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)TLC( محتوى تعليمي مخصص لسائقي لجنة سيارات الأجرة والليموزينA

ي اختبار رخصة القيادة الخاصة بـ TLC. وهو 
ي تتم تغطيتها �ف

سوف يساعدك هذا الدليل عىل فهم الموضوعات ال�ت
ي جميع أنحاء مدينة نيويورك لتشّكل خريطة 

ي التنّقل �ف
يستهدف استكمالك للفصول الدراسية ومواد الدراسة. قد ترغب �ف

ذهنية خاصة بك. 

الكلمات الرئيسية والختصارات

الطرق الرسيعة
Hwy الطرق الرسيعة 
Brdg كوبري 

Expwy طريق المرور الرسيع 
Pkwy طريق رسيع مشّجر 
Thwy طريق عريض 

التجاهات
N شمال 
S جنوب 
E ق  رسش

W غرب 
NE ق  شمال رسش

NW شمال غرب 
SE ق  جنوب رسش

SW جنوب غرب 

الطرق المشجرة والشوارع
...31st  ،21st  ،1st الأول 

...32nd  ،22nd  ،2nd ي 
الثا�ف

...43rd  ،33rd  ،3rd الثالث 
...6th  ،5th  ،4th الرابع ~ العارسش 

13th12، وth11، وth باستثناء 11، و12، و13، فهي*

الطرق
Rd طريق 
St شارع 

Ave طريق مشّجر 
Blvd شارع عريض مشّجر 

Ln حارة مرورية 

دارية والمقاطعات المناطق الإ
New York مقاطعة  Manhattan

Kings مقاطعة  Brooklyn
Queens مقاطعة  Queens

Bronx مقاطعة  Bronx
Richmond مقاطعة  Staten Island

الأماكن
NYS ولية نيويورك 
NYC مدينة نيويورك 
MN مانهاتن 

QNS ف  كوي�ف
BX برونكس 
SI جزيرة ستاتن 

BK ف  بروكل�ي

:TLC ي مرسد مصطلحات
ي هذا الدليل �ف

يمكن العثور عىل المصطلحات الموجودة �ف

المركبات
Taxi  )Medallion( سيارة أجرة صفراء مرخصة
FHV سيارة مخصصة للتأج�ي 
SHL سيارة الستدعاء من الشارع 

 سيارة يمكن الصعود إليها باستخدام 
WAV كرسي متحرك 

)Arabic( الَعَرِبيَّة

বাংলা )Bengali(

中文 )Simplified Chinese(

English

русский )Russian(

Español )Spanish(

)Urdu( اُرُدو
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مقدمة

ي إعدادك لقيادة سيارة أجرة بأمان. يحتوي اختبار 
خيص ويساعد �ف يُعد اختبار رخصة القيادة الخاصة بـ TLC من متطلبات ال�ت

رخصة القيادة الخاصة بـ TLC عىل 80 سؤاًل من الأسئلة متعددة الخيارات. لديك ساعتان لستكمال الختبار. درجة النجاح 
هي 70% )أو الإجابة عن 56 سؤاًل بشكل صحيح(. 

: ك الختبار فيما يىلي سيخت�ب

1. الحكومة

خيص 2. ال�ت

3. متطلبات المركبات

4. إغواء الركاب

5. خدمة العمالء ورفض الخدمة

يفاد الُميرس 6. قواعد الإ

7. السلوك السليم عند القيادة مقابل أجر

Vision Zero .8 وقواعد السالمة
ف 9. العقوبات وبرامج عقوبات خاصة بالسائق�ي

10. جغرافية مدينة نيويورك

ي الفصول التالية.
قواعد ولوائح TLC مكتوبة �ف

 Street-Hail Livery وسيارات ،)Medallion( فصل 80. فيما يىلي قواعد لسائقي سيارات الأجرة الصفراء المرخصة
ي ذلك السيارة المؤجرة، والسيارة السوداء، 

اء ، وسيارات FHV أو المركبات المخصصة للتأج�ي )بما �ف الخ�ف
وسيارات الليموزين الفاخرة(. 

ي يمكن 
ح هذه القواعد ما يجب عىل السائق فعله عند قيادة المركبات ال�ت يفاد الُميرس. ترسش الفصل 53: قواعد الإ

الصعود إليها باستخدام كرسي متحرك.
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1. الهيئات الحكومية التابعة للواليات والمدن
ي مدينة نيويورك أو تطبقها. يجب أن 

ي تضع قواعد وأنظمة القيادة �ف
تعرّف عىل الهيئات الحكومية التابعة للوليات والمدن وال�ت

ف عىل رخصة قيادة من TLC عىل دراية بجميع المؤسسات.  ف الحاصل�ي يكون جميع السائق�ي

الهيئات
 )TLC( لجنة سيارات االأجرة والليموزين التابعة لمدينة نيويورك
هي الهيئة المسؤولة عن ترخيص وتنظيم سيارات الأجرة )الصفراء( 
المرخصة )Medallion(، والمركبات المخصصة للتأج�ي )السيارات 
الليموزين  وسيارات  السوداء،  والسيارات  المجتمعية،  المؤجرة 

ة، ومركبات النقل. الفاخرة(، وحافالت نقل الركاب الصغ�ي

إدارة والية نيويورك للمركبات ذات المحركات )DMV( هي هيئة تابعة 
ي ولية نيويورك ومنحهم 

ف �ف للولية ومسؤولة عن اختبار جميع السائق�ي
اخيص. وتُجري هذه الهيئة اختبارات الطرق وامتحانات كتابية لمنح  ال�ت
ي قيادة سيارة أجرة 

ف الرخص. يجب عىل أي شخص يرغب �ف السائق�ي
ي مدينة نيويورك الحصول عىل رخصة سائق من هذه الهيئة أو ما 

�ف
.TLC يعادلها من خارج الولية قبل التقدم للحصول عىل رخصة

االستماع  وجلسات  دارية  االإ للمحاكمات  نيويورك  مدينة  مكتب 
)OATH( هو هيئة تابعة للمدينة والمسؤولة عن إجراءات المحاكم، 
ي 

�ف المدنية  بالنتهاكات  المتعلقة  الأحكام  والستدعاءات، وإصدار 
مدينة نيويورك. قد يمثل السائقون أمام OATH إذا تلقوا استدعاء. 

للمدينة  تابعة  هيئة  هي   )DOT( نيويورك  بمدينة  النقل  إدارة 
الأماكن  وهي تحدد  المدينة وصيانتها.  بناء شوارع  والمسؤولة عن 
ي 

ي يُسمح فيها بقيادة المركبات واصطفافها، وتشغيل محركها �ف
ال�ت

حالة الوقوف، وما إىل ذلك. 

تابعة  هيئة  هي   )PANYNJ( سي  ونيوج�ي نيويورك  أ  موا�ن هيئة 
 . سي ف ولية نيويورك وولية نيوج�ي قليمي ب�ي ف تدير النقل الإ لوليت�ي
 . ف الوليت�ي كلتا  ي 

�ف أ  والموا�ف والمطارات  والأنفاق  الكباري  تدير  وهي 
ف  ف الحاصل�ي ويمكن لـ PANYNJ إصدار المخالفات المرورية للسائق�ي

.TLC عىل رخصة قيادة من

القانون  إنفاذ  وكالة  هي   )NYPD( نيويورك  مدينة  طة  �ش إدارة 
المتعلقة  الغرامات  تصدر  وهي  نيويورك.  مدينة  ي 

�ف الرئيسية 
تغريم   NYPD لـ  يمكن  المدينة.  داخل  المرورية  بالمخالفات 
ف عىل رخصة قيادة من TLC وإصدار المخالفات  ف الحاصل�ي السائق�ي
ف المرورية.  ف TLC و/أو القوان�ي المرورية لهم بسبب انتهاك لقوان�ي

ي منطقة 
ي هي أك�ب مزود لوسائل النقل العام �ف هيئة النقل الح�ن

الأنفاق  و  وم�ت الحافالت  عىل  المؤسسة  ف  ترسش نيويورك.  مدينة 
 MetroNorth و  وم�ت  ،Long Island Railroad حديد  وسكك 
 MTA لمسؤوىلي  ويمكن   .Staten Island Railway نقل  ونظام 
ف عىل رخصة قيادة  ف الحاصل�ي إصدار المخالفات المرورية للسائق�ي

 .TLC من
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خيص 2. ال�ت

ي حالة جيدة والحفاظ عليها
بقاء عىل رخصة TLC الخاصة بك �ن ي تمكنك من االإ

الكيفية ال�ت

ما يمكنك القيام به إذا تعرضت رخصة TLC الخاصة بك للفقدان أو الرسقة، أو أصبحت غ�ي مقروءة أو تالفة  

ي ستظل رخصة TLC الخاصة بك خاللها سارية
المدة ال�ت  

م�ت يمكنك التقدم للتجديد  

ف عليك القيام به إذا تم إيقاف رخصتك مؤقًتا ما يتع�ي  

ن 80-10 و 80-06 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(  )اقرأ الفصل�ي

TLC أسباب رفض رخصة

ف أن تعرف ما يعنيه أن تكون مالئًما لتحمل رخصة يتع�ي  

ف من التقدم للحصول عىل  ف عىل رخصة TLC محروم�ي ف الحاصل�ي ي تجعل السائق�ي
ف أن تعرف الأسباب ال�ت يتع�ي  

رخصة جديدة

 )اقرأ الفصل 80-08 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(

TLC متطلبات رخصة

لديك بطاقة تعريفية حديثٍة  
لديك رخصة سائق  

لديك نسخة لبصمات الأصابع وصورة فوتوغرافية  
ف ي حالي�ي

و�ف لديك عنوان وعنوان بريد إلك�ت  

أن يكون عمرك 19 عاًما أو أك�ب  
أن تكون عىل دراية بجغرافية نيويورك  

أن تكون مناسًبا جسديًا وعقلًيا للوظيفة  

أن تجتاز اختبار تعاطي المخدرات )سنويًا(  

أن تدفع رسوم الطلب  

شعارات والإخطارات القانونية أن تقبل الإ  

ات الطارئة عىل الطلب أن تخطر TLC بالتغي�ي  

 : أن تستكمل التدريب التاىلي  
دورة القيادة الوقائية  

TLC دورة تعليمية مخصصة لسائقي  
تدريب عىل مساعدة الركاب الذين يستخدمون   

الكراسي المتحركة
التدريب عىل التوعية بالتجار بالجنس  

 )اقرأ الفصل 80-04 من قواعد TLC للحصول عىل 
مزيد من المعلومات(

يجب أن تكون لديك رخصة قيادة TLC حالية لقيادة   
سيارات أجرة صفراء مرخصة )Medallion(، أو سيارة 

 .FHV اء، أو Street-Hail Livery الخ�ف

يجب أن تكون للمركبات رخصة مناسبة ولوحة ترخيص   
ي مدينة نيويورك. 

لكي تعمل �ف
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3. متطلبات المركبات
ف لدى قطاعات صناعية مختلفة. تتطلب كل فئة من  ف عىل رخصة TLC اختيار العمل كسائق�ي ف الحاصل�ي يمكن للسائق�ي

فئات القطاعات الصناعية والمركبات عنارص مختلفة داخل السيارة. تم وضع قواعد السيارة للحفاظ عىل جميع المركبات 
 . ف آمنة وسهلة الوصول ونظيفة لكل من الركاب والسائق�ي

TLC فئات القطاعات الصناعية والمركبات لدى

)Medallion( سيارة أجرة صفراء مرخصة
 سيارات الستدعاء من الشوارع 

)SHL  ،Street Hail Livery( المعروفة 
)Boro تاكسي ، أيًضا بـ )التاكسي الأخ�ف

 مركبات مخصصة للتأج�ي 
)FHV  ،For-Hire Vehicle(: السيارات 

المؤجرة، والسيارات السوداء، وسيارات 
الليموزين الفاخرة

TLC ورخصة سائق من DMV من )E أو ،C أو ،B أو ،A يتطلب جميعها رخصة سائق )فئة
) لوحة ترخيص سيارة FHVلوحة ترخيص سيارة SHLلوحة ترخيص سيارة أجرة )تاكسي

وط التشغيل وال�ش

أنت مسؤول عن الحفاظ عىل سيارتك متوافقة مع قواعد TLC. تنطبق جميع القواعد أدناه عىل جميع فئات المركبات.   
ستطرح TLC أسئلة حول هذه القواعد:

لدى TLC قاعدة خاصة بتعطل السيارة. تحتاج إىل معرفة مدة تعطل سيارتك المسموح بها.  

كيفية عرض إثبات الهوية.  

ي مقاعدهم.
ف أن يكون لدى الركاب رؤية واضحة للطريق، والسائق، والعّداد، وإثبات بينما هم �ف يتع�ي  

ي تشكل خطًرا عىل 
ي المركبات. المعدات غ�ي الم�ح بها هي ال�ت

المعدات المعتمدة لالستخدام �ف  
الركاب والسائق. 

ها من الالفتات داخل السيارة أو عليها.  عالنات والمنشورات، والملصقات، وغ�ي لدى TLC قواعد خاصة بالإ  
ف أن توافق TLC عىل استخدامها.  يتع�ي

 )اقرأ الفصل 80-22 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(

متطلبات سيارات االأجرة المرخصة )Medallion(، وسيارات االستدعاء من الشوارع )SHL(، والمركبات المخصصة 
)FHV( للتأج�ي

ف أن تتوافر بسيارات الأجرة ومركبات SHL أنظمة تكنولوجية تعمل وبطاقة سعر. يتع�ي  

ف عرض الرخص.  يتع�ي  

.)GPS( ف خريطة لشوارع مدينة نيويورك وجهاز تحديد المواقع العالمية ف أن يكون لدى السائق�ي يتع�ي  

ن 80-23 و80-24 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(  )اقرأ الفصل�ي
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االأنظمة التكنولوجية لسيارات االأجرة

ي تستخدم 
ي سيارات SHL وسيارات الأجرة ال�ت

نارة بالأسقف �ف تشمل الأنظمة التكنولوجية العّدادات وفتحات الإ
رموز الأجرة.

بالغ بشأن المشكلة وإصالحها قبل القيادة. إذا تعطلت المعدات، فعليك الإ  

ي السيارة الأجرة. فيما يىلي رموز أجرة مختلفة تحددها 
تتم محاسبة الركاب وفًقا للسعر المحسوب بالعّداد �ف  

وجهة الراكب. 

رمز االأجرة 1 – أجرة المدينة الموحدة

JFK رمز االأجرة 2 – مطار

 Newark رمز االأجرة 3 – مطار

Westchester أو Nassau رمز االأجرة 4 – خارج المدينة إىل

رمز االأجرة 5 – السعر الثابت المتفاوض عليه خارج المدينة 

 )اقرأ الفصل 80-25 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(
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4. قيادة الركاب
إغواء الركاب ومشاركتهم

ف عليك أن  ف عىل رخصة TLC التقاط الركاب بطرق متعددة. يتع�ي ف الحاصل�ي يغطي هذا القسم كيفية التقاط الركاب. يمكن للسائق�ي
تعرف الأماكن المخصصة لكل فئة من فئات المركبات، حيث يُسمح بالتقاط الركاب. 

المصطلحات الرئيسية:

منطقة استثنائية لستدعاء سيارات الأجرة   

منطقة استدعاء سيارات الأجرة  

الرحالت المرتب لها ُمسبًقا  

منطقة استثنائية مرتبة مسبًقا  

مواقف سيارات الأجرة  

احات مواقف الس�ت  

* يحتوي مرسد مصطلحات عىل تعريفات لكل كلمة أعاله. 

ف الآخرين(  ف عىل رخصة TLC )سيارات الأجرة، وسيارات SHL، وسيارات FHV، وجميع السائق�ي ف الحاصل�ي ل يمكن للسائق�ي
مطالبة الركاب بمشاركة الرحالت.

)Medallion( سيارات االأجرة المرخصة

ي أي مكان 
يمكن لسيارات الأجرة التقاط ركاب من الشارع، باستثناء المطارات أو بالقرب من موقف سيارات الأجرة، أو �ف  

ل يمكن لسيارات الأجرة التجول فيه.

)SHL( سيارات االستدعاء من الشوارع

ي يمكن لسيارات SHL تحميل ركاب الشارع منها. 
تحدد المناطق الستثنائية ومناطق استدعاء سيارات الأجرة الأماكن ال�ت  

ي مدينة نيويورك. 
ف أن تعرف أماكن مناطق استدعاء سيارات الأجرة والمناطق الستثنائية �ف يتع�ي

المطارات ومواقف سيارات االأجرة 

ف استخدام  ف عىل السائق�ي توجد بالمطارات مواقف مخصصة لسيارات الأجرة وسيارات SHL ومركبات FHV. يتع�ي  
ف بأماكن  سي السائق�ي أ نيويورك ونيوج�ي ي المطارات. يخ�ب مسؤولو هيئة موا�ف

المواقف أثناء انتظار وصول الرحالت �ف
ت.  ّ المواقف، وما إذا كانت قد تغ�ي

 )اقرأ الفصل 80-19 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(

القيادة خارج مدينة نيويورك

ف عىل سائقي TLC فهم القواعد عند القيادة خارج مدينة نيويورك ومعرفة المناطق المطلوبة لنقل الركاب.  يتع�ي  

 )اقرأ الفصل 80-21 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات( 

ف معرفة ما يمكنهم طلبه من  ف عىل السائق�ي ي كل فئة من فئات المركبات. يتع�ي
ف معرفة كيفية التقاط الركاب �ف ف عىل السائق�ي يتع�ي

ف معرفة الرسوم المضافة وسبب إضافتها. ف عىل السائق�ي الراكب. يتع�ي
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االأجرة، والرسوم، والمدفوعات )السيارة االأجرة فقط(

أجرة المدينة الموحدة
ي حركة المرور 

رسوم أولية قيمتها 2.50 دولًرا + 50 سنًتا لكل 1/5 ميل أو 50 سنًتا لكل 60 ثانية �ف
البطيئة أو عند إيقاف السيارة.

)Manhattan من( JFK

أجرة ثابتة قيمتها 52 دولًرا + رسوم المرور بالطريق + رسوم إضافية لـ MTA قيمتها 50 
ي ساعة الذروة ( + رسوم 

ف قيمتها 30 سنًتا ) + رسوم إضافية �ف سنًتا + رسوم إضافية للتحس�ي
المرور بالطريق.

Newark
الأجرة المقررة بالعّداد + رسوم Newark إضافية قيمتها 17.50 دولًرا + رسوم المرور بالطريق 

ف قيمتها 30 سنًتا. الخاصة برحلة الذهاب والعودة + رسوم إضافية للتحس�ي

Nassau – خارج المدينة
الأجرة المقررة بالعّداد ح�ت خط حدود المدينة، وبعد ذلك، ِضعف الأجرة المقررة بالعّداد ح�ت 

الوجهة + رسوم المرور بالطريق الخاصة برحلة الذهاب والعودة + رسوم إضافية لـ MTA قيمتها 
ف قيمتها 30 سنًتا. 50 سنًتا ورسوم إضافية للتحس�ي

الختناق المروري

تبلغ رسوم الختناق المروري الإضافية:
ي سيارات الأجرة

كة �ف 2.50 دولًرا للرحالت غ�ي المش�ت
ي ذلك سيارات 

، بما �ف ي المركبات المخصصة للتأج�ي
كة �ف 2.75 دولًرا للرحالت غ�ي المش�ت

) الليموزين، وسيارات Street-Hail Liveries )التاكسي الأخ�ف
أو

ي أي نوع من أنواع المركبات
كة �ف 0.75 دولًرا للرحالت المش�ت

ها  ل توجد رسوم إضافية نظ�ي خدمة النتقال ع�ب وسائل النقل العام )Access-A-Ride( أو غ�ي
من رحالت MTA الُموفدة.

ضافية الرسوم االإ

ي 
ضا�ف ف الرسم الإ ي تضم�ي

ف أن تكون قادًرا عىل توضيح السبب �ف . يتع�ي ي
ف معرفة قيمة كل رسم إضا�ف ف عىل السائق�ي يتع�ي

ي 
ضافية ال�ت ائب، والرسوم، والرسوم الإ ف أن تكون قادًرا عىل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بجميع ال�ف ي الأجرة. يتع�ي

�ف
يطرحها الركاب.

ضافية رسوم MTA الإ
ف  رسوم التحس�ي

الإضافية
رسوم ساعات الذروة 

الإضافية
الرسوم 

ضافية الليلية الإ

رسوم 
 Newark
الإضافية

؟ م�ت

ي سيارة 
جميع الرحالت �ف

ي 
أجرة أو سيارة SHL �ف

ي 
مدينة نيويورك أو ال�ت

ي هذه 
تبدأ أو تنتهي �ف

المقاطعات: Dutchess، أو 
Orange، أو Putnam، أو 

Suffolk أو ،Rockland

جميع الرحالت 
ي سيارة أجرة أو 

�ف
SHL سيارة

ي سيارة 
جميع الرحالت �ف

ف  أجرة أو سيارة SHL ب�ي
الساعة 4 مساًء والساعة 
ي أيام الأسبوع، 

8 مساًء �ف
ي ذلك العطالت

بما �ف

جميع الرحالت 
ي سيارة أجرة 

�ف
 SHL أو سيارة
ف الساعة 8  ب�ي

مساًء والساعة 6 
صباًحا يومًيا

جميع الرحالت 
ي سيارة أجرة 

�ف
 SHL أو سيارة

إىل مطار 
Newark

30 سنًتا50 سنًتاما القيمة؟ 
 1.00 دولًرا 

)JFK 4.50 دولرات لـ(
17.50 دولًرا50 سنًتا

 )اقرأ الفصل 80-17 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(
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5. خدمة العمالء ورفض الخدمة
رفض الركاب

يتم رفض الخدمة عندما ل يقوم سائق بنقل راكب من المكان المطلوب عن طريق استدعاء سيارات الأجرة من الشارع أو عن 
تيب الُمسبق. طريق ال�ت

ة، والكراسي  ي الحركة، مثل المشايات والدرجات البخارية الصغ�ي
الركاب الذين يستخدمون وسائل مساعدة �ف  

المتحركة وما إىل ذلك. 

الركاب الذين تكون برفقتهم حيوانات مخصصة للخدمة.  

الركاب الذين يكون برفقتهم ُمرافق.   

بعد قبول طلب الرحلة من خدمة e-hail أو خدمة ع�ب تطبيق.   

 )اقرأ الفصل 80-20 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(

طلبات الركاب 

ام بالطلبات التالية للراكب. ف ف الل�ت ف عىل السائق�ي يتع�ي

تغي�ي الوجهات  

تحميل الأمتعة  

يصالت منح الإ  

ضبط الصوت  

ضبط تكييف الهواء/التدفئة  

تقديم الرخصة عند الطلب  

ي الحركة 
المساعدة فيما يتعلق بالأجهزة المساعدة �ف  

 )اقرأ الفصل 80-16 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(

ن سالمة الركاب والسائق�ي

ي 
شارات، والقيادة �ف القيادة المتهورة هي أي قيادة تعرض الآخرين للخطر، مثل الرسعة، وعدم استخدام الإ  

مسار الدراجات، وما إىل ذلك. 

ي حالة 
ف عدم القيادة مطلًقا �ف ف عىل السائق�ي ي حالة الشعور بعدم القدرة عىل القيادة - يتع�ي

القيادة �ف  
وبات الكحولية أو تعاطي المخدرات أو استخدام أي  شعورهم بعدم القدرة عىل القيادة. يسبب تناول المرسش

مادة تغ�ي وقت الستجابة عدم القدرة عىل القيادة. 

رهاق أو التعب إىل الشعور بعدم القدرة عىل  رهاق – يمكن أن يؤدي الشعور بالإ ي حالة الشعور بالإ
القيادة �ف  

ف عىل رخصة TLC نقَل الركاب لأك�ش من 10 ساعات خالل 24  ف الحاصل�ي القيادة. تحظر القاعدة عىل السائق�ي
ف إىل الأحد(.  ي الأسبوع التقويمي )من الثن�ي

ساعة ولأك�ش من 60 ساعة �ف

ونية، مثل الهواتف المحمولة أو أجهزة البلوتوث عند قيادة السيارة  لك�ت يُحظر استخدام أجهزة التصالت الإ  
ي حالت الطوارئ. 

إل �ف

 )اقرأ الفصل 80-14 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات( 
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القواعد العامة أثناء قيادة سيارة

ف قفل الباب المجاور للسائق، ولكن ل يمكنهم قفل الأبواب المجاورة للركاب ما  قفل أبواب السيارة - يمكن للسائق�ي  
لم يطلب منهم الراكب

 EZ Pass نظام FHV كات ي سيارات الأجرة وسيارات SHL. تطلب بعض رسش
قواعد EZ Pass - نظام EZ Pass مطلوب �ف  

ف لديها.  لتعمل كسائق�ي

ف الحفاظ عىل تنظيم مركباتهم بحيث يمكنهم تحميل أمتعة الركاب  ف عىل السائق�ي التحميل الزائد بالمركبات - يتع�ي  
وتجنب التحميل الزائد بسيارتهم. 

استخدام المقعد الأمامي - يمكن للركاب الجلوس عىل المقعد الأمامي.  

ونية.  لك�ت المدفوعات - عليك قبول الدفع نقًدا بالدولر الأمريكي وبطاقات الئتمان وبطاقات الخصم والمدفوعات الإ  

ي النقدي للركاب الذين يدفعون نقًدا.
ف عليك إرجاع البا�ت ي النقدي - يتع�ي

البا�ت  

الرسوم الزائدة - ل يمكنك مطالبة الراكب بدفع رسوم زائدة لأي سبب.   

ف داخل المركبات. ف التدخ�ي ل يمكن للركاب والسائق�ي  

ف حيازة سالح داخل السيارة.  ل يمكن للسائق�ي  

ي حالت الطوارئ.
ف إطالق بوق السيارة، إل �ف ل يمكن للسائق�ي  

ء أو تسويق المنتجات أو الخدمات للركاب. ي
ف محاولة بيع أي سش ل يمكن للسائق�ي  

 )اقرأ الفصل 80-15 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(

الممتلكات المفقودة

ي 
ف �ف ف فحص مركباتهم للتأكد من أن الراكب جمع كل الأغراض الخاصة به. سيساعد هذا السائق�ي ف عىل السائق�ي يتع�ي  

إرجاع الممتلكات المفقودة. 

ي مركباتهم، إرجاع الممتلكات إىل 
ف عىل جميع سائقي سيارات الأجرة، الذين يكتشفون وجود ممتلكات مفقودة �ف يتع�ي  

ف عىل سائقي FHV اصطحاب  طة نيويورك )NYPD(. يتع�ي قافلة المركبات الخاصة بهم، أو قاعدتهم، أو مركز رسش
الممتلكات المفقودة إىل قاعدتهم. 

 )اقرأ الفصل 80-18 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(
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يفاد المي�َّ  6. برنامج االإ
ف نظ�ي  اء. يتم الدفع للسائق�ي ( الأصفر وسيارة )SHL( الخ�ف عاقة بـ )التاكسي يفاد الميرسَّ هو برنامج يوصل الركاب ذوي الإ الإ

المسافة المقطوعة لمكان التقاط الراكب، بالإضافة إىل الأجرة المقررة بالعّداد. انظر الجدول أدناه للتعرف عىل الأسعار الحالية.

جدول رسوم النقل لجميع مواقع اللتقاط
رسم النقلالمسافة القصوى )أميال(

15 دولًراح�ت 0.5

20 دولًرامن 0.5 إىل 1

25 دولًرامن 1 إىل 1.5

30 دولًرامن 1.5 إىل 2

35 دولًراأك�ش من 2 

 

ف رسوم أخرى يتم دفعها إىل السائق�ي
رسوم النقل بالإضافة إىل 10 دولراترسوم عدم حضور المسافر

الرسوم أعاله ناقص 5 دولراترسوم إلغاء الراكب
ي يحددها EZ-Passرسوم مرور بالطريق إلزامية

تتم إضافتها إىل الرسم عالوة عىل الأجرة ال�ت

 )اقرأ الفصل 53-09 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(

إجراءات الرحلة

يفاد الميرسَّ ول يمكن إلغاؤها بمجرد قبول الرحلة. يُعد رفض رحلة إيفاد  ف قبول عروض رحلة الإ يجب عىل السائق�ي  
 . ميرسَّ رفًضا للخدمة. ل يمكنهم قبول الركاب الآخرين أثناء التنّقل إىل موقع التقاط الركاب بالنقل الميرسَّ

ف  ي الحركة إىل داخل السيارة. يتع�ي
ي تحميل أجهزة المساعدة �ف

ف مساعدة الركاب والمساعدة �ف ف عىل السائق�ي يتع�ي  
ي الحركة.

ف أن يكونوا عىل دراية بالأنواع المختلفة لأجهزة المساعدة �ف عىل السائق�ي

ف الراكب الذي يستخدم كرسًيا متحرًكا بشكل صحيح وذلك باستخدام 6 أحزمة أمان.  ف تأم�ي ف عىل السائق�ي يتع�ي  
ف التحدث مع الراكب بينما يقومون بتأمينه.  ف عىل السائق�ي يتع�ي

ف أل يبدأ  ف بدء تشغيل العّداد بعد أن يصبح الراكب مؤمًنا بإحكام بداخل السيارة. يتع�ي ف عىل السائق�ي يتع�ي  
السائقون تشغيل العّداد قبل ذلك. 

يفاد الميرسَّ وإنزالهم.  ف مراجعة قواعد عدم النتظار، وعدم الوقوف، وعدم التوقف لتحميل ركاب الإ يتع�ي  
ي الموقع الذي يطلبه الراكب. 

يفاد الميرسَّ وإنزالهم �ف ف التقاط ركاب الإ يتع�ي

 )اقرأ الفصول 53-06، و53-07، و53-08، و53-10 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(

العقوبات واالأعطال

يُعد رفض رحلة إيفاد ميرسَّ رفًضا للخدمة.   

يُعد بدء تشغيل العّداد قبل أن يصبح الراكب مؤمًنا بإحكام داخل السيارة رسوًما زائدة.  

ف القيادة ح�ت يتم  ي سيارة WAV. ل يمكن للسائق�ي
بالغ عن المعدات المكسورة �ف ف الإ ف عىل السائق�ي يتع�ي  

إصالح المعدات. 

ن 53-02، و53-06 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(  )اقرأ الفصل�ي

https://accessibledispatch.org/driver/
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7. السلوك السليم عند القيادة مقابل أجر
يقدم السائقون خدمة عامة عندما يقودون مركبات مرخصة من TLC مع وجود راكب أو دونه. 

نشاط غ�ي مرخص

ف رخصة TLC مناسبة وأن يستخدموا المركبات المرخصة من TLC عند القيادة مقابل  ف أن يكون لدى السائق�ي يتع�ي  
ي سيارة غ�ي مرخصة نشاًطا غ�ي مرخص. 

أجر. تُعد القيادة مقابل أجر دون رخصة TLC الخاصة بك أو �ف

ف تحديث رخصة TLC الخاصة بهم. يرتكب السائقون المنتهية صالحية رخصهم والذين  ف عىل السائق�ي يتع�ي  
ي القيادة نشاًطا غ�ي مرخص وسيواجهون عقوبات. 

يستمرون �ف

 )اقرأ الفصل 80-11 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(

السلوك السليم

 TLC ومسؤولو ،NYPD ي ذلك
ي إنفاذ القانون، بما �ف

ف أن يتعاونوا �ف ف ويتع�ي ف اتباع جميع القوان�ي يجب عىل السائق�ي  
 .MTA طة ، ورسش سي أ نيويورك ونيوج�ي وهيئة موا�ف

يجب أل يرتكب السائقون الأنشطة الإجرامية التالية:  

ء ذي قيمة لأعضاء  ي
الرشوة غ�ي قانونية وتؤدي إىل عقوبات خط�ية. الرشوة هي قبول أو تقديم أي سش  

 .TLC إنفاذ القانون أو

ف أل يرسق السائقون مطلًقا الممتلكات، أو الأموال، أو يطلبوا رسوًما زائدة؛ لأن الحتيال والرسقة  يتع�ي  
 . ف غ�ي قانوني�ي

ساءات تعليقات و/أو ت�فات تهدف إىل تخويف شخص أو إهانته.  تُعد التهديدات والمضايقات والإ  

ف أل يعلق السائقون عىل  ه الأشخاص الآخرون جنسًيا. يتع�ي التحرش الجنسي هو أي تلميح أو تعليق يعت�ب  
المظهر الشخصي للركاب.

ه الأشخاص الآخرون جنسًيا. سيواجه السائقون إلغاًء إلزامًيا. التصال الجنسي هو التصال الذي يعت�ب  

ي التجار بالجنس. يُعد التجار بالجنس جريمة. 
ف أل يستخدم السائقون مركباتهم للمساعدة �ف يتع�ي  

التهديد أو استخدام القوة البدنية   

تشتيت انتباه الحيوانات المخصصة للخدمة   

 )اقرأ الفصل 80-12 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(
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Vision Zero .8 والسالمة

يمكن الوقاية من الحوادث
ف وسياسات وبرامج وقواعد تشجع عىل القيادة بأمان، بهدف  تتكون New York City Vision Zero Action Plan من قوان�ي

ي عدة أوجه. 
ف �ف ي السائق�ي

التأكد من عدم وقوع حوادث مرورية. تؤثر Vision Zero )الرؤية صفر( �ف

السائقون
ف عىل رخصة TLC ارتداء حزام الأمان. ف الحاصل�ي ف الولية عىل جميع السائق�ي تفرض قوان�ي  

ونية  لك�ت ف استخدام الهواتف المحمولة أو أجهزة حرة اليدين أو أجهزة البلوتوث أو التصالت الإ ل يمكن للسائق�ي  
أثناء القيادة.

ف القيادة بجانب الطريق للسماح بمرور جميع مركبات الطوارئ. ف عىل السائق�ي يتع�ي  

حدود ال�عة
ة. الرسعة هي السبب الرئيسي للحوادث الخط�ي  

ي الساعة )mph( ما لم يتم نرسش غ�ي ذلك.
ي مدينة نيويورك هو 25 ميالً �ف

الحد الأقص للرسعة �ف  
ي الساعة تقل احتمالت وفاتهم للنصف عن شخص تصدمه 

المشاة الذين تصدمهم سيارة تس�ي برسعة 25 ميالً �ف  
ي الساعة.

سيارة تس�ي برسعة 30 ميالً �ف

ي الساعة ما لم يتم نرسش غ�ي ذلك.
الحد الأقص للرسعة عىل الطرق الرسيعة لولية نيويورك هو 55 ميالً �ف  

القيادة
ف أن تعطي أولوية المرور للمشاة،  يتع�ي  

ة عن تصادم سائق بالمشاة عىل ممر  تنتج حالة واحدة من كل 4 حالت )25%( وفيات مشاة وإصابات خط�ي  
المشاة عند انعطافه عىل الطريق.

ة عند  تمثل النعطافات عىل الجهة اليرسى ثالثة أضعاف احتمالية قتل المشاة أو إصابتهم إصابات خط�ي  
. ف النعطاف عىل جهة اليم�ي

ي مدينة نيويورك، ما لم يتم نرسش غ�ي ذلك.
ي �ف

شارة حمراء غ�ي قانو�ف ف عندما تكون الإ النعطاف عىل جهة اليم�ي  
. ي

ي الشارع إىل أن القيام بذلك قانو�ف
يمكنك فقط الدوران للخلف عندما تش�ي الالفتات الموجودة �ف  

راكبو الدراجات
ي مسار الدراجات أو مربعات الدراجات.

ي القيادة �ف
من غ�ي القانو�ف  

ي جميع التجاهات. يحتاج راكبو الدراجات إىل مساحة إضافية 
ف راكب الدراجة �ف اترك 3 أقدام عىل الأقل بينك وب�ي  

ي تُفتح بشكل غ�ي متوقع.
لتجنب الُحفر وأبواب السيارات ال�ت

أصدر إشارة قبل اتخاذ جانب الطريق ع�ب مسار الدراجات.  
كة الزرقاء وعالمات مرور الدراجات. اب من مناطق الس�ي المش�ت قم بتهدئة الرسعة عند الق�ت  

الركاب
ي الدراجات قبل الخروج من السيارة. ذّكر الركاب بالتحقق من وجود راك�ب  

ي منتصف الشارع.
يمكن للركاب الخروج من السيارة عىل جانب الطريق، وليس �ف  

الحافالت
ي مسار حافلة خالل ساعات العمل.

غ�ي مسموح بالوقوف، أو وقوف السيارات، أو القيادة �ف  
ء مصابيحها الوامضة للسماح  ي

ف عليك إيقاف سيارتك عندما تقف حافلة مدرسية بجانب الطريق وتصف يتع�ي  
بمرور الأطفال.
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ن 9. العقوبات وبرامج عقوبات خاصة بالسائق�ي
ي ذلك إىل غرامات أو 

ف وقواعد TLC. يؤدي الإخفاق �ف من المتوقع أن يتبع السائقون الحاصلون عىل رخصة TLC القوان�ي
لغاء( يقاف المؤقت أو فقد رخصة TLC )الإ الإ

لغاء.  ف الغرامات والإ اوح ب�ي تؤدي النتهاكات التالية إىل عقوبة إلزامية ت�ت

فرض رسوم زائدة عىل الركاب  

ر لنقل راكب رفض غ�ي م�ب  

فرض رسوم عىل مرافق أو مساعد أو مصاحب  

ي الحركة
رفض نقل ركاب يستخدمون أجهزة مساعدة �ف  

الستفسار عن الوجهة قبل قبول الراكب  

 )اقرأ الفصل 80-02 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(

ن برامج عقوبات السائق�ي

نامج قواعد السائق.  ف المستمرين ل�ب نامج الحاسم للسائق والمنتهك�ي ف ال�ب ف معرفة الفرق ب�ي ف عىل السائق�ي يتع�ي

نامج الحاسم للسائق  ال�ب

النقاط الُمجّمعة عىل رخصة DMV لمخالفات المرور.   

المنتهكون المستمرون لقواعد السائق 

ي النقاط الُمجّمعة عىل رخصة TLC أو رخصة DMV الخاصة بك
تنظر TLC �ف  

يقاف المؤقت.  ة 15 شهًرا إىل الإ ي ف�ت
يؤدي جمع 6 نقاط أو أك�ش �ف  

لغاء.  ة 15 شهًرا إىل الإ ي ف�ت
يؤدي جمع 10 نقاط أو أك�ش �ف  

ي رخصتهم.
ف استخدام القيادة الوقائية )DDC( لتقليل عدد النقاط �ف يمكن للسائق�ي  

 )اقرأ الفصل 80-27 من قواعد TLC للحصول عىل المزيد من المعلومات(
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روابط مفيدة: 

NYC Vision Zero ي لـ
و�ف لك�ت الموقع الإ

Drive Like Your Family Lives Here فيديو
ف ف�ي ف المح�ت السالمة أولً: فيديو Vision Zero للسائق�ي

فيديو التوعية بمنع التجار بالجنس

يفاد الميرسَّ الفيديو التقديمي لالإ

رفض الخدمة أمر ضد القانون! 

TLC Airport Hustling PSA

مزودو خدمات القيادة المعتمدون من TLC )خريطة(

معلومات دورة القيادة أثناء تشتت النتباه/استخدام جهاز محمول أو حر اليدين ومزودوها

اختبارات الممارسة:
)Arabic( الَعَرِبيَّة

বাংলা )Bengali(

中文 )Simplified Chinese(

English

русский )Russian(

Español )Spanish(

)Urdu( اُرُدو

ي المسارد
مرسد مصطلحات TLC: يمكن العثور عىل المصطلحات �ف

)Arabic( الَعَرِبيَّة

বাংলা )Bengali(

中文 )Simplified Chinese(

English

русский )Russian(

Español )Spanish(

)Urdu( اُرُدو

https://www1.nyc.gov/site/visionzero/index.page
https://www1.nyc.gov/site/visionzero/index.page
https://www.youtube.com/watch?v=OAnSw3nzj0U
https://www.youtube.com/watch?v=OAnSw3nzj0U
https://www.youtube.com/watch?v=VDNq2P6-kIY
https://www.youtube.com/watch?v=VDNq2P6-kIY
https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/sex-trafficking-prevention-video.page
/https://accessibledispatch.org
https://www.youtube.com/watch?v=NwNhZOEJRXY
https://www.youtube.com/watch?v=TVgs8TPMVGg
https://data.cityofnewyork.us/Transportation/TLC-Authorized-Behind-The-Wheel-Provider-Map-/4rix-z2af/data
https://data.cityofnewyork.us/Transportation/TLC-Authorized-Behind-The-Wheel-Provider-Map-/4rix-z2af/data
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Manhattan
 )GPS( من المهم معرفة كيفية إيجاد وجهة الراكب لتصبح سائًقا ناجًحا. ح�ت إذا كنت تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي

ف أن تكون  أو أي جهاز آخر للتنقل، فستظل بحاجة إىل معرفة العديد من الحقائق حول شوارع مدينة نيويورك وأحيائها. يتع�ي
عىل دراية بجغرافية المدينة التالية.
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10. الجغرافية

الطرق المشّجرة

ف الجزء العلوي  تربط الطرق المشّجرة ب�ي
ايد عدد الطرق  ف من المدينة ووسطها. ي�ت

ي اتجاه الغرب. 
المشّجرة مع القيادة �ف

 1st التنّقل شمالً: الطرق المشّجرة  
 .10th8 وth6 وthو Madison3 وrdو

 2nd التنّقل جنوبًا: الطرق المشّجرة  
 9th7 وthk5 وthو Lexingtonو

.11thو

ي اتجاه الشمال 
يس�ي Park Avenue �ف  

والجنوب.

تتغ�ي أسماء الكث�ي من الطرق المشّجرة، ل 
 .110th59، وth14، وth ي الشوارع

سيما �ف

عىل سبيل المثال:

يُعرف 6th Avenue أيًضا باسم   
Avenue of the Americas، ومن ثم 
يصبح Malcolm X Boulevard فوق 

.Central Park

 9th هو Hudson Street يصبح  
.14th شمال شارع Avenue

دارية  ي مدينة نيويورك. المنطقة الإ
Manhattan هي منطقة إدارية �ف

ي ولية نيويورك.
هي أيًضا مقاطعة نيويورك �ف

ي 
ي Manhattan �ف

يمكن العثور عىل جميع الكباري والأنفاق �ف
ف 28 و29 من دليل الدراسة هذا.  الصفحت�ي
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ايد عدد  ف ق والغرب. ي�ت ف الرسش تربط الشوارع ما ب�ي
ي اتجاه الشمال. 

الشوارع مع القيادة �ف

ي اتجاه واحد فقط. 
تس�ي معظم الشوارع �ف

ي 
بشكل عام، ح�ت الشوارع المرقمة �ف  

ق. تس�ي  ي اتجاه الرسش
Manhattan تس�ي �ف

ي اتجاه 
الشوارع ذات الأرقام الفردية �ف

الغرب.

تس�ي الشوارع المتقاطعة الرئيسية، مثل   
ي 

14th و23rd و34th ,و42nd و57th، �ف
ق والغرب. اتجاه الرسش

 Fifth يكون ،Midtown Manhattan ي
�ف

ف  ف الجانب�ي Avenue هو الخط الفاصل ب�ي
 . ي ي والغر�ب

�ت الرسش

 Broadway 14، يفصلth بدًءا من الشارع
ي 

ي �ف ي والغر�ب
�ت ف الرسش ف الجانب�ي ب�ي

 .Downtown Manhattan

الجغرافية
Manhattan
الشوارع المتقاطعة

الشوارع
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الطرق ال�يعة الرئيسية

الجغرافية
Manhattan
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 ،9A Route طريق 

 ،West Side Highwayو 
 Joe DiMaggioو

Highway

يس�ي طريق 9A Route، الذي يشتهر 
ي   باسم الطريق الرسيع بالجانب الغر�ب

 ،)Joe DiMaggio Highway( 
 .Hudson River عىل امتداد

 FDR Drive North )Battery –  1 Exit
)Park Underpass

Hugh Carey Tunnel –  2 Exit إىل 
Brooklyn

 Canal Street / –  3 Exit
Holland Tunnel

10th Avenue Northbound –  4 Exit
 West 30th Street / –  5 Exit

Lincoln Tunnell
 West 40th Street / –  6 Exit

West 42nd Street / Lincoln Tunnel
 West 56th Street / –  7 Exit

West 57th Street
 West 59th Street / –  8 Exit

Passenger Ship Terminal
 West 72nd Street / –  9 Exit

Riverside Boulevard
 West 79th Street / –  10 Exit

Boat Basin
 West 95th Street / –  11 Exit

West 96th Street
125th Street West –  12 Exit
158th Street West –  13 Exit

 I-95 / U.S. 1 / U.S. 9 / –  14 Exit
West 178th Street /

George Washington Bridge / 
Cross Bronx Expressway

 Franklin Delano* يس�ي
Roosevelt )FDR( Drive عىل امتداد 

 .East River
 South Street / Battery –  1 Exit

Park / Staten Island Ferry
 Brooklyn Bridge / –  2 Exit

Manhattan Civic Center
 – South Street –  3 Exit

Manhattan Bridge
 – Grand Street –  4 Exit

Williamsburg Bridge
Houston Street –  5 Exit

Exit 6 – مغلق دائًما
 East 20th / –  7 Exit 

East 23rd Streets
 East 34th Street / I-495 –  8 Exit

/ Queens Midtown Tunnel
42nd Street East –  9 Exit
49th Street East –  10 Exit
53rd Street East –  11 Exit

 61st Street / Ed East –  12 Exit
Koch Queensboro Bridge

 East 71st Street / –  13 Exit 
East 79th Street

96th Street East –  14 Exit
106th Street East –  15 Exit
116th Street East –  16 Exit
 I-278 / Robert F. –  17 Exit

 Kennedy )RFK( Bridge /
Bruckner Expressway / Grand 

Central Parkway )GCP(
Willis Avenue Bridge –  18 Exit إىل 

 I-87 North
)Major Deegan Expressway(

 Franklin طريق
 Delano Roosevelt

 Drive )FDR(

تغ�ي السم إىل 
ي 

Harlem River Drive �ف
.120th Street 9، الشارعA Route طريق 

 ،West Side Highwayو 
Joe DiMaggio Highwayو

 Franklin Delano 
 Roosevelt Drive

 ))FDR
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فهات مت�ف
Bowling Green  .1
City Hall Park  .2

Sara D. Roosevelt Park  .3
East River Park  .4

Tompkins Square Park  .5
Stuyvesant Square  .6

Washington Square Park  .7
Union Square Park  .8

Madison Square Park  .9
The High Line  .10

Bryant Park  .11
South Point Park  .12

Central Park  .13
Lighthouse Park  .14

Carl Schurz Park  .15
Riverside Park  .16

Wards Island Park  .17
Morningside Park  .18

 Thomas Jefferson Park  .19
Randall’s Island Park  .20
Marcus Garvey Park  .21

St. Nicholas Park  .22
Harlem River Park  .23

Highbridge Park  .24
Fort Washington Park  .25

Fort Tryon Park  .26
Inwood Hill Park  .27

نهات مت�ن

الجغرافية
Manhattan
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مراكز النقل وجهات االهتمام الشائعة   
مراكز النقل

Broadway ي
Water Street –  Staten Island Ferry Terminal �ف  .1

Gouverneur Ln at South St –  East River Ferry )Wall St – Pier 11(  .2
Brookfield Place/ Battery Park City Ferry  .3

Fulton St ي
Broadway –  Fulton Center �ف  .4

ي 
Greenwich St –  )Downtown PATH Station )World Trade Center �ف  .5

Vesey St
Broadway ي

14th St E –  Union Square �ف  .6
E 39th St ي

)FDR Dr –  East River Ferry )E 39th St �ف  .7
W 33rd St ي

6th Ave ,Herald Square –  Midtown PATH Station �ف  .8
8th Ave7 وth Ave ف 34th Street –  New York Penn Station ب�ي  .9

W 42nd St ي
8th Ave –  Port Authority Bus Terminal �ف  .10

E 42nd St ي
Park Ave –  Grand Central Terminal �ف  .11

W 48th St ي
12th  Ave –  Manhattan Cruise Terminal 711 �ف  .12

2nd Aveو E 59th –  Roosevelt Island Tramway  .13
E Main St –  Roosevelt Island Ferry Terminal  .14

E 125th St ي
Park Ave –  125th St Metro North Station �ف  .15

W 179th St ي
Broadway –  George Washington Bridge Bus Terminal �ف  .16

Madison Avenue 11 –  Union Square  .17

وجهات الهتمام الرئيسية
 253 W 125th St between Frederick Douglass Blvd –  Apollo Theatre  .1

Adam Clayton Powell Jr. Blvdو
82nd St E ي

Fifth Ave 1000 –  Metropolitan Museum of Art �ف  .2
79th Stو Central park West –  American Museum of Natural History  .3

 Columbus Ave between ي
Lincoln Center Plz –  Lincoln Center 10 �ف  .4

W 65th Stو W 62nd St
West 57th Stو W 56th St ف 7th Ave –  Carnegie Hall 881 ب�ي  .5

W 46th St12 وth Ave ي
Intrepid Air وSea و Space Museum – Pier 86 �ف  .6

42nd St ي
Times Square– حيث يلتقي Broadway و7th Ave �ف  .7

E 42nd St ي
5th Ave –  NYC Public Library �ف  .8

11th Ave ي
W 34th St –  Jacob K. Javits Center 655 �ف  .9

W 34th St ي
Fifth Ave –  Empire State Building 350 �ف  .10

W 34th St ي
Pennsylvania Pz –  Madison Square Garden 4 �ف  .11

ي 
Gansevoort St –  Whitney Museum in West Village 99 �ف  .12

Washington St
180 Greenwich St –  Museumو Memorial 11/9  .13

1260 6th Ave –  Radio City Music Hall  .14
175 5th Ave –  The Flatiron Building  .15

الجغرافية
Manhattan
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الطرق الرسيعة الرئيسية
Major Deegan Expressway / I-87 – يمتد من Robert F. Kennedy Brdg إىل Yonkers بمدينة نيويورك

Hutchinson River Pkwy إىل George Washington Brdg يمتد من – Cross-Bronx Expressway
Cross Bronx Expwy إىل Bruckner Expwy يمتد من – Sheridan Expressway / I-895

Hutchinson River Parkway – يمتد من Whitestone Brdg إىل مقاطعة Westchester بمدينة نيويورك
Cross Bronx Expwy بمدينة نيويورك إىل Westchester يمتد من مقاطعة – New England Thruway / I-95

Bronx River Parkway – يمتد من Bruckner Expwy إىل مقاطعة Westchester بمدينة نيويورك
Southern Blvd إىل Major Deegan Expwy يمتد من – Mosholu Parkway

New England Thwy إىل Triborough Brdg يمتد من – Bruckner Expressway / I-278

الشوارع الرئيسية
Mosholu Pkwy 138 إىلth St E يمتد من – Grand Concourse

Pelham Bay Pkwy إىل Bronx River Pkwy يمتد من – Pelham Parkway
Broadway – يمتد من Spuyten Buyvil Creek إىل Yonkers بمدينة نيويورك

Boston Road – يمتد من 174th St and Hoe Ave E إىل New Rochelle بمدينة نيويورك
Bruckner Expwy 149 إىلth St Third Ave and E يمتد من – Westchester Avenue

Schurz Avenue إىل Grand Concourse يمتد من – East Tremont Avenue
Hutchinson River Pkwy إىل Jerome Ave يمتد من – East Gun Hill Road

Bronx River Ave إىل Boston Rd يمتد من – White Plains Road

مراكز النقل
E 149th St ي

Third Ave –  The Hub �ف  .1
1  E 161st at River Ave –  Yankee Stadium  .2

NYC Ferry Pier Soundview  .3
Jerome Ave ي

Fordham Rd –  Fordham Road �ف  .4

وجهات الهتمام الرئيسية
333 E 139th St –  Mott Haven Historic District  .1

234 E 149th St – Lincoln Medical Center  .2
610 Exterior St –  Bronx Terminal Market  .3

 851 Grand Concourse –  Bronx Supreme Court  .4
200 E 161st St –  Concourse Plaza  .5

1040 Grand Concourse –  The Bronx Museum of Arts  .6
1 E 161st St at River Ave –  Yankee Stadium  .7

2155 University Ave –  Bronx Community College  .8
Bronx Park South ي

Southern Blvd –  Bronx Zoo 2300 �ف  .9
E 188th Stو E 184th St ف Arthur Avenue – ب�ي  .10

East Fordham Rd ي
Southern Blvd –  New York Botanical Garden 2900 �ف  .11

W 249th St at Independence Ave –  Wave Hill  .12
Inside Pelham Bay Park –  Orchard Beach  .13

فهات مت�ف
Pelham Bay Park  .1

Van Cortlandt Park  .2
Bronx Park  .3

Crotona Park  .4
Claremont Park  .5
Soundview Park  .6
Franz Sigel Park  .7

St. Mary Park  .8

Bronx

ي ولية نيويورك.
دارية هي أيًضا مقاطعة Bronx �ف ي مدينة نيويورك. المنطقة الإ

 Bronx هي منطقة إدارية �ف

ف 28 و29 من دليل  ي الصفحت�ي
ي Bronx �ف

يمكن العثور عىل جميع الكباري والأنفاق �ف
الدراسة هذا. 

الجغرافية
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تمت المراجعة �ف

)TLC( دورة تعليمية لسائقي لجنة سيارات الأجرة والليموزين
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تمت المراجعة �ف

)TLC( دورة تعليمية لسائقي لجنة سيارات الأجرة والليموزين

Brooklyn
الطرق الرسيعة الرئيسية
Belt Parkway – يمتد من تقسيم I-278 إىل مقاطعة Nassau بمدينة نيويورك

 Brooklyn Queens Expressway )BQE( / Gowanus Expwy / I-278 – يمتد من Verrazzano-Narrows Bridge إىل 
Long Island Expressway )LIE(  / I-495

Hugh L. Carey Tunnel إىل Belt Parkway يمتد من – Gowanus Expressway
 Westchester يمتد من مقاطعة – I-95 /  Ocean Pkwy New England Thruway إىل BQE يمتد من – Prospect Expressway

Cross Bronx Expwy بمدينة نيويورك إىل

الشوارع الرئيسية
Van Wyck Expwy إىل Brooklyn Bridge Park to يمتد من – Atlantic Avenue

Broadway Junction إىل Kent Ave يمتد من – Broadway
Bushwick Ave إىل Grand Army Plz يمتد من – Eastern Parkway

Marine Parkway Bridge إىل Manhattan Bridge يمتد من – Flatbush Avenue
59th St إىل Atlantic Ave يمتد من – Fourth Avenue

Rockaway Parkway إىل Bay Parkway يمتد من – Kings Highway
Flatbush Ave إىل Fulton St يمتد من – Utica Avenue

Coney Island Boardwalk إىل Church Ave يمتد من – Ocean Parkway
Belt Pkwy إىل Flatbush Ave يمتد من – Linden Avenue

مراكز النقل
2399  Fulton St –  Broadway Junction  .1

Stillwell Ave –  Coney Island  .2
Barclays Center –  Atlantic Terminal  .3

Court St –  Borough Hall  .4
72  Bowne St –  Brooklyn Cruise Terminal  .5

NYC Ferry Pier Coney Island  .6
NYC Ferry Pier Bay Ridge  .7

NYC Ferry Pier Sunset Park  .8
NYC Ferry Pier Red Hook  .9

 NYC Ferry Pier Atlantic Avenue Brooklyn  .10
6 Pier –  Bridge Park

1 Pier –  NYC Ferry Pier Brooklyn Bridge Park  .11
NYC Ferry Pier Dumbo  .12

NYC Ferry Pier South Williamsburg  .13
NYC Ferry Pier North Williamsburg  .14

NYC Ferry Pier Greenpoint  .15

وجهات الهتمام الرئيسية
602 Surf Ave –  Brooklyn’s Aquarium  .1

Brooklyn –  Coney Island بمدينة نيويورك  .2
30 Lafayette Ave –  Brooklyn Academy of Music  .3

620 Atlantic Ave –  Barclays Center  .4
10  Grand Army Plaza –  Brooklyn Public Library  .5

200  Eastern Pkwy –  Brooklyn Museum  .6
990  Washington Ave –  Brooklyn Botanic Garden  .7

66  N 6th St –  Music Hall Williamsburg  .8
361  Metropolitan Ave –  Knitting Factory  .9

62  Bayard St –  Museum of Food and Drink  .10
145  Brooklyn Ave –  Brooklyn Children’s Museum  .11

158  Buffalo Ave –  Weeksville Heritage Center  .12
 1027  Flatbush Ave –  King’s Theatre  .13

فهات مت�ف
McCarren Park  .1

Brooklyn Bridge Park  .2
Ft. Greene Park  .3

Prospect Park  .4
Marine Park  .5

Manhattan Beach Park  .6
Sunset Park  .7

ي ولية نيويورك.
دارية هي أيًضا مقاطعة Kings �ف ي مدينة نيويورك. المنطقة الإ

Brooklyn هي منطقة إدارية �ف

ف 28 و29 من دليل الدراسة هذا.  ي الصفحت�ي
ي Brooklyn �ف

يمكن العثور عىل جميع الكباري والأنفاق �ف

الجغرافية
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تمت المراجعة �ف

)TLC( دورة تعليمية لسائقي لجنة سيارات الأجرة والليموزين
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وجهات الهتمام
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تمت المراجعة �ف

)TLC( دورة تعليمية لسائقي لجنة سيارات الأجرة والليموزين

Queens
الطرق الرسيعة الرئيسية

Belt Pkwy إىل Whitestone Bridge يمتد من – Clearview Expressway
GCP إىل Throgs Neck Bridge يمتد من – Cross Island Parkway

Grand Central Parkway )GCP( – يمتد من Bridge )Robert F. Kennedy )RFK إىل مقاطعة Nassau بمدينة نيويورك
Brooklyn بـ Broadway Jct إىل GCPو I-678 يمتد من – Jackie Robinson Parkway

Long Island Expressway )LIE( / I-495 – يمتد من Queens-Midtown Tunnel إىل مقاطعة Nassau بمدينة نيويورك
John F. Kennedy Airport )JFK( إىل Whitestone Expwy يمتد من – Van Wyck Expressway / I-678

Whitestone Brdg إىل Grand Central Pkwy يمتد من – Whitestone Expressway

الشوارع الرئيسية
Cross Island Pkwy إىل Hook Creek Blvd يمتد من – Francis Lewis Boulevard
Jamaica Ave إىل Brooklyn بـ Williamsburg يمتد من – Metropolitan Avenue

Northern Boulevard – يمتد من Queens Plz إىل مقاطعة Nassau بمدينة نيويورك
Hillside Ave إىل Queens Plz يمتد من – Queens Boulevard

Rockaway Blvd إىل Queens Blvd يمتد من – Woodhaven Boulevard
Jericho Turnpike إىل Myrtle Avenue يمتد من – Hillside Avenue

Northern Blvd إىل Queens Blvd يمتد من – Roosevelt Avenue
Rockaway Blvd إىل Jamaica Ave يمتد من – Guy R Brewer Boulevard

مراكز النقل
Jamaica Center  .1

Jackson Heights –  Roosevelt Avenue  .2
NYC Ferry Pier Rockaway  .3

NYC Ferry Pier Astoria  .4
 Court Square  .5

NYC Ferry Pier Long Island City  .6
NYC Ferry Pier Hunters Point South  .7

وجهات الهتمام الرئيسية
46th Ave ي

Jackson Ave –  MoMA PS 1  25-22 �ف  .1
30th Ave 10-25  –  Mt. Sinai Queens  .2

35th Ave 01 -36 –  Museum of Moving Image  .3
79-01  Broadway –  NYC Health + Hospitals  .4

59th Ave ي
Queens Blvd –  Queens Center Mall 05- 90 �ف  .5

37th Ave ي
107th St –  Louis Armstrong House Museum  56-34 �ف  .6

126th St ي
Roosevelt Ave –  Citi Field 01- 123 �ف  .7

Meridian Rd ي
Roosevelt Ave –  Arthur Ashe Stadium 02- 124 �ف  .8

Meridian Raod, Flushing Meadows Park New York City Building –  Queens Museum  .9
Elder Ave ي

Main St –  Queens Botanical Garden 50- 43 �ف  .10

فهات مت�ف
Astoria Park  .1

Highland Park  .2
Forest Park  .3

Corona Park –  Flushing Meadows  .4
Kissena Park  .5

Cunningham Park  .6
 Alley Pond Park  .7

المطارات
John F Kennedy International Airport –  JFK

LaGuardia Airport –  LGA

ي ولية نيويورك.
دارية هي أيًضا مقاطعة Queens �ف ي مدينة نيويورك. المنطقة الإ

Queens هي منطقة إدارية �ف

ف 28 و29 من دليل الدراسة هذا.  ي الصفحت�ي
ي Queens �ف

يمكن العثور عىل جميع الكباري والأنفاق �ف

الجغرافية
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تمت المراجعة �ف

)TLC( دورة تعليمية لسائقي لجنة سيارات الأجرة والليموزين
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تمت المراجعة �ف

)TLC( دورة تعليمية لسائقي لجنة سيارات الأجرة والليموزين

Staten Island
الطرق الرسيعة الرئيسية

Staten Island Expy إىل Korean War Veterans Memorial Hwy يمتد من – West Shore Expressway
Drumgoole Rd West إىل Outerbridge Brdg يمتد من – Korean War Veterans Memorial Highway

Bayonne Brdg إىل Staten Island Expy يمتد من – Dr. Martin Luther King Jr. Expressway
Verrazzano-Narrows Brdg إىل Geothals Brdg يمتد من – Staten Island Expressway

الشوارع الرئيسية
Forest Ave إىل Hylan Blvd يمتد من – Richmond Avenue

Bay St إىل West Shore Hwy يمتد من – Victory Boulevard
Staten Island Expy إىل Victory Blvd يمتد من – Forest Avenue

Richmond Terrace إىل Staten Island Expy يمتد من – Clove Road
Bay St إىل Craig Ave يمتد من – Hylan Boulevard

New York Ave إىل Richmond Terrace يمتد من – Bay Street
Lincoln Ave إىل Lily Pond Ave يمتد من – Father Capodanno Boulevard

Craig Ave إىل Richmond Rd يمتد من – Amboy Road
Clove Rd إىل Arthur Kill Rd يمتد من – Richmond Road

مراكز النقل
Staten Island Railroad Station /  Saint George Ferry Terminal  .1

Eltingville Transit Center  .2

وجهات الهتمام الرئيسية
2655  Richmond Ave –  Staten Island Mall  .1

355  Bard Ave –  Richmond University Medical Center  .2
475  Seaview Ave – Staten Island University Hospital )North Campus(  .3

300  Richmond Terrace –  North Shore Esplanade  .4
75  Richmond Terrace –  Staten Island Yankee’s Stadium  .5

155  Richmond Terrace –  Empire Outlets  .6
 26  Central Ave –  Richmond County Supreme Courthouse  .7

Lighthouse Pt ي
The Promenade –  National Lighthouse Museum  200 �ف  .8

614  Broadway –  Staten Island Zoo  .9

فهات مت�ف
Silver Lake Park  .1
Clove Lake Park  .2
Fresh Kills Park  .3

 Franklin D. Roosevelt  .4
Beachو Boardwalk

La Tourette Park  .5
Brookfield Park  .6
Great Kills Park  .7

ي ولية نيويورك.
دارية هي أيًضا مقاطعة Richmond �ف ي مدينة نيويورك. المنطقة الإ

Staten Island منطقة إدارية �ف

ف 28 و29 من دليل الدراسة هذا.  ي الصفحت�ي
ي Staten Island �ف

يمكن العثور عىل جميع الكباري والأنفاق �ف

الجغرافية



28 ي عام 2020
تمت المراجعة �ف

)TLC( دورة تعليمية لسائقي لجنة سيارات الأجرة والليموزين
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تمت المراجعة �ف

)TLC( دورة تعليمية لسائقي لجنة سيارات الأجرة والليموزين
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نقاط النهايةالمعابرالنوعالسم#
1Outerbridge Crossingينطوي عىل رسوم مرورArthur Kill –  Staten Island

New Jersey

2Goethals Bridgeينطوي عىل رسوم مرورArthur Kill –  Staten Island
New Jersey

3Bayonne Bridgeينطوي عىل رسوم مرورKill Van Kull –  Staten Island
New Jersey

4Verrazzano-Narrows Bridgeينطوي عىل رسوم مرورNew York HarborStaten Island –  Brooklyn

5Marine Parkway Bridgeينطوي عىل رسوم مرورRockaway Inletو Rockaways –  Brooklyn
Queens

6 Cross Bay Veterans
Memorial Bridge

Jamaica Bay –  Broad Channelينطوي عىل رسوم مرور
Queensو Rockaways

7Hugh M. Carey Tunnelينطوي عىل رسوم مرورNew York HarborBrooklyn –  Manhattan

8Brooklyn Bridgeي
East RiverBrooklyn –  Manhattanمجا�ن

9Manhattan Bridgeي
East RiverBrooklyn –  Manhattanمجا�ن

10Williamsburg Bridgeي
Hudson RiverBrooklyn –  Manhattanمجا�ن

11Holland Tunnelينطوي عىل رسوم مرورHudson RiverNew Jersey –  Manhattan

12Lincoln Tunnelينطوي عىل رسوم مرورHudson RiverNew Jersey –  Manhattan

13Midtown Tunnel -  Queensينطوي عىل رسوم مرورEast RiverQueens –  Manhattan

14Pulaski Bridgeي
Newtown CreekQueens –  Brooklynمجا�ن

15Ed Koch Queensboro Bridgeي
East RiverQueens –  Manhattanمجا�ن

1636th Avenue Bridgeي
East RiverQueens –  Manhattanمجا�ن

17 Robert F. Kennedy Bridge
 Triboro المعروف سابًقا باسم(

)Bridge

East River –  Queens –  Manhattanينطوي عىل رسوم مرور
Bronx

18Willis Ave Bridgeي
Harlem River Bronx –  Manhattanمجا�ن

19Third Ave Bridgeي
Harlem RiverBronx –  Manhattanمجا�ن

20Madison Ave Bridgeي
Harlem RiverBronx –  Manhattanمجا�ن

21145th Street Bridgeي
Harlem RiverBronx –  Manhattanمجا�ن

22Macombs Dam Bridgeي
Harlem RiverBronx –  Manhattanمجا�ن

23Alexander Hamilton Bridgeي
Harlem RiverBronx –  Manhattanمجا�ن

24George Washington Bridgeينطوي عىل رسوم مرورHudson RiverNew Jersey –  Manhattan

25Washington Bridgeي
Harlem RiverBronx –  Manhattanمجا�ن

26University Heights Bridgeي
Harlem RiverBronx –  Manhattanمجا�ن

27Broadway Bridgeي
Spuyten-Duyvil CreekBronx –  Manhattanمجا�ن

28Henry Hudson Bridgeينطوي عىل رسوم مرورSpuyten-Duyvil CreekBronx –  Manhattan

29Whitestone Bridgeينطوي عىل رسوم مرورLong Island SoundBronx –  Queens

30Throgs Neck Bridgeينطوي عىل رسوم مرورLong Island SoundBronx –  Queens

معابر االأنهار الرئيسية ومواقع المطارات



30 ي عام 2020
تمت المراجعة �ف

)TLC( دورة تعليمية لسائقي لجنة سيارات الأجرة والليموزين

East River

A

B

C

D

ف معرفة المطارات المطلوب نقل العمالء  ف عىل السائق�ي سيحصل السائقون عىل العديد من الرحالت من المطارات وإليها. يتع�ي
ي خدمة العمالء. 

ف �ف ي المطارات. ستساعد معرفة موقع كل مطار وأفضل طريق يؤدي إليه السائق�ي
إليها والقواعد المطبقة �ف

LGA –  LaGuardia Airport
.Grand Central Parkway –  LaGuardia Airport

.Central Terminal لـ Exit7و Marine Air Terminal 5 لـ Exit استخدم  

المطارات

LGA

ي 
 المحطات �ف

LaGuardia Airport )LGA(
 Terminal A
Terminal B

 Terminal C
 Terminal D

ضافية مقابل الرحالت إىل  ضافة إىل الرسوم الإ يتم تحصيل الأجرة الموحدة المقررة بالعّداد ، بالإ
)LaGuardia Airport )LGA ومنه. 

ف بشكل متكرر أثناء إعادة البناء.  تتغ�ي مواقع مواقف النتظار الخاصة بالسائق�ي



ي عام 2020 31
تمت المراجعة �ف

)TLC( دورة تعليمية لسائقي لجنة سيارات الأجرة والليموزين

 JFK –  John F. Kennedy International Airport
 .Van Wyck Expresswayو Nassau Expresswayو Belt Parkway –  John F. Kennedy International Airport

.Belt Parkway ي
اسلك Van Wyck Expressway ح�ت نهايته. استخدم Exit 19 �ف  

Jamaica Bay

1

2

4

5

7

8

 John F. ي
المحطات �ف

 Kennedy International
Airport )JFK(
 Terminal 1
Terminal 2
Terminal 4

 Terminal 5
 Terminal 7
 Terminal 8

JFK

: ف ي أي من التجاه�ي
ف Manhattan و)John F. Kennedy Airport )JFK �ف الرحالت ب�ي

ضافية ورسوم المرور.  ضافة إىل الرسوم الإ 52 دولًرا – الأجرة الثابتة بالإ  

.»JFK Airport –  2# Rate« ف أن تكون رسالة الأجرة الظاهرة عىل الشاشة مقروءة عىل النحو يتع�ي  

 ،Brooklynو John F. Kennedy Airport )JFK( ف وجهات  يتم تحصيل الأجرة الموحدة المقررة بالعّداد مقابل الرحالت ب�ي
.Bronxو ،Staten Islandو ،Queensو

مواقف النتظار الخاصة 
FHV بالسيارات الأجرة/مركبات

JFK Airport Central Taxi Hold
JFK FHV Lot
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تمت المراجعة �ف

)TLC( دورة تعليمية لسائقي لجنة سيارات الأجرة والليموزين

Newark Liberty International Airport
.Holland Tunnel or Lincoln Tunnel 95 ع�ب Interstate –  Newark Liberty International Airport

استخدم 13A  Exit أو 14  

CCC

B

A

 Newark Liberty ي
المحطات �ف

International Airport )EWR(
 Terminal A
 Terminal B
Terminal C

EWR

:Newark Airport )EWR( الرحالت إىل

ضافية ضافة إىل الرسوم الإ الأجرة الموحدة المقررة بالعّداد، بالإ  

ي وقيمته 17.50 دولًرا.
بالإضافة إىل رسم Newark الإضا�ف  

ف  ضافة إىل البقشيش ورسوم المرور بالطريق إىل EWR ومنه )يتم تحصيل رسوم المرور بالطريق الخاصة بالسائق�ي بالإ  
من الركاب(.

.»Newark Airport –  3# Rate« ف أن تكون رسالة الأجرة الظاهرة عىل الشاشة مقروءة عىل النحو يتع�ي  
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تمت المراجعة �ف

)TLC( دورة تعليمية لسائقي لجنة سيارات الأجرة والليموزين

عينة من االأسئلة المتعلقة بالجغرافية
ي القسم الخاص بالجغرافية. كيفية الوصول إىل مكان لآخر. يجب أن تكون قادًرا عىل تحديد 

ف أن تعرف كل المعلومات �ف يتع�ي
ي عىل خريطة أو صورة. 

دارية، والحي، والشارع، وبشكل مر�أ المكان وموقعه حسب التجاه، والمنطقة الإ

ستدور أسئلة الختبار حول هذه المواضيع: الشوارع الرئيسية، والطرق الرسيعة، والمعالم، والأنفاق، والكباري، والمواقع. 

  . تحديد المع�ب  

ي الصورة الموضحة أعاله، ما اسم المع�ب رقم 4.
مثال عىل سؤال 1: �ف

 Brooklyn-Battery Tunnel .د Holland Tunnel .ج Williamsburg Bridge .ب Lincoln Tunnel .أ

حدد موقع وجهة الهتمام.  

ي أي منطقة إدارية تقع Silver Lake Park؟ 
مثال عىل سؤال 2: �ف

Staten Island .د Br onx .ج Queens .ب Manhattan .أ

مثال عىل سؤال 3: أين يقع مب�ف Empire State؟ 
Union Square .5 دth Avenue34 وth Street .34 جth Street and Broadway .ب Columbus Circle .أ

مثال عىل سؤال 4: أين يقع World Trade Center؟ 
Harlem .د Uptown .ج Midtown .ب Lower Manhattan .أ

تحديد التجاه الذي تحتاج إىل القيادة فيه لالنتقال من النقطة أ إىل النقطة ب.  

ف عليك الذهاب لالنتقال من Columbus Circle إىل United Nations؟  ي أي اتجاه يتع�ي
مثال عىل سؤال 5: �ف

ق د. الجنوب والغرب  ق ج. الشمال والرسش أ. الشمال والغرب ب. الجنوب والرسش

ي طلبها ركابك. 
ل يكفي أن نعرف فقط أين تقع الأماكن عىل الخريطة. سوف تحتاج إىل معرفة أفضل طريقة للوصول إىل الأماكن ال�ت

ا لالإجابة عن أسئلة بشأن: ف أن تكون مستعدًّ ف الأماكن. يتع�ي ة ب�ي »الطريق الأفضل« هو الطريق الأك�ش مبارسش

ف المعالم والشوارع الرئيسية.  وصف الطرق خطوة بخطوة ب�ي  

ة من Jacob K. Javits Center إىل MET Cloisters؟  مثال عىل سؤال 6: أي مما يىلي هو الطريق الأك�ش مبارسش
9A ي

ي 34th Street د. الجنوب �ف
ي 34th Street ج. الغرب �ف

ق �ف ي 9A ب. الرسش
أ. الجنوب �ف

؟  ف ف موقع�ي أي مع�ب يُعد الأفضل لتتخذه ب�ي  

 .Brooklyn ي الذهاب إىل
ي Broadway و Chambers Street. يرغب راكبك �ف

مثال عىل سؤال 7: أنت �ف
 Brooklyn Bridge .د Holland Tunnel .ج Williamsburg Bridge .ب Manhattan Bridge .أ



34 ي عام 2020
تمت المراجعة �ف

)TLC( دورة تعليمية لسائقي لجنة سيارات الأجرة والليموزين

غالًبا ما يرغب سكان المدينة والزوار أن يذهبوا إىل المعالم السياحية ومناطق التسوق والمتاحف والمطارات. سوف تحتاج إىل أن 
تكون قادًرا عىل تحديد هذه الأماكن ومعرفة مكان وجودها.

ه إليك أسئلة بشأن أماكن مثل: من المحتمل أن توجَّ

.Manhattan 34 بـth Street ي
Fifth Avenue –  Empire State Building �ف  

.Queens بـ Grand Central Parkway بالقرب من – LaGuardia )LGA( Airport  

.Queens بـ Van Wyck Expressway ي نهاية
Kennedy )JFK( Airport – �ف  

.Manhattan بـ Liberty Street ي
Memorial – West Street 9/11 �ف  

.Manhattan 32 بـnd Street West ي
Penn Station – Seventh Avenue �ف  

.Manhattan 42 بـnd Street East ي
Grand Central Terminal – Park Avenue �ف  

Manhattan 47 بـth Street 42 ح�تnd Street ي
Times Square– يلتقي Seventh Avenue وBroadway �ف  

مفتاح الإجابات
Brooklyn-Battery :الإجابة  .1

Staten Island :الإجابة  .2
Broadway34 وth :الإجابة  .3

Lower Manhattan :الإجابة  .4
ق الإجابة: الجنوب والرسش  .5

9A ي
الإجابة: الشمال �ف  .6

Brooklyn Bridge :الإجابة  .7
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