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 رسوم تجديد ميدالية وفحص المركبات

 

 
 رسوم التجديد

نتيجة لصعوبة الصناعة، يدرس مجلس مدينة نيويورك تشريعا لدراسة صناعة الميدالية.  قررت لجنة سيارات األجرة 
االمتناع عن اإلنفاذ ضد أي مالك ميدالية لم يتمكن من دفع رسوم التجديد الخاصة بها وسوف  (TLC) والليموزين

 تستمر اللجنة في االمتناع عن هذا التنفيذ ريثما ينظر المجلس في التشريع.

 
 

 فحص السيارة
طوة نحو تحسين كفاءة فحوصات للسيارة وتجتازها.  إالا أنه كخ لثالثةيجب على جميع سيارات األجرة أن تخضع سنويًا 

، وبادرة لتوفير سبل الراحة والمواءمة (TLC) للفحص التابع للجنة سيارات األجرة والليموزين Woodsideمرفق 

بمنشأة لفحص السيارات خارج  2019ألصحاب سيارات األجرة، سيُجري أول فحص لسيارة األجرة الخاصة بك في 
 تكون من اختيارك تكون من اختيارك.    (DMV) موقع قسم السيارات

 
 للفحص التابع للجنة سيارات األجرة والليموزين Woodsideيٌجرى في مرفق  لن 2019أول فحص لسيارتك لعام 

(TLC) لكن الفحص الثاني والثالث للعام نفسه سوف يتم في مرفق  .Woodside .للفحص 
 ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لك: 

يجب أن تخضع سيارتك األجرة لفحص السالمة واإلطالق في أي ، 2019أبريل  30و 2019يناير  1بين  •

خالل الشهر الذي تنتهي فيه مدة سريان الملصق الخاص  New Yorkمنشأة فحص مرخصة بوالية 

، فإن 2019. على سبيل المثال، إذا انتهت مدة ملصق الفحص على سيارتك في شهر مارس لعام بالفحص

 .2019مارس  31و 2019مارس  1سيارتك األجرة يجب أن تخضع للفحص في الفترة بين 

، 2019أبريل  30و 2019يناير  1إذا كان من المقرر لسيارتك األجرة أن تتوقف عن العمل في المدة بين  •

ات للفحص التابعة للجنة سيار Woodsideفإنه يمكنك متابعة تشغيلها حتى موعد الفحص التالي في منشأة 

.  بيد أنه ال يزال يتعين عليك إجراء فحص السيارة واجتيازه خالل الشهر الذي (TLC) األجرة والليموزين

 تنتهي فيه مدة سريان ملصق الفحص.

بخصوص فحصك في المدة بين  (TLC) أي مدفوعات أديتها بالفعل إلى لجنة سيارات األجرة والليموزين •

 عند التجديد الالحق. ستٌرد إليك 2019وحتى مارس  2019يناير 

على ( DMV)مناسبة لك، يُرجى زيارة موقع قسم السيارات  (DMV) إليجاد منشأة فحص خارج موقع قسم السيارات

https://process.dmv.ny.gov/FacilityLookup/ 
 

 
إن كان لديك أي استفسار حيال موعد أو مكان فحص السالمة واإلطالق التالي، يُرجى التواصل على 

TLCexternalaffairs@tlc.nyc.gov. 
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 الرئيس/الُمفوض
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 الشؤون العامة
 frombera@tlc.nyc.gov 

 

Rebecca Harshbarger 

 الشؤون العامة
harshbargerR@tlc.nyc.gov 
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