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التجديد دورة صناعة شعارإ  
 
 
 

 والليموزين األجرة لسيارات نيويورك دينةم لجنة من املرخصين السائقين جميع على يجب ،2022 يناير 1 من اعتباًرا

(TLC )قيادة رخصة لتجديد كشرط املستمر التعليم دورة إكمال TLC املنهي التدريب توفير إلى الدورة تهدف. بهم الخاصة 

 .العامة السالمة وتعزيز محترفين كسائقين عملهم لدعم والعملي

 

 خدمة على التدريب من بمزيد وطالبوا املاض ي الربيع في TLC لجنة أصدرته الذي لالستبيان السائقين آالف استجاب

 السائقين من الواردة املالحظات بدمج TLC لجنة قامت. املال من املزيد لكسب ونصائح اآلمنة القيادة ومهارات العمالء

. املهارات لىع العملي التدريب من املزيد إلى باإلضافة املوضوعات هذه تتضمن دورة وأنشأت الصناعة، شركاء وكذلك

 :يلي ما اإلضافية التدريب موضوعات تشمل

 

 TLC UPو( LARS) واالستدعاء والتجديد الترخيص تطبيقات مثل اإلنترنت عبر TLC خدمات استخدام كيفية •

 (التحميل بوابة)

 تذكرة على السائق حصل إذا تفعل ماذا •

 السائق أجر مثل الرئيسية والسياسات القواعد •

 للعمالء رائعة خدمة يملتقد نصائح  •

 ركوبها املتحركة للكراس ي يسهل التي املركبات عمليات وممارسة اإلعاقة ذوي  العمالء ملساعدة طرق  •

 

 التكميلية النقل خدمات مشغلي ذلك يشمل ال) TLC ترخيص على الحاصلين السائقين جميع  من؟

 (الركاب نقل سيارات ومشغلي الخاصة   االحتياجات لذوي 

 

 (ساعات 6)  TLC من املعتمدين للسائقين القيادة رخصة تجديد دورة  ماذا؟

 

 TLC القيادة رخصة لتجديد الدورة إكمال يجب متى؟

 

 اعتباًرا TLC من املعتمدين السائقين تعليم خدمات تقديم مراكز لدى متعددة بلغات متاحة الدورة ستكون  أين؟

 2021 أكتوبر 1 من

 

 

 القيادة دورة عن عوًضا TLC القيادة رخصة تجديد دورة أخذ TLC من املعتمدين ناملؤهلي للسائقين أيًضا يمكن

 .بهم الخاصة TLC قيادة رخصة على النقاط لتقليل NYS الدفاعية

 

قدم السائقون  يدفع وسوف إضافية رسوم هي TLC القيادة رخصة تجديد دورة رسوم أن مالحظة ُيرجى
ُ
 القيادة تعليم مل

 مباشر  TLC من املعتمد
ً
 .الدورة تكلفة مقابل ة
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 الرئيس/المفوض
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 education@tlc.nyc.gov خالل من االتصال أو www.nyc.gov/tlcdrivereducation إلى االنتقال ُيرجى املعلومات، من ملزيد

 

http://www.nyc.gov/tlcdrivereducation
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