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 تجدید کے کورس کا انڈسٹری نوٹس

 

یور ڈرائ TLC ےک الئسنس یافتہ تمام ڈرائیوروں ےک لیے اپن   TLC ،ےس 2022 یکم جنوری
وری ہو گا۔ اس کورس کا مقصد  الئسنس یک تجدید ےک لیے تعلیم جاریہ کا کورس مکمل کرنا ض 
ان ےک بطور پیشہ ور ڈرائیور کام میے مدد اور عوام یک سالمتی کو بڑھاوا دین  ےک لیے پیشہ ورانہ 
۔   اور رسگرم عمیل تربیت فراہم کرنا ہے
 

TLC گزشتہ موسم بہار میے جو رسوے جاری ک 
یا تھا، ہزاروں یک تعداد میے ڈرائیوروں ن  ن 

اس کا جواب دیا اور گاہک یک خدمت، محفوظ طریقی ےس گاڑی چالن  یک مہارتوں اور زیادہ رقم  
 ڈرائیوروں، نیے   TLC کمان  ےک لیے مفید مشوروں یک بابت مزید تربیت یک درخواست یک۔

ن 
اکت داروں، ےک تاثرات کو شامل کرتی ہوت   ی ےک رسر  ایک کورس تشکیل دیا ہے جس میے انڈسیر

۔ دیگر تربیتی  ان موضوعات ےک ساتھ ساتھ عمیل مہارتوں یک رسگرم تربیت بیھ شامل ہے
 :موضوعات میے یہ شامل ہیے 
 

• TLC جیےس ،  کیےس استعمال کریں ،TLCUP اور LARS یک آن الئن رسورس 

 اگر کیس ڈرائیور کو ٹکٹ مل جان  تو کیا کیا جان   •

  اہم قواعد اور پالیسیاں، جیےس کہ ڈرائیوروں یک اجرت •

 گاہکوں کو شاندار خدمات فراہم کرت  ےک لیے مفید مشورے •

معذوری ےک حامل گاہکوں یک مدد ےک طریقی اور وہیل چیی  ےک لیے قابل رسائ  گاڑی یک نقل و  •
 حرکت یک مشق کرنا

 

) ےک الئسنس یافتہ تمام ڈرائیور TLC  کون؟ ا ٹرانزٹ اور کمیوٹر  وین چالن  پیے
 (والوں ےک عالوہ
 

 (گھنیر -6) ڈرائیور الئسنس یک تجدید ےک لیے کورس TLC  کیا؟

 

 مکمل کرنا ہو گا TLC کب؟
ً
 ڈرائیور الئسنس یک تجدید ےک لیے یہ کورس الزما

 

ےک مجاز تعلیم فراہم کنندگان ےک ہاں  TLC ےس 2021 ،یہ کورس یکم اکتوبر کہاں؟
امختلف زبانوں میے دستیاب ہو گ  

 

 

TLC   ےک الئسنس یافتہ اہل ڈرائیور اپن TLC   ڈرائیور الئسنس پر موجود پوائنٹس کو کم کرت
ڈرائیور الئسنس یک تجدید ےک لیے کورس  TLC دفایع ڈرائیونگ کورس یک بجان   NYS ےک لیے 
۔  بیھ ےل سکیی ہیے
 

  TLC براہ کرم نوٹ کریں، کہ
 
فیس دیت  ہو   ڈرائیور الئسنس یک تجدید ےک لیے کورس یک اضاف

 اور ڈرایئور
ی

۔ TLC یک
ی
 ےک مجاز تعلیم فراہم کنندگان کو براہ راست کورس یک فیس ادا کریں ےک

 

 مالحظہ کریں یا www.nyc.gov/tlcdrivereducation مزید معلومات ےک لیے براہ کرم
education@tlc.nyc.gov سے رابطہ کریں۔ 

 االئسی ہیریڈیا جارموزک
(Aloysee Heredia Jarmoszuk) 

 چیئر/کمیشنر
tlccommissioner@tlc.nyc.gov 

 
 (Allan J. Fromberg) ایلن جے۔ فرامبرگ

 معامالِت عامہ
frombera@tlc.nyc.gov 

 
 ریبیکا ہارش بارجر

(Rebecca Harshbarger) 

 معامالِت عامہ
harshbargerR@tlc.nyc.gov 

 
 

 33 Beaver Street 
22nd Floor 

New York, NY 10004 
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