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األسئلة المتداولة بشأن عملية تخزين السيارات 
 ( المؤقتةFHVالمخصصة للتأجير )

( FHVكيفية وضع الرخصة في مكان التخزين؟ سيتعين عليك طباعة نموذج تخزين السيارات المخصصة للتأجير ) .1
. أرسل رسالة 2و 1اإللكتروني وملء القسمين  TLC( من موقع لجنة TLCاألجرة والليموزين )في لجنة سيارات 

وستتلقى تأكيًدا حين  licensinginquiries@tlc.nyc.gov إلكترونية مرفًقا بها النموذج كامًًل وُموقًعا إلى
 في مكان التخزين. يوضع ترخيص سيارتك

 
 الخاصة بي؟ TC(، كيف أسلم لوحات DMVبعد إغًلق مكاتب السيارات ذات المحركات ) .2

في والية نيويورك، فلن يتمكن مالكو السيارات التي تحمل لوحات  DMVقد أغلقت جميع مكاتب  DMVنظًرا ألن 
باالحتفاظ  TLCمن الحصول على لوحات الركاب لسياراتهم. وعلى هذا النحو، ستسمح لك لجنة  TLCلجنة 

فتح مكاتبها، وحينها يمكنك تسليم  DMVحتى الوقت الذي تعيد فيه  TLCالصادرة من لجنة  DMVبلوحات 
إرسال طلب لوحات الركاب لسيارتك والحصول عليها. ولكن ال يمكنك تشغيل سيارة مخصصة للتأجير بمجرد 

نموذج التخزين. وإذا قُبض عليك وأنت تشّغل أي سيارة، فستكون عرضة لًلستدعاء وستكون سيارتك عرضة 
 للحجز عليها. يجب تسليم لوحات السيارات المملوكة لألعمال التجارية على الفور بالبريد وإرسال نسخة من 

دم". للحصول على تعليمات بشأن كيفية تسليم على عنوان البريد اإللكتروني المق TLCإلى لجنة  FS-6نموذج 
اإللكتروني لًلطًلع  DMVأو انتقل إلى موقع  here بالبريد، انقر فوق الرابط التالي DMVلوحاتك إلى مكتب 

يوًما، سيتم إخطارك بكيفية  90وبعد  https://dmv.ny.gov على الموقع اإللكتروني على مزيد من المعلومات
 جديدة وإعادة تفعيل رخصتك. TCالحصول على لوحات 

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

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

 

 إلزالة الملصقات؟ Woodsideهل سأحتاج إلى التوجه إلى مرفق  السؤال: .4
في  Woodsideمرفق  ، ال يتعين عليك زيارةCOVID-19للحد من الزيارات الشخصية في ظل أزمة انتشار وباء اإلجابة: 

 .سيتم إخطارك في حالة تغير األمر. الوقت الحالي

 
 ؟TCهل سأسترد أي مبالغ أو تعويضات من شركة التأمين بعد تسليم لوحات  السؤال: .5

ُيرجى االتصال بشركة التأمين قبل تسليم لوحاتك للحصول على تفاصيل بشأن أي استرداد متوقع لمبالغ أو  اإلجابة:

 تعويضات متعلقة بالتأمين.

 
 ماذا لو كانت لدّي لوحات من خارج الوالية أو لوحات مخصصة؟ السؤال: .6

المحلي لمعرفة كيفية استكمال تسليم لوحاتك أو تخزين لوحاتك  DMVستحتاج إلى االتصال بمكتب  اإلجابة:
 المخصصة.

 
 تعويًضا إذا لم أكن أستخدم الرخصة؟ TLCهل ستدفع لي لجنة  السؤال: .7

 .TLCوم لجنة ال، ال يمكن استرداد رس اإلجابة:

 
 على وضع الرخصة في مكان التخزين؟ TLCهل هناك أي رسوم تفرضها لجنة  السؤال: .8

 ال توجد أي رسوم مطلوبة. اإلجابة:

 
 ؟TLCالخاص بلجنة  FHVبإزالة الملصقات واستكمال نموذج تخزين  TLCكيف أخطر لجنة  السؤال: .9

من السيارة التي  TLCعندما تمأل نموذج التخزين، فإنك تقر وتؤكد أنه جرت إزالة جميع ملصقات لجنة  اإلجابة:

 قدمت من أجلها نموذج التخزين.
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 كم من الوقت يمكنني االحتفاظ برخصتي في مكان التخزين؟ السؤال: .10

 يوًما. 90 اإلجابة:

 
 الخاص بي في مكان التخزين؟ FHVكم مرة يمكنني وضع ترخيص  السؤال: .11

 مرة واحدة فقط. اإلجابة:

 
 يوًما؟ 90هل سيتم إخطاري عند انتهاء مهلة الـ  السؤال: .12

 نعم اإلجابة:
 

 يوًما؟ 90ماذا يحدث إن لم أُخرج الرخصة من مكان التخزين بعد  السؤال: .13
 سيجري وقف رخصتك. اإلجابة:

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

في الوالية التي أصدرت اللوحات الخاصة بك لمعرفة المزيد من  DMVاتصل بشركة التأمين ومكتب  اإلجابة:

 .المعلومات بشأن ما سيحدث إذا توقفت عن دفع قيمة التأمين
إلى تعذُّر الحصول على لوحات الركاب في الوقت  نظًرا TCإذا كنت أحد المالكين األفراد وال تستطيع تسليم لوحات 

. على السيارة TCيمكنك االحتفاظ بلوحات  الحالي وتحتاج إلى السيارة من أجل غرض شخصي آخر، فحينها فقط
 (.2يُرجى االطالع على السؤال المتداول رقم )

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

يوًما إلعادة تفعيلها من خًلل عملية نقل  60سيجري وقف رخصتك، وستكون أمامك مهلة قدرها  اإلجابة:

 اللوحة.

 

 ساريًا؟ TCالمرفق معه لوحات  DMVيكون تسجيل مكتب هل يلزم أن  السؤال: .16

 DMVإن تسجيل : اإلجابة في أثناء وجود رخصة السيارة TLCالساري ليس من متطلبات لجنة  DMVإن تسجيل  اإلجابة:

. DMVفي مكان التخزين إذا سلَّمت اللوحات إلى مكتب  في أثناء وجود رخصة السيارة TLCالساري ليس من متطلبات لجنة 

بالتسجيل لدى  على السيارة وتستخدم السيارة لغرض شخصي، فحينها فقط يجب عليك االحتفاظ TCوفي حالة احتفاظك بلوحات 

 .DMVمكتب 

 
 

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

في أثناء وجود رخصة السيارة في مكان التخزين إذا سلَّمت اللوحات إلى  TLCالتأمين ليس من متطلبات لجنة  اإلجابة:

حتى تتمكن من استخدام السيارة  DMVعلى السيارة ولم تسلِّمها إلى مكتب  TCإذا كنت تحتفظ بلوحات . DMVمكتب 

 .TLCلغرض شخصي، فحينها فقط سيتعين عليك االحتفاظ بالتأمين وفقًا لمتطلبات لجنة 

 
 يوًما إذا أردت ذلك؟  90هل يمكنني سحب رخصة سيارتي من مكان التخزين قبل انقضاء  السؤال: .18

يوًما، ولكن ال  90سيارتك من مكان التخزين في أي وقت قبل انقضاء حب رخصة س يمكنك نعم :اإلجابة

 يمكنك إعادة رخصة السيارة إلى مكان التخزين بمجرد سحبها.
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 جديدة؟ TLCكيف يمكنني سحب رخصة سيارتي من مكان التخزين والحصول على ملصقات لجنة  السؤال: .19
 جديدة  TCدوالًرا(، والحصول على لوحات  25)قيمة الرسوم  TLCستحتاج إلى نقل لوحة لجنة  اإلجابة:

والضرائب ورسوم اللوحة(. وسيجري بعد ذلك تحديد موعد إلجراء معاينة بصرية، حيث  DMV)رسوم تسجيل 
على السيارة. وستتلقى تعليمات تفصيلية بشأن سحب رخصة سيارتك من مكان  TLCستوضع ملصقات لجنة 

 التخزين في موعد الحق.


