، موجود است.

 مجموع مبلغ زمان پلتفرم مسافر •
 مجموع مایل طی شده در جریان زمان پلتفرم مسافر •
 گذاری متغیر موجود،  اجرا یا سیاست قیمتدر ھر مایل، درصد کرایھ مسافر و ھر ضریب قیمت قابلاجرا مانند: مبلغ در دقیقھ، مبلغ مبالغ قابل •

 از جملھ مبالغ متغیر بر اساس موقعیت جغرافیایی 
  ساعت پس از سفر عزیمت شده 24ھرگونھ غرامت بخشش پرداخت شده توسط مسافر ظرف  •
  پرداخت ناخالص •
 ض، مالیات، ھزینھ اجاره یا ھزینھ ھای دیگر پرداخت خالص پس از کسریات، فیس، عوار •
 کسریات یا ھزینھ ھای قلم وار از جملھ ھر گونھ عوارض، مالیات، کمیشن، ھزینھ اجاره و ھزینھ ھای دیگر  •
 تاریخ و چارچوب زمانی قابل تطبیق در ھر سفر و ھر بخش از یک سفر •
ھر بخش از سفر کھ توسط جاده، شھر و ایالتی کھ در آن باال و پایین کردن مسافر انجام  ھای باال کردن مسافر و پایین کردن مسافر در ھر سفر و  مکان •

  شده، توضیح داده شده است (مگر اینکھ مسافر طفل خردسال باشد).

برای ھر سفر یا بخشی از سفری  باید یک اطالعیھ کتبی موجود در فایل مقادیر قابل دانلود جدا شده با کامھ حاوی معلومات زیر  TNCحداقل یک بار در ھفتھ، یک 
  است کھ در ھفتھ قبل رخ داده است، را در اختیار راننده قرار دھد:

 مجموع زمان پلتفرم مسافر  •
 مجموع مایل طی شده در جریان زمان پلتفرم مسافر •
 مت شده غرامت بخشش دریافت شده از مسافران در ھفتھ قبل، بھ تفکیک تاریخ ھر سفر عزیمت شده یا بخشی از سفر عزی •
  پرداخت ناخالص بر اساس: مبلغ(ھا) در دقیقھ. مبلغ(ھا) در ھر مایل؛ و ھر روش دیگری کھ برای محاسبھ پرداخت استفاده می شود •
 پرداخت خالص پس از کسریات، فیس، عوارض، مالیات، ھزینھ اجاره یا ھزینھ ھای دیگر  •
روز  365فھرستی از کسریات یا ھزینھ ھا، شامل ھمھ عوارض، مالیات، کمیشن، ھزینھ ھای اجاره و سایر ھزینھ ھا، از کل زمان پلتفرم مسافر کھ در  •

 تقویمی گذشتھ انجام شده است. 

 

  دوره ھای پرداخت 

باید ھر مقدار قرض برای غرامت،   TNCیک  حداقل ھر دو ھفتھ یکبار انجام شود.باید دوره ھای پرداخت منظم و برنامھ ریزی شده ای را ایجاد کند تا   TNCیک 
 روز تقویمی پس از پایان دوره پرداخت بھ شما بپردازد.  10بخشش و بازپرداخت را حداکثر تا 

 

  کسریات داوطلبانھ

 تواند غرامت را کسر کند کھ شما صریحاً بھ صورت کتبی اجازه کسر آن را بدھید  تنھا زمانی می TNCبھ استثنای مواردی کھ توسط قانون الزامی است، یک 
کسرھای داوطلبانھ می توانند درآمد ھر سفر شما را کمتر از حداقل الزامات غرامت مندرج در فصل   و این کار را از قبل و برای یک ھدف قانونی انجام دھید.

49.46 RCW ش دھد. و قوانین مرتبط کاھ 

 

 

 

 



 ق بین رانندگان شرکت شبکھ  یک شرکت شبکھ حمل و نقل می تواند با ارائھ این اطالعیھ نمونھ در یک سیستم قابل دسترس، تعھد خود را مبنی بر توزیع اطالعیھ کتبی حقوWAC 296-128-99110(2) و RCW 49.46.300(7) در ھر 
 حمل و نقل انجام دھد. 

 عدم کسریات بخاطر مفقود شدن یا خسارت ناشی از شکستگی 

 نمی تواند ھزینھ آسیب یا از دست دادن تجھیزات شبکھ حمل و نقل، نرم افزار، مالکیت معنوی یا سایر دارایی ھای مشھود یا نامشھود شرکت   TNCیک 
 را از غرامت کسر کند. 

 

 زمان رخصتی مریضی با معاش 

 کنید.ساعت کار در پلتفرم مسافر، حداقل یک ساعت رخصتی مریضی با معاش دریافت می 40، در بدل ھر TNCعنوان راننده ، بھ2023از اول جنوری 
  ، از زمان پرداخت پرداختی انباشتھ استفاده کنید.TNCساعت زمان پلتفرم مسافر در پلتفرم راننده  90شما می توانید با ثبت  

 شما اجازه داده شود تا از روزھای انباشتھ از زمان رخصتی مریضی با معاش بھ دست آمده حداقل چھار ساعت یا بیشتر استفاده کنید. باید بھ 

  در بدل ھر ساعت استفاده از زمان رخصتی مریضی با معاش، باید مبلغ اوسط غرامت ساعت وار خود را دریافت کنید.

  با معاش استفاده کرد: بھ دالیل زیر می توان از زمان رخصتی

 غیرحاضری ناشی از مریضی روانی یا جسمی، جراحت یا وضعیت صحی راننده؛ برای برآورده ساختن نیاز راننده بھ تشخیص طبی،   •
 مراقبت یا معالجھ مریضی روانی یا جسمی، آسیب یا وضعیت صحی؛ یا نیاز راننده بھ مراقبت ھای طبی وقایوی 

 اجازه دادن بھ راننده برای مراقبت از یکی از اعضای خانواده مبتال بھ مریضی روانی یا جسمی، جراحت یا وضعیت صحی؛ مراقبت از یکی   •
 از اعضای خانواده کھ بھ تشخیص طبی، مراقبت یا معالجھ مریضی، آسیب یا وضعیت صحت روانی یا جسمی نیاز دارد؛ یا مراقبت از یکی  

 ه کھ بھ مراقبت ھای طبی وقایوی نیاز دارد از اعضای خانواد 
 ھنگامی کھ مکتب یا محل نگھداری طفل راننده بھ دستور یک مقام دولتی بھ دالیل صحی تعطیل شده باشد  •
 مستحق رخصتی خشونت خانوادگی خواھد شد  RCW 49.76.030برای غیرحاضری ھای کھ یک کارمند طبق  •
  توسط راننده باشد. در طول غیرفعال کردن، مگر اینکھ غیرفعال کردن یا وضعیت حقوقی بھ دلیل ادعای تأیید شده تجاوز جنسی یا تجاوز فزیکی •

  روز تقویمی پس از درخواست یا تا تاریخ برنامھ ریزی منظم بعدی غرامت دریافت کنید. 14شما باید حداکثر 

از جامعھ رانندگان شان را تشکیل   %2باید بھ شما این امکان را بدھد تا زمان رخصتی مریضی تان را در سیستم قابل دسترس بھ ھر زبانی کھ حداقل   TNCیک 
  این سیستم باید از طریق اپلیکیشن تلیفون ھوشمند و پورتال وب آنالین در دسترس شما باشد. دھد، درخواست کرده و استفاده نمایید. 

 اگر زمان رخصتی مریضی   ساعت بھ سال تقویم بعدی منتقل کنید. 40باید بھ شما اجازه دھد تا زمان رخصتی مریضی با معاش استفاده نشده را تا   TNCیک 
 ھایی باشد  ر ساعتبا معاش بھ دست آمده استفاده نشده را بھ سال بعد منتقل کنید، مجموع زمان رخصتی مریضی با معاش بھ دست آمده در سال بعد باید عالوه ب

  شده و منتقل شده است.کھ در سال قبل جمع

 فاده کرده باشید، حق استفاده از زمان رخصتی مریضی با معاش بدست  روز تقویمی قبل از درخواست خود است 90بھ عنوان راننده در  TNCاگر از پلتفرم 
 آمده را دارید.   

 رخصتی   ھیچ اقدامی کھ بر استفاده شما از شبکھ حمل و نقل بھ دلیل استفاده از حقوق حداقل دستمزد شما، تأثیر منفی بگذارد، از جملھ حقوق زمان  TNCیک 
 مریضی با معاش، انجام نخواھد داد. 

 

  منع اقدام تالفی جویانھ

  دستمزد شما، از جملھ موارد ذیل، دست بھ اقدام تالفی جویانھ بزند:نمی تواند بھ خاطر اعمال ھر یک از حقوق مصوبھ حداقل   TNCیک 

 استفاده از حقوق خود برای حداقل غرامت، بخشش و زمان رخصتی مریضی با معاش  •
  ثبت دعوی یا شکایت در اداره کار و صنایع •
 استفاده از مرکز منابع راننده  •

 استفاده کرده اید، اقدام نامطلوبی علیھ شما انجام دھد، مانند غیرفعال کردن حساب شما،   49.46نمی تواند بھ دلیل اینکھ از حقوق خود طبق فصل   TNCیک 
 محدود کردن دسترسی بھ حساب شما، تغییر مبلغ پرداخت یا محروم کردن شما از فرصت ھای ردیف مبلغ جبران خسارت.   

 مریضی با معاش را بھ عنوان غیرحاضری حساب کند کھ در نتیجھ ممکن منجر تواند سیاستی داشتھ باشد کھ استفاده مجاز از زمان رخصتی نمی TNCیک 
 بھ غیرفعال کردن حساب یا سایر اقدامات نامطلوب علیھ شما شود. 

 

 

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

 یا قوانین مرتبط را در رابطھ با موارد زیر نقض کرد، حق دارید در وزارت کار  RCW 49.46بھ عنوان یک راننده، اگر شرکت شبکھ حمل و نقل شما الزامات 
 شکایت کنید: ) L&I(و صنایع 

 غرامت •
  زمان رخصتی مریضی با معاش •
  شاگردانھ •
  اقدام تالفی جویانھ  •

 درج شکایت حقوق راننده نمایید:  L&Iشما می توانید در 

 lni.wa.gov/tncdriversآنالین:   •
 فورم شکایت حقوق راننده  پست: •
 مراجعھ نمایید  آدرس ھای  L&Iدفتر  بھ نزدیکترین  •

 

 مرکز منابع راننده 

 گان فعالیت می کند.مرکز منابع راننده در سراسر ایالت برای کمک بھ رانندگان در فرآیندھای تجدیدنظر غیرفعال سازی و سایر امتیازات ارائھ شده برای رانند
  مورد غیرفعال سازی دارند باید با مرکز منابع راننده تماس بگیرند.رانندگانی کھ سواالت یا نگرانی ھایی در 

 support@driversunionwa.orgایمیل: 

  0829-812 (206) تلیفون:

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

 

  )L&I(ریاست کار و صنایع ایالت واشنگتن 

 شرکت شبکھ   وزارت کار و صنایع ایالت واشنگتن کمک ھای فنی رایگان، بروشورھا، پوسترھا و سایر منابع آموزشی را در مورد حقوق شما بھ عنوان راننده
  حمل و نقل ارائھ می دھد.

 lni.wa.gov/tncdrivers وبسایت:

 tncdriversupport@lni.wa.gov ایمیل:

  5316-902 (360) تلیفون:

 آدرس ھای  L&Iدفتر  مراجعھ کنید:

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

