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 السائقین   موارد
 

  سائقي لدعم خطوات والمدینة TLC تتخذ ،)19-كوفید( المستجد كورونا فیروس عن الناتجة الصحیة األزمة خالل
TLC لمرخصي یمكن .والشركات المركبات وأصحاب TLC االستشارات یقدم الذي ،السائق موارد مركز من االستفادة  
 . وغیرھا العقلیة  الصحة وموارد  الصحیة  الرعایة تأمین مثل المفیدة  المجانیة المدینة  موارد من  وغیرھا القانونیة والخدمات  المالیة

 .لك المتاحة  الموارد  عن المزید لمعرفة أدناه الواردة الروابط استخدم
 من) 19-كوفید( المستجد كورونا بفیروس الصلة ذات الموارد من والمزید الصحة وزارة إرشادات  أحدث على لالطالع
 nyc.gov/coronavirus. بزیارة تفضل المدینة،

 المستجد كورونا فیروس عن الناتجة  العامة الصحیة  الطوارئ  حالة أثناء في TLC تحدیثات على لالطالع ھنا انقر
 ).19-كوفید(

 
 

                                                                                                    مركز موارد السائق
 

 القانونیة، والخدمات المالیة، االستشارات طلب خاللھا من للسائقین یمكن مساحة  عن عبارة السائق موارد مركز
 .تحدید موعد الیوم .مریحة وبصورة مجاًنا العامة المنفعة تطبیق ودعم العقلیة،   والصحة الصحة وموارد

 
o كیفیة تحدید موعد 
o األسئلة الشائعة 
o نشرة مركز موارد السائق 

  
 
 
 

 إعانات البطالة التي تقدمھا والیة نیویورك                                                                
 

 جائحة  عن الناجمة  العامة  الصحیة  الطوارئ نتیجة دخلھم فقدوا ربما الذین TLC لجنة تراخیص حاملي السائقین على یجب
 .البطالة إعانات على  الحصول   أجل من نیویورك والیة في  العمل وزارة إلى بطلب التقدم 19-كوفید  فیروس

 
 

 التأمین  استحقاقات  على الحصول  نیویورك  والیة في العمل  وزارة جانب  من موظفین أنھم على  المصنفین للسائقین ویحق
 . labor.ny.gov/signin الموقع خالل من اإلنترنت عبر الطلب تقدیم بإمكانك .البطالة ضد  التقلیدي

https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/index.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/coronavirus-information.page
https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/
https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/eligibility/
https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/eligibility/
https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/eligibility/
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/driver-resource-center/appt-schedule-howto_arabic.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/driver-resource-center/drc-faq_arabic.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/driver-resource-center/drc-flyer_arabic.pdf
https://www.labor.ny.gov/home/
https://www.labor.ny.gov/home/
https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/?TYPE=33554433&REALMOID=06-b0d30d94-a224-104a-b476-839b26b50cb3&GUID&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=%24SM%24ThT5WVUR1XkGiy4UhP34jv09ppEYsY5V%2b%2bhuQYmYxeVseon5yi64QNm3b%2fN7fNeC&TARGET=%24SM%24HTTPS%3a%2f%2fapplications%2elabor%2eny%2egov%2fIndividual%2f
https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/?TYPE=33554433&REALMOID=06-b0d30d94-a224-104a-b476-839b26b50cb3&GUID&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=%24SM%24ThT5WVUR1XkGiy4UhP34jv09ppEYsY5V%2b%2bhuQYmYxeVseon5yi64QNm3b%2fN7fNeC&TARGET=%24SM%24HTTPS%3a%2f%2fapplications%2elabor%2eny%2egov%2fIndividual%2f
https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/?TYPE=33554433&REALMOID=06-b0d30d94-a224-104a-b476-839b26b50cb3&GUID&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=%24SM%24ThT5WVUR1XkGiy4UhP34jv09ppEYsY5V%2b%2bhuQYmYxeVseon5yi64QNm3b%2fN7fNeC&TARGET=%24SM%24HTTPS%3a%2f%2fapplications%2elabor%2eny%2egov%2fIndividual%2f
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 لجنة  تراخیص حاملي للسائقین اآلن یحق TLC على الحصول  المستقلون المتعاقدون/الخاص لحسابھم یعملون ممن
 یقرھا التي البطالة  ضد للتأمین المحسنة االستحقاقات خالل من كورونا فیروس جائحة عن الناجمة  البطالة  إعانة  استحقاقات

 على  وللحصول (CARES). كورونا بفیروس الخاص  االقتصادي واألمن  واإلغاثة اإلعانة  بشأن الفیدرالي  القانون
 .بالوالیة العمل  وزارة إلى بطلب التقدم أوالً  یجب كورونا، فیروس  جائحة عن  الناجمة البطالة إعانة  استحقاقات

 

 :فعلھ علیك ینبغي الذي ما

 labor.ny.gov/signin الموقع خالل من اإلنترنت  عبر بطلب التقدم   •

 8124-209-888-1 الرقم خالل من الھاتف عبر بطلب التقدم   •

 الطلب  تقدیم لعملیة مخطط لتنزیل ھنا انقر   •

 نیویورك والیة في  العمل وزارة من وقائع صحیفة لتنزیل ھنا انقر   •
 
 

 :لتلقي ال◌ً  مؤھ تكون قد

 كورونا فیروس جائحة عن  الناجمة البطالة إعانة استحقاقات  أو البطالة ضد التأمین استحقاقات من وعا ◌ً    أسب 39  •

 7/31/2020 حتى أسبوع/دوالر  600 بمبلغ إضافیة إعانة    •
 
 

  الناجمة البطالة إعانة أو البطالة ضد التأمین استحقاقات على للحصول بطلب التقدم TLC تراخیص حاملي للسائقین یمكن
 العمل  أو الرحالت من محدود عدد من  الدخل بعض على یحصلون  یزالون ال كانوا إذا  حتى كورونا فیروس جائحة عن

 .DeliveryTLC مثل  البدیل
 
 

 العمل وزارة تدیرھا كورونا فیروس جائحة  عن  الناجمة البطالة وإعانة البطالة ضد التأمین  استحقاقات أن إلى اإلشارة جدرتُ 
 االطالع أو CARES لقانون اإللكتروني الموقع زیارة رجى یُ  المعلومات، من ٍ◌د   ولمزی. نیویورك والیة في األسئلة

 على 
 .كورونا فیروس  عن الناجمة  الطوارئ أثناء البطالة ضد التأمین استحقاقات  عن  الشائعة

 
 
 
 

 المساعدة الغذائیة                                                                                               
 

 جمیع في الوجبات توزیع ومراكز األغذیة  مخازن  خالل من مجانیة وجبات على الحصول نیویورك سكان لجمیع یمكن
 www.nyc.gov/GetFoodNYC :زیارة رجىیُ  المعلومات، من ٍ◌د    لمزی .المدینة  أنحاء

https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/?TYPE=33554433&REALMOID=06-b0d30d94-a224-104a-b476-839b26b50cb3&GUID&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=%24SM%24ThT5WVUR1XkGiy4UhP34jv09ppEYsY5V%2b%2bhuQYmYxeVseon5yi64QNm3b%2fN7fNeC&TARGET=%24SM%24HTTPS%3a%2f%2fapplications%2elabor%2eny%2egov%2fIndividual%2f
https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/?TYPE=33554433&REALMOID=06-b0d30d94-a224-104a-b476-839b26b50cb3&GUID&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=%24SM%24ThT5WVUR1XkGiy4UhP34jv09ppEYsY5V%2b%2bhuQYmYxeVseon5yi64QNm3b%2fN7fNeC&TARGET=%24SM%24HTTPS%3a%2f%2fapplications%2elabor%2eny%2egov%2fIndividual%2f
https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/?TYPE=33554433&REALMOID=06-b0d30d94-a224-104a-b476-839b26b50cb3&GUID&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=%24SM%24ThT5WVUR1XkGiy4UhP34jv09ppEYsY5V%2b%2bhuQYmYxeVseon5yi64QNm3b%2fN7fNeC&TARGET=%24SM%24HTTPS%3a%2f%2fapplications%2elabor%2eny%2egov%2fIndividual%2f
https://www.labor.ny.gov/ui/pdfs/cares-act-need-to-know-flowchart.pdf
https://www.labor.ny.gov/ui/pdfs/cares-act-need-to-know.pdf
https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/tlc-driver-food-delivery.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/tlc-driver-food-delivery.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/tlc-driver-food-delivery.page
https://www.labor.ny.gov/home/
https://labor.ny.gov/ui/pdfs/ui-covid-faq.pdf
https://www.labor.ny.gov/home/
https://www.labor.ny.gov/ui/cares-act.shtm
https://www.labor.ny.gov/ui/cares-act.shtm
https://labor.ny.gov/ui/pdfs/ui-covid-faq.pdf
https://labor.ny.gov/ui/pdfs/ui-covid-faq.pdf
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nyc.gov%2FGetFoodNYC&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=PIuQLf8lX5QdnYaRFzsKq9Pk%2FXcFPSEJ25KMTi8eVAw%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nyc.gov%2FGetFoodNYC&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=PIuQLf8lX5QdnYaRFzsKq9Pk%2FXcFPSEJ25KMTi8eVAw%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nyc.gov%2FGetFoodNYC&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=PIuQLf8lX5QdnYaRFzsKq9Pk%2FXcFPSEJ25KMTi8eVAw%3D&reserved=0
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 المساعدة المالیة                                                                                                

 الفواتیر؟  لدفع المال تدبیر  في صعوبة  تجد   ھل

 
 .نیویورك بمدینة المالي التمكین مركز من ومجانیة  سریة مالیة مشورة على  احصل

 جمیع تقدم االجتماعي، التباعد من ٍ◌د   مزی إلى والحاجة -19كوفید فیروس جائحة بشأن المستمرة الصحیة  للمخاوف نظرا
 . ھنا انقر بعد عن مالیة مشورة موعد  لتحدید .الھاتف عبر بعد عن مالیة استشارات جلسات اآلن المالي التمكین مراكز
 .ھنا انقر أو الشائعة األسئلة صفحة راجع بعد، عن  المالیة االستشارات مواعید بشأن المعلومات من ٍ◌د   ولمزی

 
 الصغیرة  الشركات  خدمات

 الصغیرة الشركات إدارة خالل من اآلن  المالیة المساعدات  تلقي 19-كوفید بأزمة المتأثرة الصغیرة الشركات بإمكان أصبح
 .المتحدة الوالیات  في

 
  أقرب في طلبك إرسال المھم من لذا الطلب، تقدیم أسبقیة أساس على الصغیرة الشركات إدارة تقدمھا التي القروض منح وتُ 

 اإللكتروني   البرید عنوان  عبر المراسلة یمكنك الصغیرة،  الشركات  إدارة ببرامج  تتعلق  أسئلة لدیك  كانت إذا .ممكن وقت
answerdesk@sba.gov. 

 

 -كوفید أزمة أثناء المقدمة الصغیرة الشركات  إدارة قروض موارد بشأن المعلومات من  ٍ◌د مزی على  للحصول ھنا انقر
 .ھنا الصغیرة الشركات إدارة لبرامج مقارنة طالع .الصغیرة للشركات وتوجیھات  19

 
 طلب المنافع العامة                                                                                             

 

  خالل من العامة بالمنافع الخاصة  طلباتك في تساعدك  أن  (HRA)  المدینة  في  البشریة  الموارد  إلدارة  یمكن
AccessHRA، التكمیلیة  الغذائیة    المساعدات  برنامج  ذلك   في   بما   (SNAP)،   وتجدید   النقدیة،  والمساعدة 

.Medicaid  المعلومات من ٍ◌د    مزی على  للحصول ھنا انقر. 
 
 

 وحدة حمایة السائقین                                                                                          
 

 المقدمة الشكاوى في الوحدة تحقق .المؤجرة والسیارات األجرة سیارات سائقي جمیع حقوق السائقین حمایة وحدة تحمي
 :ذلك في بما قانوني، غیر سلوك سوء ألي تعرضھم حال  TLC تراخیص حاملي قبل  من

 

 .بھا قام التي الرحلة من السائق أجرة دفع  عدم   •
 .السائق دفعھا  التي التأمین ودیعة رد  عدم   •

https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://a866-dcwpwb.nyc.gov/talkmoney/book-appointment
https://a866-dcwpwb.nyc.gov/talkmoney/book-appointment
https://a866-dcwpwb.nyc.gov/talkmoney/faq
https://a866-dcwpwb.nyc.gov/talkmoney/faq
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Ffunding-programs%2Floans%2Fcoronavirus-relief-options&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=OJ9thoKA8VkWLB4tHpWv6rXOflbuWm2mFye%2FDXlaWjs%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Ffunding-programs%2Floans%2Fcoronavirus-relief-options&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=OJ9thoKA8VkWLB4tHpWv6rXOflbuWm2mFye%2FDXlaWjs%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Ffunding-programs%2Floans%2Fcoronavirus-relief-options&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=OJ9thoKA8VkWLB4tHpWv6rXOflbuWm2mFye%2FDXlaWjs%3D&reserved=0
mailto:answerdesk@sba.gov
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Fpage%2Fcoronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=4ndY0kQZdn1DKA1Zuqe%2BKlVYfWb5w0D6HBYplHyGCWU%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Fpage%2Fcoronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=4ndY0kQZdn1DKA1Zuqe%2BKlVYfWb5w0D6HBYplHyGCWU%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sba.gov%2Fpage%2Fcoronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349928046&sdata=4ndY0kQZdn1DKA1Zuqe%2BKlVYfWb5w0D6HBYplHyGCWU%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fsbs%2Fbusinesses%2Fcovid19-financial-assistance-programs-comparison.page&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349938009&sdata=zBP%2F5uTgoSDEnnN0xcPs6qLfLMMPraT1pKIH0m2NDQA%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fsbs%2Fbusinesses%2Fcovid19-financial-assistance-programs-comparison.page&data=02%7C01%7Cmillerkat%40tlc.nyc.gov%7C13f674d0951a4b189e5808d7dd6a215c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637221320349938009&sdata=zBP%2F5uTgoSDEnnN0xcPs6qLfLMMPraT1pKIH0m2NDQA%3D&reserved=0
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/


Arabic — April 2020 4 

 

 

 

 اإلیجار عقود  ذلك في  بما ،TLC لجنة قواعد بموجب المطلوبة الوثائق من بنسخ السائقین تزوید عدم   •
 .واإلیصاالت

 .السیارة شراء أو إیجار عند  المالیة المبالغ زیادة   •
 .الھویة  سرقة أفعال   •
 TLC. إلى شكوى تقدیم بسبب االنتقام   •

 

 دورات وتقدم السائقین، حقوق لتحسین نیویورك مدینة في واللیموزین األجرة سیارات  لجنة  قواعد أیضا الوحدة  تراجع
 استعادة على السائقین الوحدة  ساعدت اآلن، وحتى .نیویورك مدینة أنحاء جمیع في السائقین حقوق بشأن  منتظمة تدریبیة

 .دوالر ملیون 3.2 من  أكثر
 

 اإللكتروني البرید عنوان  عبر تواصل أو (718) 5539-391 على اتصل المعلومات، من ٍ◌د   لمزی

 .driverprotection@tlc.nyc.gov معلومات ذات صلة:
 

 PDF) بتنسیق( األجرة سیارات أسطول سائقي حقوق وثیقة   •
 PDF) بتنسیق( المستقلین األجرة سیارات سائقي حقوق وثیقة   •

 
 
 

 الخدمات القانونیة                                                                                               
 

Legal Services NYC • 
 o ھاتف :917-661-4500

http://www.legalservicesnyc.org/:الموقع اإللكتروني o 

New York Legal Assistance Group • 
 o ھاتف :212-613-5000

o   اإللكتروني الموقع:https://nylag.org/ 
Legal Aid Society • 

 o ھاتف :212-577-3300
http://www.legal-aid.org/en/home.aspx:الموقع اإللكتروني o 

NYPIRG • 
https://www.nypirg.org/sccac/:الموقع اإللكتروني   o 

Law Help NY • 
https://www.lawhelpny.org/:الموقع اإللكتروني   o 
 

 

 تسجیل الناخبین                                                                                               
 

 لمجلس اإللكتروني الموقع بزیارة تفضل نیویورك،  مدینة في االنتخابات مجلس لدى الناخب تسجیل حالة من التحقق أو للتصویت للتسجیل
 .نیویورك مدینة في االنتخابات

 
  

mailto:driverprotection@tlc.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/fleet_drivers_rights_poster.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/dov_drivers_rights_poster.pdf
http://www.legalservicesnyc.org/
https://nylag.org/
http://www.legal-aid.org/en/home.aspx
https://www.nypirg.org/sccac/
https://www.lawhelpny.org/
https://www.vote.nyc.ny.us/html/home/home.shtml
https://www.vote.nyc.ny.us/html/home/home.shtml
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