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TLC ڈرائیور الئسنس امتحان 

 طریقہ کار تبدیل ہو رہا ہے
 

ڈرائیور الئسنس امتحان لینے  TLCنے  Taxi and Limousine Commission (TLC)نیویارک سٹی 

خرچ آئے گا اور  49کو دیئے جانے والے امتحان پر $ PSIکا انتخاب کیا ہے۔   PSI Servicesکے لیے 

 10کے  PSIڈرائیور الئسنس کے درخواست دہندگان  TLCیہ بہت سی مختلف زبانوں میں دستیاب ہو گا۔ 

 مات پر ہفتے کے ساتوں دن یہ امتخان دے سکتے ہیں۔  سے زیادہ مقا
 

ڈرائیور الئسنس امتحان اس ایجوکیشن  TLC: درخواست دہندگان سے آغاز کرتے ہوئے 2018دسمبر  19

ڈرائیور الئسنس کورس کیا تھا  TLCپرووائیڈر کے ہاں دینے کا انتخاب کر سکتے ہیں جہاں سے انہوں نے 

 کو امتحان دینے کا وقت طے کر سکتے ہیں۔ PSI Servicesیا وہ 
 

ڈرائیور  TLCکے کسی مقام پر ہی  PSI: درخواست دہندگان کو سے آغاز کرتے ہوئے 2019جنوری  1 

بذریعہ ای میل  PSI Servicesڈرائیور الئسنس کورس کے اختتام پر  TLCالئسنس امتحان دینا ہو گا۔  

TLC ے رابطہ کرے گا اور انہیں ڈرائیور الئسنس کے درخواست دہندگان سTLC  ڈرائیور الئسنس امتحان

کے منظورشدہ ایجوکیشن  TLCدینے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے کے طریقہ کار کے متعلق ہدایات دے گا۔ 

 ڈرائیور الئسنس امتحان مزید نہیں لیں گے۔   TLCکے بعد  2019جنوری  1پرووائیڈرز 
 

 TLCلیے پیشگی طور پر اپوائنٹمنٹ طے کرنی چاہیئے اور وہ  تمام درخواست دہندگان کو اپنے امتحان کے

 PSIڈرائیور تعلیمی کورس مکمل کرنے کے بعد ہی ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ امتحان کا وقت آن الئن یا 
Services سے فون پر طے کیا جا سکتا ہے۔ 

 
 امتحان کے مقامات کی فہرست ذیل میں دی گئی ہے: 

 
 

 مالحظہ کریں۔ www.nyc.gov/tlcdrivereducationمزید تفصیلی معلومات کے لیے 

Meera Joshi 

 چیئر/کمشنر

 

Allan J. Fromberg 

 معامالت عامہ

frombera@tlc.nyc.gov 

 

 Rebecca Harshbarger 

 معامالت عامہ

harshbargerR@tlc.nyc.gov 

 

 

 33 Beaver Street 

22nd Floor 

New York, NY 10004 

 

 

 بورو پتہ 

3250 Westchester Ave #126, Bronx, NY 10461 Bronx 

54 MacDonough Street, Brooklyn NY 11216 Brooklyn 

545 8th Ave #1210, New York, NY 10018 Manhattan 

566 7th Ave, New York, NY 10018 Manhattan 

124 E 40th St, Ste 801, New York, NY 10016 Manhattan 

 135-41 37th Avenue 4th Floor, Flushing, NY 11354 Queens 

102-40 67th Drive, Forest Hills, NY 11375 Queens 

6921 164th St #9, Fresh Meadows, NY 11365 Queens 

71-19 80th Street, Suite 8307, Ridgewood, NY 11385 Queens 

1911 Richmond Avenue, Suite 130, Staten Island, NY 10314 Staten Island 
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