ከተማ ስያትል ከም ኡውን ኪንግ ካውንት - እንታይ ሰሚዕና ናበይ ከ ንኸይድ ኣለና
ዽህሰሳ ናብ ፎር ሃየር ታክሲ ን ውጺኢትን - ግንቦት 2021
ካብ ድህሰሳ ዝሰማዕናዮ
ኣብ ወርሒ ንወነንቲ መደልያንን ኣውቲስታን ኣብ ስረሖም ዘለዎም ሽግራት ዝደልዎ ለውጥን ንኽነግሩና
ሓቲትናዮም ነርና ኣብ ጉዕዞ አንታይ ክርእዩ ከም ዝደልዩን።
እዚ እዩ እቲ ዝረኽብናዮ።
•
•
•
•

መብዛሕቶም ካብ ዝመለሹ ካብ ሓሙሽተ ዓመት ንላዕሊ ከም ዝዘወሩ፡ እሞ ምሉእ መዓልቲ ከዝሰሑ ይ
መጀመርያ ምንጪ ከምዝኾነን ይዛረቡ።
እንሹራንስ ኩቡርን ክፍሊት ናይ ተሳፈርቲ ድማ ብጣዕሚ ትሑት ምኻኑን።
ናይ ሕጊ ፍልልይ ኣብ መንጎ ቲንሲን ታክሲን ፎር ሃየር ማካይንን ብፍላይ ብክፍሊት ዝምልከት ቀልጢፉ
ይቃየይር ንታክሲን ንፎር ሃየርን መከይንን ስራሕ ብኣጋ ኣይርከብን ።
ገለ ካብቶም ተሓተቲ ካብ ምላሾም ዕድመ መካይንን ወሱን ምኻኑን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዝኽፈል ዋጋን ሓጽር
ጉዕዞ ምኸድ ድማ ፈታኒ እዩ

ካብ ፎካስ ጉሩብ ዝሰማዕናይኦም
ሓሙሽተ ሰባት ካብ ፎካስ ግሩፕ ካብ ክሊት ኡ ማለት ካብ መዳልያንወነንትን ኣውቲስታታን ኣብ ወርሒ መጋቢት
ኣዛራሪብና ነርና እሞ ዝሓሸ ቅዋም ክግበረሎም ንማዳልያንን ፎር ሃየር መካይንን ታክሲን ከም ዝሓተቱ ተረዲእና
እዚ እዩ እቲ ዝሰማዕናዮ
•
•
•
•

ዝበዝሑ ርእይቶ ናቶም ተሳተፍቲ ዝደግፍዎ እቲ ምምሕዳር ናብ መዳልያን ን ኩሎም ፎር ሃየር ማካይንን ናብ
ታክሲ ክቕየር እሞ ሓዲሽ ናይ ዋጋ ቅያር ክግበር
ገለ ካብቶም ተሳተፍቲ ከምዝሓበሩ ልዕሊ ኩሉ መደልያን ወነንቲ ከምዝኽፈሉ አንተድ ኣ ሓላፍነት ተዋሂብዎም
ኢሎም
ተሳተፍቲ ከተማን ካውንትን ኢንሹራንስ ዋጋ ከመሓየሽ ከምዘለዎ ኣብ ዕዳጋ ይውስኽ አሞ ነዚ ምቁጽጻር
ክግበረሉ ተላብዮም ገለ ካብ እንሹራነ ዋጋ ብዙሕ እዩ
ወነንቲ መዳልያንን ዘወርትን ብቀጥታ ምቁጽጻር ክግበር ከም ዝኽፈል ዋጋ ዝኣመሰሉን ዝኽፈል ዋጋ ሸለል
ክበሀልን ገለ ናይ ገንዘብ ደገፍ ክግበረልና ንሓትት ብሰንኪ ናይዚ ኮሮና --19 ስራሕ ድኹም አዩ ዘሎ ይብሉ

ብተወሳኺ ኣብዚ ዝተገብረ ድህሰሳ ምስ ዘወርቲ ታክሲን ፎርሃየር መካይንን ነጋዶን ተዘራሪብና ጸገሞም
ገሊጾምልናን ዘሎዎም ገድልን መደብ ሂቦና እዚ ነዚ ኩነታቶም ብዓቢ መረምታ ክግበረሉ ነጊሮምና እዚኦም እዮም
ካብ ኣብ ኣኼባና መልሲ ዝረኸብናዮም ዓበይቲ ድህሰሳ
መደብና ናበይ ኢና ክንከይድ
ብመሰረት ኣብቲ ኣኼባ ዝተዋህበና ወ ዝሰማዕናዮ ከተማን ካውንትን ነዞም ዝስዕቡ ውሳኔ ክወስድ ኢዩ፡
•

ንወሕደሲ መዳልያን ዝኽፈል ገንዘብ ፡ ምሕዳስ መዘወሪ ፍቓድ ዝኽፈል ገንዘብ ምንካይ፡ ንታክሲ ፍቓድ
ዝኽፈል ገንዘብ ምንካይ ንምሕደሲ ናይ መኪና (ታክሲ) ዓመታዊ ዝኽፈል ክጎድል ንዝማጽእ ዓመት ከም ኡውን
10 ዕድመ መኪና ዝብል መደብ ካብ ሰነ 30, 2022 ጠጠው ክብል።
o ከተማን ካውንትን ስያትል ብወገኖም ኢቲ ዘድሊ ጉዳይ ኣጠቓሊሎም ኣለዉ
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•

ናይ መዳለሽን ሕጊ ናብ ፎር ሃየር ታክሲን መካይን ናብ ታክሲ መተር ክመሓላለፍ ከም ኡውን ኣድልይነት
ኢንሽራንስ ክመሓየሽን ቅያር ክግበርን ኩሉ ዘየድሊ ንዝኽፈልን ጠጠው ክብልን
o ከተማን ካውንትን ስያትል መደብ ኣብ መዕረፊኡ ንኽበጽሕ ናብ ከተማን ካውንትን ናይ ካውንቲ
ካውስል ኣብዚ መጨረሻ ናዚ ዓመት ክዛዝምዎ ኢዮም።

•

ኢዚ ምምሕዳር ሕጊ ናይ ሓጺር ሰፋራን ክፍሊትን ካብ መዓርፎ ነፈርቲን ኣድላይነት ኢንሹራንስን ታክሲ
መተርን ተዓጻጻፍነትን ክዛራረብ ኢዩ።
o ከተማን ካውንትን ስያትል ነዚ ሕግታት ቅድሚ ነሓሰ 2021 ምጭራሹ ከጠቓልሎ ኢዩ።

ሓደራኹም ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ እተዉ https://cutt.ly/OjjWB6k for updates and send any comments to
FAST@kingcounty.gov.
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