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دلیل فحص 
 سیارة األجرة

 

 )FHVدلیل فحص سیارات األجرة (
 

 

 

 

 
 ما الذي ینبغي علّي إحضاره؟ 

 ما الذي سیحدث في حالة الرسوب؟
 القائمة المرجعیة للفحص

القائمة المرجعیة للفحص، العناصر التي تطلبھا 
 لجنة سیارات األجرة واللیموزین:

القائمة المرجعیة للفحص، العناصر التي یطلبھا 
" (إذا قطعت سیارتك DMVقسم السیارات "
 میل): 500مسافة أكثر من 

 

 

NYC Taxi & Limousine Commission 
Safety & Emissions Division  

24-55 BQE West 
Woodside, NY 11337 

 

للمزید من المعلومات، تفضل 
 بزیارة الموقع اإللكتروني:

www.nyc.gov/ 
tlcinspections 
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 المعلومات العامة:
قسم السالمة واالنبعاثات في لجنة سیارات األجرة  .1

 واللیموزین، الكائن في:
24-55 BQE West 

 Woodside, NY 11377 
 

ھل قدمت على رخصة سیارة أجرة جدیدة؟ بمجرد  .2
) TLCأن تعتمد لجنة سیارات األجرة واللیموزین (

طلبك (عبر اإلنترنت أو التوثیق) للحصول على 
خطابًا رخصة سیارة أجرة، فسترسل لك اللجنة 

وموعده.  لن  TLCمذكوًرا فیھ تاریخ فحص  بموعد
تعتبر رخصة سیارتك ساریة حتى تجتاز سیارتك 

 .TLCالفحص الذي تجریھ 
 

ھل ترغب في تغییر السیارة الموجودة في رخصة  .3
 سیارة األجرة الحالیة؟

 
حتى تجتاز سیارتك فحص  أربع محاوالتلدیك   .4

TLC ،وإذا رسبت سیارتك في الفحص األول  .
فستكون لدیك ثالث محاوالت إضافیة حتى تجتاز 

من الفحص  یوًما 60فحص السیارة في غضون 
 األول.  

 
 

 
 

 دلیل فحص سیارة األجرة 

 ما الذي یتعین عليَّ إحضاره عند الفحص؟
یجب علیك إحضار كل األشیاء التالیة إلى الفحص.  إذا لم 

 تُحضر أی�ا من ھذه األغراض، فلن یتم فحص سیارتك.

 وثیقة تسجیل السیارة.  .1
 

أو رخصة  TLCرخصة قیادة ساریة صادرة من  .2
 قیادة صادرة من الوالیة.

 
 

ماذا سیحدث إن تخلفت عن موعد الفحص 
 المحدد؟

إذا لم تصل خالل ساعة واحدة من وقت الفحص المقرر، 
فستحتاج قاعدتك إلى طلب موعد جدید. وسیُعتبر الموعد 
الذي تخلّفت عنھ المحاولة األولى في اجتیاز الفحص ولن 

 یتبقى لك إال ثالث محاوالت.
 

 

 

ماذا سیحدث إن رسبت سیارتي في جزء قسم 
 السیارات من الفحص؟

إذا رسبت سیارتك في الفحص، فسیعرض تقریر فحص 
 .  TLCالتي حددھا مفتش  DMVالسیارة المقدم لك عیوب 

 
ویتعین علیك تصحیح العیب (العیوب) والعودة إلى مرفق 

خالل ساعات العمل المذكورة في  TLCالفحص الخاص بـ 
 تقریر الفحص. وال تحتاج إلى موعد كي تعید عملیة الفحص.   
 
 

 TLCماذا سیحدث إن رسبت سیارتي في جزء 
 من الفحص؟

 

من الفحص لكنھا رسبت في  DMVإذا اجتازت سیارتك جزء 
، فسیُصدر لك إخطار ارتكاب المخالفة.  وسیعرض TLCجزء 

التي حددھا مفتش  TLCالفة عیوب لك إخطار ارتكاب المخ
TLC   . 

 
یجب علیك تصحیح العیب (العیوب) والعودة إلى مرفق فحص 

TLC  خالل ساعات العمل المذكورة في تقریر الفحص قبل
تاریخ االمتثال المذكور في إخطار ارتكاب المخالفة؛ لتجنب 

. وال تحتاج إلى موعد كي تعید عملیة TLCتلقي استدعاء 
 الفحص.   
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