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خيص مركبة أجرة جديدة لمدة عام  ال يتم الترصي    ح بتر

 
ي تحكم 

ن المحلية الت  ي طرأت عىل القوانير
ات الت  وافق، هذا المساء، مجلس مدينة نيويورك عىل التغيير

ي األيام القادمة سنستعرض لكم بعض المعلومات المتعلقة بتلك   المختلفة. سيارات األجرة بأنواعها 
فن

ن الجديدة وكيف تؤثر عىل تراخيص لجنة سيارات األجرة والليموزين ) رغم ذلك، نود   (. TLCالقوانير
أن نستعرض لكم عىل الفور بعض المعلومات حول تغيير واحد وسيتم تفعيله إذا قام العمدة بتوقيع 

ن   . القوانير
 

، سيتم إصدار تراخيص سيارات األجرة الجديدة فقط للسيارات المجهزة   ن ي حالة تفعيل القواني 
ن
ف

إذا كنت تمتلك حالًيا ترخيص سيارة أجرة، فلن يؤثر عليك هذا   للكراسي المتحركة. 
 . عالوة عىل ذلك، لن يؤثر هذا التغيت  عىل طلبات الحصول عىل ترخيص سيارة أجرة   التغيت 

. مقدمة قبل  ن    تفعيل القواني 
 

راجع أدناه للحصول عىل المزيد من المعلومات حول تأثير هذا التغيير عىل تراخيص لجنة سيارات 
 (: TLCاألجرة والليموزين )

ال يؤثر هذا التغيير عىل   ؟(TLC)هل أنت سائق مرخص من لجنة سيارات األجرة والليموزين  •

يؤثر هذا التغيير فقط عىل الطلبات الجديدة المقدمة للحصول عىل تراخيص   ترخيص سائقك. 

   أجرة.  سيارة

ا للحصول عىل ترخيص سائق بلجنة سيارات األجرة والليموزين  •
ً
ال   ؟(TLC)هل تقدم طلًبا جديد

ي قبول الطلبات TLCوالليموزين ) ستتابع لجنة سيارات األجرة  يؤثر هذا التغيير عليك. 
( فن

ن والموافقة عليها.  اخيص السائقير    لي 

ال يؤثر هذا التغيير   ؟(TLC)هل تمتلك سيارة أجرة مرخصة من لجنة سيارات األجرة والليموزين  •

ي   عىل ترخيص سيارتك.  يمكنك تجديد ترخيصك واستبدال سيارتك الحالية بسيارة جديدة تلت 

قياسية.  يتأثر فقط بهذا التغيير المقدمون للحصول عىل ترخيص سيارة متطلبات السيارات ال

.  جديدةأجرة  ن  بعد تفعيل القوانير

ال يؤثر هذا التغيير عىل   هل قمت بالفعل بالتقديم للحصول عىل ترخيص سيارة أجرة جديدة؟  •

إذا ( بمراجعة طلبك وستصدر ترخيًصا TLCستقوم لجنة سيارات األجرة والليموزين )  طلبك. 

ي متطلبات ترخيص السيارة القياسية.   كنت تلت 

؟ بعد هل تريد التقديم للحصول عىل ترخيص سيارة أجرة جديدة   • ن يمكنك   تفعيل القوانير

 التقديم والحصول عىل ترخيص سيارة أجرة جديدة إذا كانت سيارتك مجهزة للكراسي المتحركة. 

ي التقديم للحصول عىل ترخيص سيارة أجرة جدي •
ن
مجهزة  غير دة واستخدام  سيارة هل ترغب ف

.  قبليجب عليك التقديم   للكراسي المتحركة؟ ن لبدء عملية التقديم، يجب أن   تفعيل القوانير

 . ن لن يتم قبول تأكيدات القاعدة للسيارات غير   تقدم قاعدتك تأكيد قاعدة قبل تفعيل القوانير

 . ن  المجهزة للكراسي المتحركة بعد تفعيل القوانير

؟هل تمتلك سيا • ن ال يؤثر هذا التغيير عىل   رة أجرة صفراء، أو شاحنة سفر أو سيارة نقل معاقير

ال يؤثر هذا التغيير إال عىل الطلبات الجديدة المقدمة للحصول عىل تراخيص   ترخيص سيارتك. 

  . أجرةسيارة 
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