የ ሲያትል ከተማ እና ኪንግ ካዉንቲ - ምን እንደሰማን እና ወዴት እንደም ንሄድ
ወደ ፎር-ሃየር (For-Hire) ኢንዱስትሪ መድረስ - ሜይ 2021
የ ሰማነዉ – ዳሰሳዎች
ፌብሪዋሪ ዉስጥ ዳሰሳ አዘጋጅተን እና የሜዳሊያ ባለቤቶችን እና ሾፌሮችን የ For-Hire ትራንስፖርት አገልግሎት ዉስጥ ሲሰሩ
የሚያጋጥሟቸዉ ችግሮች እና ማየት ስለሚፈልጉት ለዉጦች እንድንግሩን ጠይቀናቸዉ ነበር።
የሰማነዉ ይህ ነዉ፡
•
•
•
•

አብዛኞቹ መላሾች ከአምስት ዓመታት በላይ ነድቷል፣ እንደ ዋና የገቢ ምንጫቸዉ ሙሉ ሰዓት ይነዳሉ እና ለሌላ አገልግሎት
አይነዱም።
የኢንሹራንስ ወጪ እና የቁጥጥር ክፍያዎች ወጪ ተግዳሮቶች ናቸዉ።
በ TNC ዎች እና ታክሲዎች እና for-hire ተሽከርካሪዎች መካካል ያለዉ የደንቦች ልዩነት በተላይ የአገልግሎት ክፍያዎች ለታክሲ
እና for-hire ተሽከርካሪዎች ገበያ መጥፋት አስተዋጽዖ እንድሚያቀርቡ በተደጋጋሚ ተጠቅሷል።
አንዳንድ መላሾች የተሽከርካሪ ዕድሜ ገደቦች እና የኤርፖርት ክፍያዎች ወይም አጭር ጉዞዎችንም እንደ ተግዳሮቶች ገልጿል።

የ ሰማነዉ – የትኩረት ቡድኖች
ማርች ዉስጥ አምስት የትኩረት ቡድኖችን ከሜዳሊያ ባለቤቶች እና ሾፌሮች ጋር አስተግደን እና እንደ ክልላዊ ሚአዳሊያዎች መፍጠር
እና ሁሉንም የ for-hire ወደ ታክሲዎች ማዛወር ያሉ የተወሰኑ የፖሊሲ ሃሳቦች ላይ ያላቸዉን ምላሽ ጠይቀናል።
ይህ ነዉ የሰማነዉ፡
•
•
•
•

አብዛኞቹ ተሳታፊዎች ወደ ክልላዊ ሜዳሊያ መሻገርን፣ ሁሉንም የ for-hire ወደ ታክሲዎች ማዛወርን፣ ስማርት የታክሲ ሜትሮች
(smart taximeters) እና እንደ ሁኔታ የሚቀያየር የክፍያ መጠንን ይደግፋሉ።
አንዳንድ ተሳታፊዎች ሁሉም ሜዳሊዎች ባለ ሁለት ከሆኑ በአሁኑ ሰዓት የባለሁለት ሜዳሊያ ባለቤቶች እንዴት ተገቢ የሆነ
ማካካሻ እንደሚያገኙ እንደሚያሳስባቸዉ ገልጿል።
ተሳታፊዎች ከተማዉ እና ካዉንቲዉ ገበያዉን የሚያገለግሉ ኢንሹራንስ አቅራቢዎችን ለመጨመር የኢንሹራንስ መስፈርቶችን ላላ
እንድያረጉ ይፈልጋሉ። ጥቂት የኢንሹራንስ አማራጮች ማለት ከፍ ያለ ክፍያ ማለት ነዉ።
በኮቪድ ወረርሽኝ ወቅት እንዱስትሪዉ እየተፍጨረጨረ ባለበት የሜዳሊያ ባለቤቶች እና ሾፌሮች እንደ የቁጥጥር ክፍያዎች ቅነሳ
ወይም ስረዛ ወይም ሌሎች የገንዘብ ድጋፍ ያሉ የተፋጠነ ድጋፍ ይፈልጋሉ።

ከዳሰሳዉ በተጨማሪ ከታክሲ ማህበራት፣ for-hire ተሽከርካሪ ኩባኛዎች እና የሙያ ቡድኖች ስለ ኢንዱስትሪዉ ተግዳሮቶች እና
የታሰቡ የህግ ለዉጦች ለመወያየት ተገናኝተናል። እነዚህ በአብዛኛዉ ሌላዉ የተሰጡ ግብረ መልስ ጋር የሚመሳሰል ነዉ። የነዚህ
ስብሰባዎች ዋና ሃሳቦች በአብዛኛዉ የዳሰሳዉ ምላሾችን ያንጸባርቃሉ።
ወዴት እየሄድን እንደሆነ – ዕቅዶች
በሰማነዉ ግብር መልስ መሠረት ከተማዉ እና ካዉንቲዉ የሚከተሉትን እርምጃዎች ይወስዳሉ፡
•

በሜዳሊያን ዕድሳት ክፍያ ቅነሳ፣ የ for-hire ሾፌሮች ፈቃድ ዕድሳት ክፍያዎች ቅነሳ፣ የታክሲ ማህበር እና የ for-hire ተሽከርካሪ
ኩባንያ ፍቃድ ዕድሳት ክፍያዎች እና ተጨማሪ ክፍያዎች ቅነሳ መልክ የተፋጠነ ድጋፍ ማቅረብ – ሁሉም ለሚቀጥለዉ ፍቃድ
ዓመት። በተጨማሪም የ10-ዓመት የተሽከርከሪ ዕድሜ ገደብ ማስፈጸም እስከ ጁን 30 ቀን 2022 በእንጥልጥል እንድቆይ
ይደረጋል።
o ከተማዉ እና ካዉንቲ አጠናቆ የወድያዉ የድጋፍ ጥቅሎችን ተግባራዊ ማድረግ ጀምሯል።

•

የክልላዊ ሜዳሊያዎች፣ ሁሉንም የ for-hire ወደ ታክሲዎች ማዛወርን፣ የስማርት ታክሲሜትር መጀመር፣ የኢንሹራንስ
መስፈርቶችን ማስተካከል እና ደንቦች ለማቅለል እና መስመር ለማስያዝ ሌሎች ለዉጦችን ማድረግን ለመተግበር የህግ ሃሳብ
ማቅረብ።
o ከተማዉ እና ካዉንቲ የቀረበዉን የህግ ንድፈ ሃሳብ ወደ ከተማ ም ክር ቤት እና ካዉንቲ ም ክር ቤት በዓመቱ መጨረሻ
ለማስተላላፍ አቅዷል።

•

ከተማዉ እና ካዉንቲዉ እነዚህን ደንቦች ከኦገስት 2021 በፊት ለማጠናቀቅ አቅዷል።
o ከተማዉ እና ካዉንቲ አጠናቆ የወድያዉ የድጋፍ ጥቅሎችን ተግባራዊ ማድረግ የጀመረ እና የቀረበዉን የደንብ ሃሳብ
ወደ ከተማዉ ም ክር ቤት እና ካዉንቲዉ ም ክር ቤት እስከ ጁላይ 1 ቀን 2021 ያቀርባሉ።

City of Seattle, CPD/King County, RALS (Amharic)

ለማሻሻዎች እባክዎ https://cutt.ly/OjjWB6k ይጎብኙ እና ወደ FAST@kingcounty.gov ማንኛዉንም አስተያየቶች ይላኩ።
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