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 السيارات المخصصة للتأجير
( تعلن خيار تخزين تراخيص السيارات TLCلجنة سيارات األجرة والليموزين )

 المخصصة للتأجير

ستسمح لجنة سيارات األجرة والليموزين في مدينة نيويورك ألصحاب السيارات المخصصة للتأجير "بتعليق" تراخيص 
سيتم  ( يوًما، وهو قرار ساري المفعول على الفور.180لمدة ال تزيد عن مائة وثمانين ) TLCالسيارات الصادرة عن لجنة 

 تعليق الرخصة من خالل عملية "التخزين" حسب ما هو مبيَّن أدناه.

 

 هل أنت مؤهل؟

 TLC( التي تحمل لوحات صادرة عن لجنة FHVيمكن لجميع أصحاب تراخيص السيارات المخصصة للتأجير ) •

سُتمدد فترة تخزين تراخيص السيارات المخصصة  ( يوًما.180تخزين تراخيص سياراتهم لمدة تصل إلى مائة وثمانين )

( يوًما إضافية، وهو ما يتيح تخزين تراخيص السيارات المخصصة 60( المحفوظة حالي ًا لمدة ستين )FHVللتأجير )

 ا.( يومً 180للتأجير لمدة يبلغ مجموعها مائة وثمانين )

 المتطلبات

 يملؤه أصحاب السيارات أو أحد موظفي الشركة. TLCنموذج تخزين صادر عن لجنة  •

 TLC( الصادرة عن لجنة FHVكيفية تخزين تراخيص السيارات المخصصة للتأجير )

 .واستكمله نموذج تخزين تراخيص السيارات اطبع .1

ل القسمين   وقم بطباعتهما وإكمالهما. TLCالصادر عن لجنة  نموذج تخزين تراخيص السياراتمن  2و 1نزِّ

 .FHVStorage@tlc.nyc.gov عبر البريد اإللكتروني، على TLCأرسل نموذج التخزين إلى لجنة  .2

وأرسله عبر البريد اإللكتروني  TLCالصادر عن لجنة  FHVأجرِّ مسًحا ضوئي ًا لنموذج تخزين 

التابع للجنة  Long Island Cityعدم القدوم إلى مرفق  يرجى .FHVStorage@tlc.nyc.gov إلى:

TLC .سُتقبل الوثائق المرسلة عبر البريد اإللكتروني فقط. لتسليم الوثائق 

 رخصة السيارة واإلخطارات عبر البريد اإللكتروني.حالة  .3

ال يمكن تشغيل السيارة ألغراض  لن تكون حالة رخصة سيارتك سارية بعد اآلن، وسيتم تغيير الحالة إلى "قيد التخزين".

صة ( يوًما، سيتم إخطارك إلنهاء تخزين رخ180بعد مرور مائة وثمانين ) التأجير في أثناء تخزين رخصة السيارة.

 سيارتك، أو سيجري إنهاء الرخصة.
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أو االنتقال إلى موقع  النقر هنا في والية نيويورك، يرجى DMVنظًرا لتقليل التعامالت الشخصية في مكاتب  مالحظة:
DMV ،اإللكتروني https://dmv.ny.gov لالطالع على المزيد من المعلومات بشأن تسليم اللوحات الصادرة عن ،
  ."TLCلجنة 

 (TLC( الصادرة عن لجنة )FHVكيفية إنهاء تخزين رخصة سيارة مخصصة للتأجير )
 دناه.إلنهاء تخزين رخصة السيارة، يرجى اتباع التعليمات الواردة أ

وكانت  TLCإذا كنت لم ُتسلِّم اللوحات الصادرة عن لجنة  ال تزال بحوزتك / TLCإذا كانت اللوحات الصادرة عن لجنة 
 رخصة سيارتك ال تزال قيد التخزين، فاتبع هذه التعليمات:

 )قسم سحب الرخصة من التخزين( في نموذج طلب تخزين ترخيص السيارات المخصصة للتأجير؛ 3امأل القسم  .1

ثة من الوسيط أو شركة التأمين، مع تسجيل التاريخ الحالي .2  على الشهادة؛ لإلصدار اطلب شهادة تأمين/التزام محدَّ

بر البريد اإللكتروني أرسل نموذج طلب تخزين السيارات المخصصة للتأجير وشهادة التأمين/االلتزام ع .3

 ؛FHVStorage@tlc.nyc.gov إلى

د موعد زمني إلجراء الفحص البصري للسيارة  .4 في مرفق  TLCلتلقِّي الملصقات الجديدة الصادرة عن لجنة سيحدَّ

Woodside  للفحص التابع للجنةTLC. 

 وكانت رخصة سيارتك ال تزال قيد التخزين، يرجى اتباع هذه التعليمات: TLCلجنة  سلَّمت اللوحات الصادرة عنإذا 

 )قسم إنهاء التخزين( في نموذج طلب تخزين رخصة سيارة مخصصة للتأجير؛ 3امأل القسم  .1

ثة من الوسيط أو شركة التأمين، مع تسجيل التاريخ الحالي .2  على الشهادة؛ لإلصدار اطلب شهادة تأمين/التزام محدَّ

المتوفر في  ،(TLCأكمل نموذج طلب التسليم )يجب أن تقوم بتسليم اللوحة لتلقِّي اللوحات الجديدة الصادرة عن لجنة  .3

 ؛هذه الصفحة

لتسليم المكتمل، وشهادة التأمين/االلتزام أرسل نموذج طلب تخزين رخصة سيارة مخصصة للتأجير، ونموذج طلب ا .4

ثة عبر البريد اإللكتروني إلى  ؛FHVStorage@tlc.nyc.gov المحدَّ

  ؛TLC( التابع للجنة LIC) Long Island Cityسيتم إخطارك عند تحديد موعد لتسليم طلبك في مكتب  .5

 ؛TLCالتابع للجنة  LICد المحدد للتسليم في مكتب يرجى الحضور في الموع .6

د موعد زمني إلجراء الفحص البصري للسيارة .7 في مرفق  TLCلتلقِّي الملصقات الجديدة الصادرة عن لجنة  سيحدَّ

Woodside  للفحص التابعة للجنةTLC. 

 األسئلة الشائعة

 لالطالع على المزيد من المعلومات. األسئلة المتداولة بشأن خيار تخزين السيارات المخصصة للتأجير يرجى قراءة •
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العملية  —األسئلة المتداولة بشأن تخزين السيارات المخصصة للتأجير 

 الحالية

 كيف أحفظ الرخصة في مكان التخزين؟السؤال.  .1

اإللكتروني  TLCمن موقع لجنة  TLCالصادر عن لجنة  FHVنموذج تخزين سيتعين عليك طباعة  اإلجابة.
أرسل النموذج المكتمل والموقَّع عبر البريد اإللكتروني إلى  .2و 1وإكمال القسمين 

FHVStorage@tlc.nyc.gov. .ستتلقى تأكيًدا عند حفظ رخصة سيارتك في مكان التخزين 
 

 ؟TLC، كيف يمكنني تسليم اللوحات الصادرة عن لجنة DMVفي ظل الحد من التعامالت في مكتب السؤال.  .2

أو االنتقال  هنافي والية نيويورك، يرجى النقر  DMVتب نظًرا إلى الحد من التعامالت الشخصية في مكااإلجابة. 
لالطالع على المزيد من المعلومات بشأن اللوحات ، https://dmv.ny.govاإللكتروني،  DMVإلى موقع 

  .TLCالصادرة عن لجنة 

 
 في مكان التخزين؟ FHVهل أنا مضطر إلى وضع رخصة  السؤال: .3

 ال. إن وضع رخصة السيارة في مكان التخزين أمر اختياري تماًما. :اإلجابة

 

 إلزالة الملصقات؟ Woodside: هل يتعين عليَّ الذهاب إلى مرفق السؤال .4
، ال يتعين عليك زيارة مرفق COVID-19: لتقليل الزيارات الشخصية في أثناء انتشار جائحة اإلجابة

Woodside  التابع للجنةTLC .في الوقت الحالي  
 

 ؟TLCأسأسترد األموال أو أتلقَّى تعويًضا من شركة التأمين بعد تسليم اللوحات الصادرة عن لجنة  السؤال: .5
 قبل تسليم اللوحات، يرجى التواصل مع شركة التأمين لالطالع على التفاصيل بشأن أي أموال مستردة  :اإلجابة

 أو تعويضات متوقع الحصول عليها من التأمين.
 

 ماذا لو كانت لديَّ لوحات من خارج الوالية أو لوحات مخصصة؟ السؤال: .6
ت بشأن تسليم لوحاتك أو تخزين لوحاتك المحلي للحصول على معلوما DMVستحتاج إلى االتصال بمكتب  :اإلجابة

 المخصصة.
 

 تعويًضا إذا لم أكن أستخدم الرخصة؟ TLC: أستدفع لي لجنة السؤال .7
 .TLCال، ال يمكن استرداد رسوم لجنة  :اإلجابة

 

 على وضع الرخصة في مكان التخزين؟ TLC: أهناك أي رسوم تفرضها لجنة السؤال .8
 ة.ال توجد أي رسوم مطلوب :اإلجابة

 

 ؟TLCالصادر عن لجنة  FHVبإزالة الملصقات واستكمال نموذج تخزين  TLC: كيف أخطر لجنة السؤال .9
من السيارة التي  TLCعندما تمأل نموذج التخزين، فإنك تقر وتؤكد أن جرت إزالة جميع ملصقات لجنة  :اإلجابة

 قدمت من أجلها نموذج التخزين.
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 لكم من الوقت يمكنني االحتفاظ برخصتي في مكان التخزين؟ :السؤال .10
 ( يوًما.180لمائة وثمانين ) :اإلجابة

 

 الخاصة بي في مكان التخزين؟ FHV: كم مرة يمكنني وضع رخصة السؤال .11
 : مرة واحدة فقط.اإلجابة

 
 ( يوًما؟180: أسيتم إخطاري عند انتهاء مهلة المائة والثمانين )السؤال .12

  نعم. :اإلجابة
 

 ( يوًما؟180ماذا يحدث إن لم أُخرج الرخصة من مكان التخزين بعد مرور المائة والثمانين ) :السؤال .13
 سيجري وقف رخصتك. :اإلجابة

 
 : ماذا يحدث إذا توقفت عن دفع قيمة التأمين؟السؤال .14

ك للحصول على المزيد في الوالية التي أصدرت اللوحات الخاصة ب DMV: اتصل بشركة التأمين ومكتب اإلجابة
   من المعلومات بشأن ما سيحدث إذا توقفت عن دفع قيمة التأمين.

 
 ؟TLC: ماذا يحدث إذا سلمت اللوحات الخاصة بي بسبب التأمين المنتهي ولم أخطر لجنة السؤال .15

 سيجري وقف رخصتك. :اإلجابة
 

 سارًيا؟ TCالمرفق معه لوحة  DMV: هل يلزم أن يكون تسجيل مكتب السؤال .16
  في أثناء وجود السيارة في مكان التخزين. TLCالساري ليس من متطلبات لجنة  DMVإن تسجيل : اإلجابة

 
 : هل يلزم االحتفاظ بتأمين سيارة موجودة في مكان التخزين؟السؤال .17

لى مكتب في أثناء وجود السيارة في مكان التخزين وُتسلَّم اللوحات إ TLCالتأمين ليس من متطلبات لجنة : اإلجابة
DMV.  

 
 ( يوًما إذا 180هل يمكنني سحب رخصة سيارتي من مكان التخزين قبل انقضاء المائة والثمانين ) السؤال: .18

 أردت ذلك؟
 يمكنك سحب رخصة سيارتك من مكان التخزين في أي وقت قبل انقضاء المائة والثمانين  نعم. :اإلجابة

  ( يوًما، ولكن ال يمكنك إعادة رخصة السيارة إلى مكان التخزين بمجرد سحبها.180)
 

 جديدة؟ TLCكيف يمكنني سحب رخصة سيارتي من مكان التخزين والحصول على ملصقات لجنة  :السؤال .19
نموذج في  3( من مكان التخزين، أكمل القسم FHVللحصول على رخصة سيارة مخصصة للتأجير ) :اإلجابة
ل عليها تاريخ إصدار حديث، أو خطاب  التخزين وقدم إحدى الوثائق التالية: صفحات إقرار / شهادة التزام مسجَّ

الحد األدنى من يرجى التأكد أن حدود التأمين تستوفي  .تغطية من شركة التأمين يضم المبالغ التي تغطيها الشركة
أرسل نموذج الحفظ وجميع الوثائق عبر البريد  اإللكتروني. TLCالمذكورة في موقع  TLCمتطلبات لجنة 
د  .FHVStorage@tlc.nyc.govاإللكتروني إلى  ستتلقى تأكيًدا عندما يتم سحب حفظ رخصة سيارتك، وسيحدَّ

 .TLCوالحصول على اللوحات الجديدة الصادرة عن لجنة  TLCالتابع للجنة  LICلك موعد للذهاب إلى مرفق 
، حيث ستوضع ملصقات لجنة TLCنة بصرية في مرفق الفحص التابع للجنة وبعد ذلك سيجري تحديد موعد إلجراء معاي

TLC .على السيارة  
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