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رموف یلدرمورد تشک یدآنچھ با  
یدبدان دریورحقوق  یت شکا   

 

 :این موارد استفاده نمایید در  یتشکا جھت رجیستر نمودن رم و ف یناز ا ید؟ دار  صحیح رارم وف
 

 .پرداخت نشده است  عواید کم از کم  •
 .پرداخت نشده  ی ھا تحفھانعام و  •
 .شود ی کسر م عوایداز  جواز کھ بدون   پیسھ ای  •
 .عوایدبا  یضی استفاده از زمان مر یا یدر جمع آور  ییعدم توانا •
 .عوایدبا   مریضی زمان  عدم پرداختی باالی  •
 .دارای عواید زمان مریضی  معلومات دھی  •
 .یاضاف ینھھز  یاپرداخت عوارض، کارمزد  عدم •
 .حقوق  اعالن •
 .دلخواه من لسانحقوق بھ  اعالن ھای •
 .دریور یدرس •
 .ھفتھ وارسفر  اعالن ھای •
 .من یھعل اشتراک گذاری سفر کمپنی یریانتقام گ •
 .یددھب  شرح C حصھدر  ا لطف – ئرسا •

 .نمایید پرکاریرا  یرموچھ ف  ببینید  تا نمایید مراجعھ  رھنمای شکایت  است، بھ سائری  یزدرمورد چ  تان یت شکا در صورتیکھ 
 

قانون  یتواشنگتن، صرف نظر از وضع  اشتراک گذاری سفر  دریورھای   ھمھ ما  برخوردارند.    دریور حقوق    یتشکا  رجیستر   جھت  ی مھاجرت، از حق 
تار  3  طی را    عواید  یاتشکا  میتوانیم از  با  یخیسال  در  درمورد .  یمکن   یبررس  2023  جنوری   1از    ،میشدپرداخت    یدکھ  خود   حقوق 

www.Lni.wa.gov/TNCDrivers  تعلیم ببینید یشترب. 
 

 :رم وف  ینا پرکاری  جھت نکاتی 
  عاجلتر  ارائھ بدھید،بھ ما    یشتری ب   معلومات. ھرچھ  نمایید  کاری رم را واضح و کامل پرو. ف یریدنگ  یدهرا ناد  و پرسانی   سوال   کدام  نمایید  مساعی •

 .تان مساعدت نماییمبھ  یمتوان ی م
  ی قراردادھا  ھا،   یدپرداخت، رس  ی ھا  حساب   صورت   یپ اھا عبارتند از: ک  . مثالیدکن   روان ما    ی برا  ید دار  تان  یت از شکا  حمایت   جھت   در را    یاسناد •

 .مینمایدرا درج   دارای مسافر یسفرھا  لست کھ و پیشینھ فردی تان سوابق   یحت  یا ،  rideshareکمپنیبا  مکاتبھ کدامامضا شده، 

 :داد   یم را انجام خواھ  یر، ما موارد زتان یت پس از ثبت شکا 
 

  یشتریب  معلومات از شما  یق. ممکن است قبل از شروع تحقیمکرده ا یافترا در  تان یتکھ شکاتان معلومات دھی کنیم تا بھ شدهتماس  بھ با شما  •
 .یمبخواھ

  کاپی یکو  ید کرده ارجیستر  دریوری  یتکھ شما شکا معلومات میدھد اشتراک گذاری کمپنیبھ  L&I بھ تماس شوید. اشتراک گذاری  کمپنیبا  •
را باز    شانپرداخت   و پیشینھ و سوابق یسنج  زمان  یدبا سفر  یگذار اشتراک  کمپنی ھای یات،شکا  یررسب  زمانم. ی کن ی م روانرا  تان یت از شکا

  یتقابل دریوری مربوط بھ حقوق  یات. شکایرخن  یاپرداخت شده است عواید/مرخصی درای عواید زمان مریضی کھ  یمکن یینتع  یمکنند تا بتوان 
 . امھ دارندع ی افشا

  یبرا یشتریبھ زمان ب  در صورتیکھ یا میدھیم فیصلھ ) یانھجو  یتالف یاتشکا درموردروز   90روز ( 60 طی. ما یدکن  ی خود را بررس تشکای  •
 .معلومات دھی میکنیم تانبھ ھ باشیم داشت  ضرورت یبررس

 :درمورد آن مساعدت نماییم  یم توانیکھ نم شکایاتی 
الزم االجرا   یخقبل از تارشکایت دارید  کھ  ییادعاھا ئرسا یا عواید •

سال قبل   3از  یش مربوط بھ ب   یا) 2023 جنوری 1شدن قانون (
 است. 

 .کنندمی  سفرخارج از واشنگتن   بطور کاملمسافران  •

 
 .نمایید معلومات دھی یق بھ مأمور تحق لطفا، مساعدت میکند تانبھ تان یت درمورد شکا نماینده یا یل وک در صورتیکھ

 
 ادامھ بھ پرداخت بعدی برای فورم. 
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 For L&I Use Only 
 L&I)صرف جھت مصروف سازی (

 Complaint # 
 

 

 
 

 ستندردھای کارگماری 
 

 7321-219-866-1 یا 360-902-5316

 فورم شکایت حقوق دریور

 
  معلومات من – حصھ الف 

 

 لسان ترجیحی:
 چینی سنتی  چینی ساده شده   عربی  امھری   انگلیسی 
 پنجابی  اورومو   ھندی  فرانسھ   دری  
یگرینیا ت   ھسپانوی   سونینکھ   سومالی   روسی    
رسائ   ویتنامی  : 

 ) ریاست نام وسط تخلص – تان میباشد کارت ھویتنام (ھمانطور کھ در 
 

 آدرس پستی
 

 ولسوالی 
 

 والیت
 

 کود پستی 
 

 نمبر تیلیفون 
 

 آدرس ایمیل
 

 تماس ثانویھ نمبر تیلیفون   یھتماس ثانومعلومات 
 

 
 کمپنی اشتراک سازی سفر  –حصھ ب 

 

 نام کمپنی 
 

 
 معلومات حمایتی شکایت تان  –حصھ پ 

 

 ید؟کرد دریوری کمپنی ینا یبرا یبار چھ زمان ینآخر کمپنی ینا باالی دریوریشروع  یختار
 

 است  ذیل یبازه زمان یمن برا  یتشکا
 تاریخ اتمام: تاریخ شروع: 

 
 ھمھ مواردی کھ صدق میکند را پرکاری نمایید:

 

گم شده   اعالن ھای سفرھای ھفتھ وار  کسری ھای بدون جواز   پرداخت نشده است  یدکم از کم عوا 
 است/اشتباه است/ناقص است 

 .پرداخت نشده یھا تحفھ انعام و  
 

  یضیمر مرخصی زمان  عدم دریافت اعالن  زمان مرخصی مریضی دارای عواید 
 یدعوا یدارا

  ینھھز یا عدم پرداخت عوارض، کارمزد  
 ی اضاف

بھ   یاحقوق را ارائھ نکرده  اعالن کمپنی 
 است  نشده  یافت در یحی ترج لسان

 تالفی جویی  

رسید الکترونیک گم شده است/اشتباه  
 است/ناقص است 

 سائر:  

 
 تان یتبھ شکا یدگیرس  جھت ضرور مورد   معلومات

 .یمکن  یدگیرس  تان یتبھ شکا یمتوان ی م عاجلتر  ید،پاسخ دھ یشتریب  و پررسان ھای بھ سواالت  یدبتوان  ھرچھ 
 مرخصی مریضی دارای عواید طلبکار/  عواید

                                    ساعت:     $
 شده است؟  رجیسترمدت  یندر ا یمسافر  یساعت سکو #

 
 

 ادامھ بھ صفحھ بعد 
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 چھ مدت یکبار پرداختی دارید؟
      یک بارکدام دو ھفتھ       ھفتھ وار      روزانھ 

 صورت حساب پرداخت را دریافت میکنید؟ بوده است؟  تاریخ ھایی چھ یدستا آن یکھ مدع مرخصی مریضی/  عواید  یشده برا یزیر پالن) پرداخت یروز(ھا
 نمیدانم       نی      بلی 

 ید؟رد شده ا لیکن یدکرده ا مرخصی مریضی/  عوایددرخواست  ک سازیسفراشترا  کمپنیاز 
 نمیدانم       نی      بلی 

 در صورتیکھ «بلی»، در چھ تاریخ ھایی تقاضا کرده اید؟
 

 ید؟آنھا را دار  ییداراکدام  یا یدستابدھکار  پیسھ اشتراک گذاری سفر کمپنیبھ  در صورتیکھ
 نمیدانم       نی      بلی 

 در صورتیکھ بلی، چھ مبلغ؟ 
$ 

بھ   L&I ید،داشت  یقرارداد کتب  در صورتیکھ . یددھب  شرح   لطفا ید،آنھا را دار ییدارا کدام  یا یدست ا بدھکار  اشتراک گذاری سفر کمپنیبھ  در صورتیکھ
 .دارد  ضرورت  یپ اک یک

 
 

 پرداخت ھای جزئی دریافت کردید؟
 نمیدانم       نی      بلی 

 سائر دریورھا ھم پرداختی دریافت نکردند؟
 نمیدانم       نی      بلی 

 

در  عدم پرداخت ارائھ کرده است.  یبرا یلیچھ دل گذاری سفر اشتراک  کمپنیو  یدکن ی را مطرح م یت شکا ینکھ چرا ا معلومات بدھیدبھ ما  یاتبا جزئ 
 .ضمیمھ نماییدرا  یاضاف ی ھاقھ ور میتوانید ید،دار ضرورت  یشتریب  ی بھ فضا صورتیکھ

 

 

 .نمایید روان L&I آنھا را بھ بعد یا یدکن  ضمیمھرا  تان  و تاریخچھ از سوابق ییھا کاپی یدتوانی م ید؟ارائھ دھ تان یتاز شکا  یتحما  جھت  یدتوانیرا م یمرتبطو تاریخچھ چھ سوابق 
زمان مرخصی دارای عواید کمپنی  پالیسی 

 اشتراک گذاری سفر 
 رسیدھای دریور    جواز کتبی کسری ھا  

  سائر:   سوابق و تاریخچھ سفر شخصی   اعالن ھای سفر ھفتھ وار  
 

 امضا  - حصھ ت 
 

و   یشده خود ھمکار  یینکنم کھ با بازپرس تعی موافقت م ناکنم. من ھمچن ی م ییدارائھ شده را تا معلومات سقمرم، صحت و و ف ینا روان سازی با  
 .من است ی رم بھ منزلھ امضاوف  ینارتباط برقرار کنم. نام من در ا

 
   

 تاریخ   امضا (چاپ شده یا تایپ شده)
 

 :ی مراحل بعد
 
 .یدخود نگھ دار  یبرا  ی راپ اک یکاست.   صحیحتا حد امکان کامل و   معلوماتکھ  نماییدحاصل  یناناطم. یدو چاپ کن  یرم را بررسوف  .1
 
  مساعدتبھ  تان ی دفتر محل یافتن جھت . تحویل بدھید یا ید کن روان  تان   ی محل L&I را بھ دفتر  تان رم و ف ید توانیم -  کنید  روانخود را   فورم  .1

 .یدکن  یدند www.Lni.wa.gov/Offices از  ید؟دار ضرورت
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