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 ) TNCشركة شبكة النقل ( 

 إشعار بحقوق السائقین بموجب قانون الحد األدنى لألجور في والیة واشنطن 

بصفتك سائقًا، یجب أن توزع علیك شركة شبكة   . RCW 49.46.300یھدف ھذا اإلشعار إلى إخطار السائقین العاملین لدى شركة شبكة النقل في والیة واشنطن بحقوقھم بموجب القانون  
 ، واإلسبانیة، والصینیة، والفیتنامیة، والروسیة، والكوریة.   النقل إشعار حقوق السائقین عبر تطبیق على الھواتف الذكیة أو بوابة إلكترونیة على اإلنترنت، باللغات التالیة على األقل: اإلنجلیزیة

 

 أسعار التعویض الدنیا 

یجب أن تدفع لك شركة شبكة النقل األسعار الموضحة في الجدول التالي على األقل، عن كل رحلة أو جزء من   -بصفتك سائقًا-  2023ینایر  1من  اعتباًرا 
 الرحلة. 

األسعار الدنیا  
بالنسبة للسائق  

 2023لعام 
 عن كل رحلة مرسلة  

الرحالت البادئة داخل   
سیاتل وتنتھي في أي  

 مكان، أیھما أكبر: 

الرحالت البادئة خارج  
سیاتل وتنتھي خارج  

 سیاتل، أیھما أكبر: 

 الرحالت البادئة 
 خارج 
 سیاتل  
 وتنتھي داخل  
 سیاتل، أیھما أكبر:  

 جمع بین:

عن كل دقیقة محسوبة  
في منصة المسافر 
لكل الوقت المتاح  

المسافر لتلك  بمنصة  
 الرحلة 

$0.64 $0.37 $0.64 
ینطبق على الجزء المحسوب من وقت  

 منصة المسافر داخل سیاتل 

$0.37 
ینطبق على الجزء المحسوب من وقت  

 منصة المسافر خارج سیاتل 

 زائد زائد زائد زائد زائد
عن كل میل محسوب  

في منصة المسافر 
لكل األمیال المقطوعة  

بمنصة المسافر في  
 تلك الرحلة 

$1.50 $1.27 $1.50 

ینطبق على جزء األمیال المحسوبة في منصة  
 المسافر المقطوعة داخل سیاتل

$1.27 
ینطبق على جزء األمیال المحسوبة في  
 منصة المسافر المقطوعة خارج سیاتل 

 أو  أو  أو  أو 

الحد األدنى لكل رحلة  
 مرسلة

$5.62 $3.26  $5.62 

، ستكون سیاتل المدینة  2022نسمة. اعتباًرا من دیسمبر  600,000سیاتل أیًضا على أي مدینة أخرى في واشنطن تتجاوز الكثافة السكانیة فیھا  مالحظة: تنطبق أسعار 
 . نسمة الُمحددة في القانون المستخدم لتطبیق أسعار الرحالت األعلى  600,000الوحیدة في واشنطن التي تتجاوز الكثافة السكانیة عتبة السكان 

 

 الرحالت المشتركة 

 یتم تطبیق أعلى حد أدنى عن كل رحلة على كامل الرحلة المشتركة في حالة كان أي جزء من الرحلة المشتركة یقع في سیاتل. 

 

 

 

 

 

 

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

المتطلبات. یجب دفع جمیع اإلكرامیات خالل فترات الدفع  اإلكرامیات المدفوعة للسائق ھي إضافة إلى متطلبات أسعار التعویض الدنیا للسائق، وقد ال یتم احتسابھا ضمن ھذه 
ن، أو مصرًحا بھ صراحة بموجب  المحددة، عندما یكون الدفع من قبل المسافر. ال یمكن لشركة شبكة النقل االقتطاع من اإلكرامیات، ما لم یكن ذلك مطلوبًا بموجب القانو

 أحكام االقتطاعات الطوعیة. 

 

 إلشعارات األسبوعیة الفواتیر اإللكترونیة وا 

  PDFبتنسیق  ساعة من كل رحلة یتم إرسالھا، یجب أن تقدم لك شركة شبكة النقل فاتورة إلكترونیة، متاحة في ملف قیم مفصولة بفواصل قابل للتنزیل أو  24في غضون  
رحلة أو جزء من الرحلة.  قابل للبحث، یحتوي على جدول بھ صفوف لكل رحلة على حدة، أو جزء من الرحلة، وأعمدة لكل تفاصیل العنصر الواردة في فاتورة الرحلة لكل 

 یجب أن تفصل الفاتورة اإللكترونیة المعلومات التالیة لكل رحلة أو جزء من الرحلة: 

 لمسافرإجمالي الوقت المحسوب بمنصة ا   •
 إجمالي األمیال المقطوعة أثناء الوقت المحسوب بمنصة المسافر  •
سة تسعیر متغیرة ساریة  األسعار المطبقة مثل: السعر لكل دقیقة، السعر لكل میل، النسبة المئویة من أجرة المسافرین، وأي مضاعفات أسعار قابلة للتطبیق أو سیا •

 لى الموقع الجغرافي المفعول، بما في ذلك األسعار المتغیرة بناًء ع
 ساعة من الرحلة المرسلة   24أي تعویض عن الرحلة یدفعھ المسافر خالل  •
 إجمالي المدفوعات   •
 صافي المدفوعات بعد الخصومات أو األتعاب أو رسوم الطرق أو الرسوم اإلضافیة أو رسوم اإلیجار أو رسوم أخرى  •
 ورسوم إضافیة، وعموالت، ورسوم إیجار، ورسوم أخرىالخصومات أو األتعاب المفصلة، بما في ذلك أي رسوم طرق،  •
 التاریخ القابل للتطبیق واإلطار الزمني لكل رحلة وكل جزء من الرحلة  •
اكب الھم (ما لم یكن الرمواقع استقبال الركاب وإنزالھم لكل رحلة وكل جزء من الرحلة كما ھو موضح في الشارع والمدینة والوالیة التي تم فیھا نقل الركاب وإنز •

 قاصًرا). 

إشعاًرا كتابیًا، متوفًرا بشكل ملف یحتوي على قیم مفصولة بفواصل، تتضمن المعلومات التالیة لكل    -مرة واحدة أسبوعیًا على األقل-یجب أن توفر شركة شبكة النقل للسائق  
 رحلة أو جزء من الرحلة تمت في األسبوع السابق: 

 إجمالي وقت منصة المسافر   •
 المقطوعة أثناء الوقت المحسوب بمنصة المسافر إجمالي األمیال  •
 إجمالي تعویض اإلكرامیات المعطاة من المسافرین خالل األسبوع السابق، مفصلة بتاریخ كل رحلة مرسلة أو جزء من الرحلة المرسلة  •
 لمدفوعاتتفصیل إجمالي المدفوعات حسب: األسعار لكل دقیقة، واألسعار لكل میل، وأي طریقة أخرى مستخدمة لحساب ا •
 صافي المدفوعات بعد الخصومات أو األتعاب أو رسوم الطرق أو الرسوم اإلضافیة أو رسوم اإلیجار أو رسوم أخرى  •
ت المحسوب  تفصیل الخصومات أو األتعاب، بما في ذلك جمیع رسوم الطرق والرسوم اإلضافیة والعموالت ورسوم اإلیجار والرسوم األخرى، من إجمالي الوق  •

 یوًما ماضیة.   365افرین المنقضي خالل آخر  بمنصة المس

 

 فترات الدفع 

قة عن التعویض واإلكرامیات  یجب أن تحدد شركة شبكة النقل فترات الدفع بشكل منتظم لكي تتم كل أسبوعین على األقل. یجب أن تدفع شركة شبكة النقل لك أي مبالغ مستح 
 أیام تقویمیة بعد نھایة فترة الدفع.   10وسداد تكالیف في موعد ال یتجاوز 

 

 االستقطاعات الطوعیة 

ألغراض قانونیة. تقلل الخصومات  باستثناء ما یقتضیھ القانون، ال تخصم شركة شبكة النقل التعویض إال عندما تُصرح أنت بالخصم صراحةً كتابیًا، والقیام بذلك مسبقًا، و 
 لة. والقواعد ذات الص RCW 49.46الطوعیة أرباح الرحلة دون الحد األدنى من متطلبات التعویض المذكورة في الفصل 
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 ال استقطاعات عن الفقد أو الكسر 

ات المادیة وغیر المادیة من التعویض  ال یمكن لشركة شبكة النقل خصم تكلفة األضرار أو فقد المعدات الخاصة بشركة شبكة النقل، أو برمجیاتھا أو ملكیتھا الفكریة أو الممتلك
 الخاص بك. 

 

 اإلجازة المرضیة المدفوعة 

ساعة تمت من   40، وبصفتك سائقًا لدى شركة شبكة النقل، ستبدأ في الحصول على ساعة واحدة على األقل من اإلجازة المرضیة المدفوعة، لكل  2023ینایر   1اعتباًرا من 
 ائق التابعة لشركة شبكة النقل. ساعة من وقت ركوب المسافرین على منصة الس 90یمكنك استخدام اإلجازة المرضیة المدفوعة المستحقة عند تسجیل   وقت ركوب المسافرین.

 یجب أن یُسمح لك باستخدام األیام المتراكمة من اإلجازة المرضیة المدفوعة التي حصلت علیھا بزیادات ال تقل عن أربع ساعات أو أكثر. 

 لكل ساعة مستخدمة من اإلجازة المرضیة المدفوعة، یجب أن تُدفع لك بسعر متوسط أجر الساعة. 

 جازة المرضیة المدفوعة لألسباب التالیة: یمكن استخدام اإل  

ج لمرض عقلي  الغیاب الناتج عن مرض السائق العقلي أو الجسدي أو اإلصابة أو الحالة الصحیة؛ لتلبیة حاجة السائق للتشخیص الطبي أو الرعایة أو العال  •
 أو جسدي، أو إصابة أو حالة صحیة؛ أو حاجة السائق إلى رعایة طبیة وقائیة 

لى  لسائق بتوفیر الرعایة ألحد أفراد األسرة المصاب بمرض عقلي أو جسدي أو إصابة أو حالة صحیة؛ أو رعایة أحد أفراد األسرة الذي یحتاج إللسماح ل •
 ة تشخیص طبي أو رعایة أو عالج لمرض عقلي أو جسدي أو إصابة أو حالة صحیة؛ أو رعایة أحد أفراد األسرة الذي یحتاج إلى رعایة طبیة وقائی

 ندما یتم إغالق مدرسة طفل السائق، أو مكان رعایتھ بأمر من مسؤول عام ألي سبب متعلق بالصحة ع •
 RCW 49.76.030في حاالت الغیاب التي یحق للموظف الحصول علیھا كإجازة بسبب العنف األسري بموجب القانون  •
 أثناء فترة اإلیقاف، ما لم یكن اإلیقاف أو الوضع بسبب ادعاءات االعتداء الجنسي المؤكدة، أو االعتداء الجسدي المرتكب من السائق.  •

 یوًما تقویمیًا بعد تقدیم الطلب أو بحلول الموعد المقرر التالي لدفع التعویضات.  14یجب أن تتلقى مدفوعات اإلجازة المرضیة المدفوعة المطلوبة في موعد ال یتجاوز  

% من مجتمع السائقین. یجب أن  2ستخدمھا على األقل یجب أن تسمح شركة شبكة النقل لك أن تطلب اإلجازة المرضیة المدفوعة وتستخدمھا من خالل نظام متاح بأي لغة ی 
 یكون النظام متاًحا عبر تطبیق على الھواتف الذكیة أو بوابة إلكترونیة على اإلنترنت. 

مت بترحیل اإلجازة  ساعة إلى العام التقویمي التالي. إذا ق 40یجب أن تسمح لك شركة شبكة النقل بأن تُرحل أي إجازة مرضیة مدفوعة غیر مستخدمة لما یصل إلى  
الساعات المستحقة في العام السابق  المرضیة المدفوعة غیر المستخدمة إلى العام التالي، فیجب أن یكون استحقاق اإلجازة المرضیة المدفوعة في السنة التالیة باإلضافة إلى 

 والمرّحلة. 

 یوًما تقویمیًا قبل طلبك.     90شبكة النقل، كسائق خالل   یحق لك استخدام اإلجازة المرضیة المدفوعة إذا كنت قد استخدمت منصة شركة 

لألجور، بما في ذلك حقوق   ال یجوز لشركة شبكة النقل اتخاذ أي إجراء ضدك یؤثر سلبًا على استخدام شبكة النقل، بسبب ممارسة أي حقوق لك بموجب قانون الحد األدنى 
 اإلجازة المرضیة المدفوعة. 

 

 االنتقام حظر أعمال 
 ال یمكن لشركة شبكة النقل االنتقام منك بسبب ممارستك ألي حق من حقوقك بموجب قانون الحد األدنى لألجور، بما في ذلك:  

 ممارسة حقك في الحصول على التعویضات واإلكرامیات واإلجازة المرضیة المدفوعة   •
 رفع دعوى أو تقدیم شكوى إلى وزارة العمل والصناعات  •
 ز موارد السائق استخدام مرك  •

بك، أو حرمانك من فرص    ال یمكن لشركة شبكة النقل اتخاذ إجراء سلبیة في حقك، مثل تعطیل حسابك، أو منعك من الوصول إلى حسابك، أو تعدیل أسعار األجور الخاصة
 .   49.46فئة أسعار التعویض البدیلة ألنك مارست حقك بموجب الفصل 

لدیھا سیاسة تعد االستخدام المصرح بھ لإلجازات المرضیة المدفوعة كغیاب قد یؤدي إلى أو ینتج عنھ أي تعطیل للحساب، أو أي إجراء    ال یمكن لشركة شبكة النقل أن تكون
 سلبي آخر ضدك. 

 

 

 

 

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=49.76.030
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 تقدیم شكوى 
أو القواعد ذات   RCW 49.46، إذا انتھكت شركة شبكة النقل التي تعمل لدیھا شروط قانون  (L&I)بصفتك سائقًا، لدیك الحق في تقدیم شكوى إلى وزارة العمل والصناعات 

 الصلة فیما یتعلق بما یلي: 

 التعویض  •
 اإلجازة المرضیة المدفوعة  •
 اإلكرامیات   •
 االنتقام   •

 یمكنك تقدیم شكوى خاصة بحقوق السائقین إلى وزرة العمل والصناعات:  

 lni.wa.gov/tncdriversعبر اإلنترنت:   •
 نموذج شكوى بشأن حقوق السائقینالبرید:   •
 موقع  لمكتب وزارة العمل والصناعات قم بزیارة أقرب  •

 

 مركز موارد السائق 

قدمة للسائقین. یجب أن یتواصل  یعمل مركز موارد السائق على مستوى الوالیة لتقدیم المساعدة للسائقین المتعلقة بعملیات طعون تعطیل الحساب، وغیر ذلك من المنافع الم
 موارد السائق. السائقون الذین لدیھم أسئلة أو مخاوف مع مركز 

 support@driversunionwa.orgالبرید اإللكتروني:  

 0829-812 (206)الھاتف: 

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

 

 )L&I( وزارة العمل والصناعات في والیة واشنطن

 النقل.   تقدم وزارة العمل والصناعات في والیة واشنطن مساعدة تقنیة مجانیة وكتیبات وملصقات وموارد تعلیمیة أخرى حول حقوقك كسائق لشركة شبكة 

 lni.wa.gov/tncdriversالموقع اإللكتروني:  

 tncdriversupport@lni.wa.govالبرید اإللكتروني:  

 5316-902 (360)الھاتف:  

 مواقع مكتب وزارة العمل والصناعات  تفضل بزیارة:

 

 
 

 
 

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

