
RCW 49.46.300(7) ਅਤੇ WAC 296-128-99110(2) ਅਨੁਸਾਰ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ� ਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ�ਪਲ ਨ� ਿਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਕੇ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ� ਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦ ੇਡ�ਾਈਵਰ� ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ� 

ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਟ��ਸਪੋਰਟਸ਼ੇਨ ਨ� ਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ (TNC) 

ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟਟੇ ਦੀ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਉਜਰਤ ਬਾਰ ੇਕਾਨੂੰ ਨ ਹੇਠ ਡ�ਾਈਵਰ ਦ ੇਹੱਕ� ਬਾਰ ੇਨ� ਿਟਸ  

ਇਸ ਨ� ਿਟਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ RCW 49.46.300 ਹੇਠ ਵਾਿੱਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ TNC ਡ�ਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।  ਡ�ਾਈਵਰ ਵਜ�, ਤੁਹਾਡੀ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ� ਟਵਰਕ 
ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ� ਆੱਨਲਾਈਨ ਵੈਬਪੋਰਟ ਰਾਹ� ਡ�ਾਈਵਰ ਦੇ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਨ� ਿਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਅੰਗ�ੇਜੀ, 
ਸਪੈਿਨਸ਼, ਚੀਨੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਕੋਿਰਆਈ।   

ਮੁਆਵਜੇ ਦੀਆ  ਂਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਦਰ�  

ਡ�ਾਈਵਰ ਵਜ�, ਤੁਹਾਡੀ TNC ਨੰੂ ਹਰ ਿਟ�ਪ ਜ� ਿਟ�ਪ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਚਾਰਟਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ� ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ 1 
ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

2023 ਡ�ਾਈਵਰ 
ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
ਦਰ�  

ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਰ ਿਟ�ਪ 
ਲਈ  

ਿਜਹੜੇ ਿਟ�ਪ ਸੀਏਟਲ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 
ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� 
ਵੱਧ: 

ਿਜਹੜੇ ਿਟ�ਪ ਸੀਏਟਲ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਸੀਏਟਲ ਤ� ਬਾਹਰ 
ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਵੱਧ: 

ਿਟ�ਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ  

ਸੀਏਟਲ  

ਤ� ਬਾਹਰ, ਅਤੇ  

ਸੀਏਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ  

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਵੱਧ: 

ਦਾ ਸੁਮੇਲ: 

ਉਸ ਿਟ�ਪ ਲਈ 
ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਮ� 
(ਿਰਕਵਰੀ ਸਮ� ਸਮੇਤ, 
ਡ�ਾਈਵਰ ਵਲ� ਗੱਡੀ 
ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮ�) ਫ਼ੀ 
ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ 
ਿਮੰਟ 

$0.64 $0.37 $0.64  
ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਮ� ਦੇ ਿਹੱਸੇ 'ਤੇ 
ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਸੀਏਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

$0.37  
ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਮ� ਦੇ ਿਹੱਸੇ 'ਤੇ 
ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਸੀਏਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ 

ਹੈ 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਉਸ ਿਟ�ਪ 'ਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ 
ਮੀਲ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ 
ਗੱਡੀ ਲਈ ਫ਼ੀ 
ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ 
ਮੀਲ 

$1.50 $1.27 $1.50 
ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ 
ਿਹੱਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਸੀਏਟਲ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ 

$1.27 
ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਿਹੱਸੇ 

'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਸੀਏਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਬਣਦੀ ਹੈ 

ਜ� ਜ� ਜ� ਜ� 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੇਿਜਆ 
ਿਗਆ ਿਟ�ਪ 

$5.62 $3.26  $5.62 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਸੀਏਟਲ ਦੀਆਂ ਦਰ� 600,000 ਤ� ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਹਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁਦੀਆ ਂਹਨ। ਿਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ, 
ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਵੱਚ ਸੀਏਟਲ ਹੀ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ �ਚ ਦਰ� ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ 
600,000 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ। 

ਸ�ਝੀਆਂ ਰਾਈਡਸ 

ਜੇ ਸੀਏਟਲ ਿਵੱਚ ਸ�ਝੀ ਸੁਆਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸ�ਝੀ ਰਾਈਡ ਦੇ ਸਮੱੁਚੇਪਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਫ਼ੀ ਿਟ�ਪ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ।  

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

ਿਕਸੀ ਡ�ਾਈਵਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਿਟਪ, ਡ�ਾਈਵਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਤ� ਅਲਾਵਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਿਗਿਣਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਾਫ਼ਰ 
ਵਲ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀ ਿਟਪਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਵਲ� ਲੋੜ�ਦਾ 
ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ� ਹੇਠ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਤ� ਤੁਹਾਡੀ TNC ਤੁਹਾਡੀ ਿਟਪ ਿਵੱਚ� ਕਟੌਤੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ।  

ਇਲੈਕਟ�ਾੱਿਨਕ ਰਸੀਦ� ਅਤ ੇਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਨ� ਿਟਸ  

ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਰ ਿਟ�ਪ ਦੇ 24 ਘੰਿਟਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ, TNC ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਲੈਕਟ�ਾੱਿਨਕ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲ਼ੀ ਕੌਮੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਿਲਊਜ਼ ਫ਼ਾਈਲ ਜ� ਲੱਭਣਯੋਗ PDF ਫ਼ਾੱਰਮੈਟ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਸੰਗਲ ਿਟ�ਪ ਜ� ਿਟ�ਪ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਲਾਈਨ� ਵਾਲ਼ਾ ਟੇਬਲ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਿਟ�ਪ ਜ� ਿਟ�ਪ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਿਟ�ਪ ਦੀ ਰਸੀਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਾੱਲਮ। ਹਰ ਿਟ�ਪ ਜ� ਿਟ�ਪ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ�ਾੱਿਨਕ ਰਸੀਦ ਿਵੱਚ 
ਹੇਠ� ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:  

• ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਸਮ� ਦੀ ਕੱੁਲ ਰਕਮ 
• ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੱੁਲ ਮਾਈਲੇਜ 
• ਲਾਗੂ ਦਰ�, ਿਜਵ�: ਫ਼ੀ ਿਮੰਟ ਦੀ ਦਰ (ਦਰ�), ਫ਼ੀ ਮੀਲ ਦੀ ਦਰ (ਦਰ�), ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ 

ਕੀਮਤ ਜ� ਬਦਲਣਹਾਰ ਮੱੁਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਪਾੱਿਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਭੂਗੋਿਲਕ ਥ� ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣਹਾਰ ਦਰ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ 
• ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਟ�ਪ ਦੇ 24 ਘੰਿਟਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਿਟਪ  
• ਕੱੁਲ ਭੁਗਤਾਨ  
• ਕਟੌਤੀਆ,ਂ ਫ਼ੀਸ�, ਟੋਲ, ਸਰਚਾਰਜ, ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸ� ਜ� ਹੋਰ ਲਾਗਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਸ ਭੁਗਤਾਨ 
• ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀਆ ਂਜ� ਫ਼ੀਸ�, ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ, ਸਰਚਾਰਜ, ਕਮੀਸ਼ਨ�, ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ 
• ਹਰ ਿਟ�ਪ ਜ� ਿਟ�ਪ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ 
• ਸਟ�ੀਟ, ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ, ਿਜਸ, ਿਵੱਚ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੰੂ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਅਤੇ ਛੱਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਹ� ਹੈ) ਰਾਹ� ਦੱਸੇ ਗਏ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਿਟ�ਪ ਜ� ਿਟ�ਪ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੰੂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵ�।  

ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, TNC ਨੰੂ ਡ�ਾਈਵਰ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੌਮੇ ਨਾਲ ਵੱਖ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਿਲਊਜ਼ ਫ਼ਾਈਲ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚਲੇ ਹਰ ਿਟ�ਪ ਜ� ਿਟ�ਪ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ:  

• ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦੇ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਕੱੁਲ ਸਮ� 
• ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੱੁਲ ਮਾਈਲੇਜ 
• ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰ� ਤ� ਿਮਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੱੁਲ ਿਟਪ, ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਰ ਿਟ�ਪ ਜ� ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਟ�ਪ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਰਾਹ� ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 
• ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱੁਲ ਭੁਗਤਾਨ: ਫ਼ੀ ਿਮੰਟ ਦਰ (ਦਰ�); ਫ਼ੀ ਮੀਲ ਦਰ (ਦਰ�); ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ  
• ਕਟੌਤੀਆ,ਂ ਫ਼ੀਸ�, ਟੋਲ, ਸਰਚਾਰਜ, ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸ� ਜ� ਹੋਰ ਲਾਗਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਸ ਭੁਗਤਾਨ 
• ਕਟੌਤੀਆ ਂਜ� ਫ਼ੀਸ� ਨੰੂ ਸਫ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਖਣਾ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਟੋਲ, ਸਰਚਾਰਜ, ਕਮੀਸ਼ਨ�, ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸ� ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ 365 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ� ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੱੁਲ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਸਮ� ਤ� ਹੋਰ ਲਾਗਤ�। 

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਿਮਆਦ�  

TNC ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ 'ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਿਮਆਦ� ਿਤਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। TNC ਵਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ 
ਿਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਿਟਪਸ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 

ਵਾੱਲੰਟਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ  

ਕਾਨੰੂਨ ਵਲ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਛੁੱ ਟ, TNC ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਸਮ� ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਤੁਸ� ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਿਦੰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਇੰਜ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਗਾ� ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਵਾੱਲੰਟਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਚੈਪਟਰ 49.46 RCW ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਨ� ਮ� ਿਵੱਚ 
ਤੈਅ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਤ� ਹੇਠ� ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੀ ਿਟ�ਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 



RCW 49.46.300(7) ਅਤੇ WAC 296-128-99110(2) ਅਨੁਸਾਰ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ� ਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ�ਪਲ ਨ� ਿਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਕੇ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ� ਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦ ੇਡ�ਾਈਵਰ� ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ� 

ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਟੁੱ ਟ-ਫੁੱ ਟ ਲਈ ਕਈੋ ਕਟੌਤੀਆ  ਂਨਹ� 
TNC ਤੁਹਾਡ ੇਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤ� ਟ��ਸਪੋਰਟ ਨ� ਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਸਾੱਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਬੌਿਧਕ ਸੰਪਤੀ ਜ� ਹੋਰ ਪ�ਤੱਖ ਜ� ਅਪ�ਤੱਖ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਪਹੰੁਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� 
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ 

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮ� 
1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤ�, TNC ਦੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਵਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ 40 ਘੰਿਟਆ ਂਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ� ਿਪੱਛ ੇਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਿਮਲੇਗਾ, ਇਹ 
ਸਮ� ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਛੁੱ ਟੀ ਿਮਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸ� TNC ਦੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ 90 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਸਮ� ਿਰਕਾੱਰਡ ਕਰਕੇ 
ਇਕੱਠ�  ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਮਾਏ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਜ� ਵੱਧ ਘੰਿਟਆ ਂਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ�  ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਬਮਾਰੀ ਵੇਲ਼ੇ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਸਮ� ਦੇ ਿਦਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਵਰਤ� ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਮਾਏ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਘੰਟੇਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਕਾਰਣ� ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:  

• ਡ�ਾਈਵਰ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਿਬਮਾਰੀ, ਸੱਟ-ਫੇਟ ਜ� ਿਸਹਤ-ਸਿਥਤੀ; ਮੈਡੀਕਲ ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ, ਸੰਭਾਲ ਜ� ਿਕਸੇ ਮਾਨਿਸਕ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਿਬਮਾਰੀ 
ਦਾ ਇਲਾਜ, ਸੱਟ-ਫੇਟ ਜ� ਿਸਹਤ-ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ; ਜ� ਿਨਵਾਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡ�ਾਈਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਛੱੁਟੀ ਲੈਣੀ 

• ਮਾਨਿਸਕ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਿਬਮਾਰੀ, ਸੱਟ-ਫੇਟ ਜ� ਿਸਹਤ-ਸਿਥਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ; ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਲਈ 
ਸੰਭਾਲ, ਿਜਸ, ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ, ਸੰਭਾਲ, ਮਾਨਿਸਕ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਸੱਟ-ਫੇਟ ਜ� ਿਸਹਤ-ਸਿਥਤੀ; ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ 
ਮ�ਬਰ ਲਈ ਸੰਭਾਲ, ਿਜਸ, ਨੰੂ ਿਨਵਾਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਈ ਡ�ਾਈਵਰ ਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ 

• ਜਦ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਡ�ਾਈਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜ� ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਥ� ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
• ਉਹਨ� ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆ ਂਲਈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ RCW 49.76.030 ਹੇਠ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਛੁੱ ਟੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ 

ਹੋਏਗਾ/ਹੋਏਗੀ। 
• ਡੀਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਡੀਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜ� ਸਿਥਤੀ ਡ�ਾਈਵਰ ਵਲ� ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ 

ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।  

ਤੁਹਾਡ ੇਵਲ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ 14 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ� ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤ ੇਗਏ 
ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲ਼ੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

TNC ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਉਹਨ� ਦੇ ਡ�ਾਈਵਰ� ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2% ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਲਿਸਲੇ ਿਵੱਚ 
ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ 
ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

TNC ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਗਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ 40 ਘੰਿਟਆ ਂਤੱਕ ਦੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਅਣਵਰਤ ੇਸਮ� ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਸ� ਅਣਵਰਤ ੇਕਮਾਏ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਲਜ�ਦ ੇਹੋ, ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਕਮਾਏ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਦਾ 
ਜੋਿੜਆ ਹੋਇਆ ਿਹੱਸਾ, ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਿਲਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਘੰਿਟਆ ਂਤ� ਅਲਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� 90 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਡ�ਾਈਵਰ ਵਜ� TNC ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਕਮਾਏ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਿਬਮਾਰੀ 
ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।   

TNC ਤੁਹਾਡ ੇਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਹੱਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ� ਟਵਰਕ ਦੀ 
ਤੁਹਾਡ ੇਵਲ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤ� 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 

ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ  
TNC ਤੁਹਾਡ ੇਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:  

• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਿਟਪਸ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ 
• ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ�ੀਜ਼ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ  
• ਡ�ਾਈਵਰ ਸ�ੋਤ ਸ�ਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ 

ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਚੈਪਟਰ 49.46 ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹੱਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ TNC ਤੁਹਾਡ ੇਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ, ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡਾ 
ਖਾਤਾ ਡਾਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡ ੇਖਾਤ ੇਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਰ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਖ਼ਿਤਆਰੀ 
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ� ਦੇ ਮੌਿਕਆ ਂਤ� ਵ�ਿਝਆਂ ਰੱਖਣਾ।   

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


RCW 49.46.300(7) ਅਤੇ WAC 296-128-99110(2) ਅਨੁਸਾਰ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ� ਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ�ਪਲ ਨ� ਿਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਕੇ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ� ਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦ ੇਡ�ਾਈਵਰ� ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ� 

ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

TNC ਦੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਪਾੱਿਲਸੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜ� ਿਗਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤ ੇਨੰੂ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਜ� 
ਤੁਹਾਡ ੇਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ� ਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ RCW 49.46 ਜ� ਹੇਠ� ਿਦੱਿਤਆ ਂਸਬੰਧੀ ਸਬੰਿਧਤ ਨ� ਮ� ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਡ�ਾਈਵਰ ਵਜ�, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆੱਫ਼ ਲੇਬਰ ਐਡਂ ਇੰਡਸਟ�ੀਜ਼ (L&I) ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ: 

• ਮੁਆਵਜ਼ਾ 
• ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮ�  
• ਿਟਪਸ  
• ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ  

ਤੁਸ� L&I ਕੋਲ ਡ�ਾਈਵਰ ਦੇ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਆੱਨਲਾਈਨ: lni.wa.gov/tncdrivers 
• ਡਾਕ: ਡ�ਾਈਵਰ ਦੇ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ਾਰਮ 
• ਆਪਣੇ ਸਭ ਤ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ L&I ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਥ� 'ਤੇ ਜਾਓ 

 

ਡ�ਾਈਵਰ ਸ�ੋਤ ਸ�ਟਰ 

ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਿਵਚਲੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਸ�ੋਤ ਸ�ਟਰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ� ਬਾਰੇ ਅਮਲ� ਅਤੇ ਡ�ਾਈਵਰ� ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹੋਰ ਲਾਭ� ਲਈ ਡ�ਾਈਵਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੀਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲ਼ੇ ਡ�ਾਈਵਰ� ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ� ਜ� ਿਚੰਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਸ�ੋਤ ਸ�ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਈਮੇਲ: support@driversunionwa.org 

ਫੋਨ: (206) 812-0829 

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

 

ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟਟੇ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆੱਫ਼ ਲੇਬਰ ਐਡਂ ਇੰਡਸਟ�ੀਜ਼ (Washington State Department of Labor & Industries 
(L&I))  

ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆੱਫ਼ ਲੇਬਰ ਐਡਂ ਇੰਡਸਟ�ੀਜ਼, ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ� ਟਵਰਕ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਵਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, 
ਬ�ੋਸ਼ਰ, ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਅਕ ਸ�ੋਤ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਵੈਬਸਾਈਟ: lni.wa.gov/tncdrivers  

ਈ-ਮੇਲ: tncdriversupport@lni.wa.gov  

ਫੋਨ: (360) 902-5316 

'ਤੇ ਜਾਓ L&I ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵ� 

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

