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 عنایة سائقي سیارات األجرة الصفراء اللون: 

 
 تعلیمات للحصول على

 المبالغ المسترجعة لصالح صندوق الرعایة الصحیة 
 

ولیموزین في نیویورك تعطي لجنة سیارة األجرة  2014أبریل عام  17نظًرا لحكم المحكمة الصادر في 
)TLC) سنتا نظیر كل 6) تعلیمات لمالكي سیارات األجرة ذات اللون األصفر إیقاف استقطاع رسم قدره ستة (

یعد أن بات الحكم الذي أصدرتھ   ) لسائقي األجرة.HCFتوصیلة لصالح صندوق خدمات الرعایة الصحیة (
 المحكمة نھائیًا اآلن تم إغالق الصندوق إلى األبد.

 
 أھلیة استرجاع األموال

 2014أبریل عام  7و 2013أكتوبر عام  1إذا كنت سائق سیارة أجرة ذات لون أصفر وقمت بالقیادة بین 
(فترة التحصیل) وقد حّصل مالك السیارة األجرة ذات اللون األصفر/مالك قافلة السیارات رسم لصالح صندوق 

 منك، فتُعد مؤھالً السترجاع المبلغ الذي دفعتھ. نظیر التوصیلة 0.06) قدره $HCFالرعایة الصحیة (
 

 استرجاع المبلغ
راجع سجالت رحالتك الشخصیة لتعرف كم المبلغ الذي دفعتھ إلى مالك سیارة األجرة ذات اللون األصفر 

لصالح صندوق الرعایة الصحیة أثناء فترة التحصیل.  إذا لم یكن لدیك سجالت للرحالت الخاصة بك، یمكنك 
) اإلطالع على بوابة مشروع 1على عدد الرحالت التي أنجزتھا أثناء فترة التحصیل من خالل:  العثور

) التشاور مع موفري مشروع تحسینات سیارات األجرة 2) أو TPEPتحسینات سیارات األجرة للركاب (
 یمكن ) سؤال مالك/وكیل سیارة األجر ذات اللون األصفر.  یُرجى مالحظة أن ال3, أو )TPEP(للركاب 

) تقدیم بیانات TPEPلموفري مشروع تحسینات سیارات األجرة للركاب أو للجنة سیارة األجرة واللیموزین (
 التي حّصلھا مالكي سیارة األجرة ذات اللون األصفر من السائق.الحقیقیةعن المبالغ 

 
 عملیة استرجاع األموال

لطلب استرجاع األموال، اتصل بمالك/مالكي (أو وكیل/وكیلي) سیارات األجرة ذات اللون األصفر الذین كنت 
إذا تم نقل ملكیة سیارة األجرة الصفراء اللون منذ ذلك الحین،   تقود السیارة لصالحھ أثناء فترة التحصیل.

، فتم (TLC)سیارة األجرة واللیموزین فبالنسبة لمبالغ صندوق الرعایة الصحیة التي تم دفعھا إلى لجنة 
 استرجاع ھذا المبلغ إلى مالك/وكیل سیارة األجرة الصفراء اللون الحالي المسجل. 

 
إذا تعذر علیك الوصول إلى مالك سیارة األجرة الصفراء اللون عبر رقم الھاتف المسجل لدیك الخاص بھ. 

ساعة الخاص  24سائقین بالرقم المتاح على مدار ) تزوید الTLCفیمكن للجنة سیارة األجرة واللیموزین (
للحصول على رقم ھاتف قافلة سیارات/الجراج، یُرجى   بمالك/مالكي السیارة األجرة الصفراء المسجل لدینا.

زیارة صفحة "المرخص لھم الحالیین" على الموقع اإللكتروني سیارة األجرة واللیموزین 
)http://www.nyc.gov/html/tlc/html/industry/current_licensees.shtmlTLC).( 
 

 أسئلة؟
، قد یؤدي اإلخفاق في 2016یولیو عام  15تم إبالغ مالكي/وكیلي سیارة األجرة الصفراء اللون بدًءا من 

جعھا والتي تم تحصیلھا مسبقًا إلى اتخاذ إجراءات قسریة.  إذا كان لدیك الحصول على األموال المراد استرا
أو االتصال بمركز  healthcarerefund@tlc.nyc.govأسئلة, یُرجى إرسال برید إلكتروني على 

.  إذا كنت تعاني من 5501-391 (718)) على الرقم TLCاالتصاالت للجنة سیارة األجرة واللیموزین (
صعوبات في الحصول على األموال المراد استراجعھا خاصتك، یمكنك أیًضا االتصال بوحدة حمایة السائقین 

 .1201-676 (212)) على الرقم TLCالتابعة للجنة سیارة األجرة واللیموزین (
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