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ਡ�ਾਈਵਰ ਸੰਸਾਧਨ 
COVID-19 ਿਸਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, TLC ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ TLC ਡਰਾਈਵਰ�, ਵਾਹਨ� ਦੇ ਮਾਲਕ� ਅਤੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। TLC ਲਾਇਸ�ਸ ਧਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਰੋਤ 

ਕ�ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਿਸਟੀ ਸਰੋਤ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੀਮਾ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਲੰਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਤ� ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਤ� COVID-19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ� ਲਈ, 

nyc.gov/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਡਰਾਈਵਰ ਸਰੋਤ ਕ�ਦਰ  
 

   ਡਰਾਈਵਰ ਸਰੋਤ ਕ�ਦਰ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ�, ਿਸਹਤ ਅਤੇ 

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਭ� ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ 

ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਿਨਯਤ ਕਰ।ੋ 
 

o ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਿਕਵ� ਿਨਯਤ ਕਰਨੀ ਹ ੈ

o ਆਮ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

o ਡਰਾਈਵਰ ਸਰੋਤ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਪਰਚਾ 
 

ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਪ�ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ  

TLC ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਲਸੰਸਧਾਰਕ ਡ�ਾਈਵਰ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 

ਵਜ� ਕਮਾਈ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ� ਲਈ NYS ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਗ (NYS Department 

of Labor) ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਿਜਹੜੇ ਡ�ਾਈਵਰ� ਨੰੂ NYS ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ�  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜ� ਸ਼�ੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (UI) ਲਾਭ� ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ 

labor.ny.gov/signin।  

https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/
https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/
https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/
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_punjabi.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/driver-resource-center/drc-faq_punjabi.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/driver-resource-center/drc-flyer_punjabi.pdf
https://www.labor.ny.gov/home/
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=$SM$ThT5WVUR1XkGiy4UhP34jv09ppEYsY5V%2b%2bhuQYmYxeVseon5yi64QNm3b%2fN7fNeC&TARGET=$SM$HTTPS%3a%2f%2fapplications%2elabor%2eny%2egov%2fIndividual%2f
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TLC-ਲਸੰਸਧਾਰਕ ਡ�ਾਈਵਰ ਜ ੋਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹਨ/ਸੁਤੰਤਰ ਠ� ਕੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ 

ਕੇਅਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ (UI) ਦੇ ਰਾਹ� ਮਹ�ਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 

(Pandemic Unemployment Assistance, PUA) ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਮਹ�ਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 

(PUA) ਲਾਭ� ਲਈ ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪ�ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਗ (State Department of 

Labor) ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

• ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ labor.ny.gov/signin।   

• ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-888-209-8124 

• ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਫਲੋਚਾਰਟ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ 

• NYS ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ�  ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ 

 

ਤੁਸ� ਇਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ  

• 39 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ UI ਜ� PUA ਲਾਭ 

• 31/7/2020 ਤਕ ਇੱਕ ਅਿਤਿਰਕਤ $600/ਹਫ਼ਤਾ 

 

TLC-ਲਸੰਸਧਾਰਕ ਡ�ਾਈਵਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (UI) ਲਾਭ� ਜ� ਮਹ�ਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (PUA) ਲਈ ਉਦ� 

ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵ� ਉਹ ਸੀਮਤ ਸੰਿਖਆ ਦੇ ਿਟ�ਪ� ਜ� ਿਵਕਲਿਪਕ ਕੰਮ ਿਜਵ� DeliveryTLC ਤ� ਹਾਲੇ ਵੀ 

ਕੁਝ ਆਮਦਨੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

UI ਅਤੇ PUA ਲਾਭ� ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ NYS ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕੇਅਰਜ਼ 
ਐਕਟ (CARES Act) ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ UI ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ 

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੜ�।ੋ 
 
 
 
 
 

https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/?TYPE=33554433&REALMOID=06-b0d30d94-a224-104a-b476-839b26b50cb3&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$ThT5WVUR1XkGiy4UhP34jv09ppEYsY5V%2b%2bhuQYmYxeVseon5yi64QNm3b%2fN7fNeC&TARGET=$SM$HTTPS%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://www.labor.ny.gov/home/
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ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ  

 
ਸਾਰੇ ਿਨਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਪ�ਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਲ ਹੱਬਸ ਤ� ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ: www.nyc.gov/GetFoodNYC 

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  

ਿਬਲ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 

 
ਐਨਵਾਈਸੀ ਿਵੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕ�ਦਰ (NYC Financial Empowerment Center) ਿਵਖੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਪਤ 

ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਹਤ ਿਚੰਤਾਵ� ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ 

ਿਵੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕ�ਦਰ ਹੁਣ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਰ� ਹੀ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਰਮੋਟ 

(ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਤ�) ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਪੋਇੰਟਮ�ਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ। ਿਰਮੋਟ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਪੋਇੰਟਮ�ਟ� 

ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, FAQ (ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜ�ਦੇ ਸਵਾਲ) ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ ਜ� ਇੱਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ। 

 

ਛੋਟੀਆ ਂਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵ� 

ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁਣ US ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੇ 

ਪ�ਸ਼ਾਸਨ (Small Business Administration) (SBA) ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
 

SBA ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਹਲ�-ਆਓ-ਪਿਹਲ�-ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ �ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ 

ਅਰਜ਼ੀ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਜਮ�� ਕਰੋ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਐਸਬੀਏ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ� ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ 
answerdesk@sba.gov 

 

ਇੱਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਸਬੀਏ ਦੇ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਸਬੰਧੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ। SBA ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। 
 
 
 
 

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://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/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%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
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ਜਨਤਕ ਲਾਭ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ  

ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ (HRA) AccessHRA ਦੇ ਰਾਹ� ਜਨਤਕ ਲਾਭ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ (Supplemental Nutrition 

Assistance Program) (SNAP), ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਡੀਕੇਡ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ। 
 
 

ਡ�ਾਈਵਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੁਿਨਟ  

 
ਡ�ਾਈਵਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੁਿਨਟ (Driver Protection Unit) ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਾਲੇ ਡ�ਾਈਵਰ� ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੁਿਨਟ TLC ਲਸੰਸਧਾਰਕ� ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੀ ਜ�ਚ-

ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 
• ਡ�ਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਉਨ� � ਨ�  ਿਟ�ਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ 

• ਡ�ਾਈਵਰ ਦਾ ਸਕਊਿਰਟੀ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ 

• ਡ�ਾਈਵਰ� ਨੰੂ TLC ਿਨਯਮ� ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਲੀਜ਼� ਅਤੇ ਰਸੀਦ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

• ਲੀਜ਼ ਜ� ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਰਕਮ� ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ 
• ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� 

• TLC ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ 
 
ਇਹ ਯੁਿਨਟ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਿਲਮੋਿਜ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ (New York City Taxi and Limousine 

Commission) ਿਨਯਮ� ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਪੂਰੇ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਡਾਈਵਰ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� 

ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਡ�ਾਈਵਰ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤਕ, ਇਸ 

ਯੁਿਨਟ ਨ�  ਡ�ਾਈਵਰ� ਨੰੂ $3.2 ਤ� ਵਧ ਿਮਿਲਅਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, (718) 391-5539 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� driverprotection@tlc.nyc.gov ‘ਤੇ 

ਈਮੇਲ ਕਰੋ।  

https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
mailto:driverprotection@tlc.nyc.gov
mailto:driverprotection@tlc.nyc.gov
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ਸਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

• ਟੈਕਸੀ ਫਲੀਟ ਡ�ਾਈਵਰ� ਦ ੇਿਬਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ (PDF) 

• ਟੈਕਸੀ DOV ਡ�ਾਈਵਰ� ਦ ੇਿਬਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ (PDF) 
 
 
 

ਕਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ�  

• ਲੀਗਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਐਨਵਾਈਸੀ (Legal Services NYC) 

 ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 917-661-4500 

o ਵੈ�ਬਸਾਈਟ: http://www.legalservicesnyc.org/ 

• ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (New York Legal Assistance Group) 

o ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 212-613-5000 

o ਵੈ�ਬਸਾਈਟ: https://nylag.org/ 

• ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ (Legal Aid Society) 

o ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 212-577-3300 

o ਵੈ�ਬਸਾਈਟ: http://www.legal-aid.org/en/home.aspx 
• NYPIRG 

o ਵੈ�ਬਸਾਈਟ: https://www.nypirg.org/sccac/ 

• ਲਾ ਹੈਲਪ ਐਨਵਾਈ (Law Help NY) 

o ਵੈ�ਬਸਾਈਟ: https://www.lawhelpny.org/ 
 
 

ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ  
 
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਜ� ਿਨਊ ਯੋਰਕ ਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 

ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ NYC ਦੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। 
 
 
 
 
 
  

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
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