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Defensive Driving Course Requirement 2.8.21 

 
 

DEFENSIVE DRIVING COURSE REQUIREMENTS  

ਰੱਿਖਅਕ ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਕੋਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰਰੂਤ� 
 
 

ਸਾਰੇ ਨਵ� ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਿਬਨ� ਕਾਰ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਟੀ.ਐਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ, ਕਿਮਊਟਰ ਵੈਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਟ��ਿਸਟ ਲਾਇਸੰਸ 

ਿਬਨ� ਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

• ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (NYS DMV) ਦੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਛੇ (6) ਘੰਿਟਆ ਂਦੇ ਰੱਿਖਅਕ ਡਰਾਈਿਨੰਗ ਕਰੋਸ (DDC) ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰ।ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  

ਆਪਣੇ ਨਵ� ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਨੰੂ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਰੋਸ ਿਤੰਨ (3) ਸਾਲ ਤ� ਪਰੁਾਣਾ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ 
 

ਸਾਰੇ ਰੀਿਨਊਇੰਗ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਿਬਨ� ਕਾਰ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਟੀ.ਐਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ, ਕਿਮਊਟਰ ਵੈਨ ਅਤੇ ਪਰੈਾਟ��ਿਸਟ ਲਾਇਸੰਸ 

ਿਬਨ� ਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

• ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (NYS DMV) ਦੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਛੇ (6) ਘੰਿਟਆ ਂਦੇ ਰੱਿਖਅਕ ਡਰਾਈਿਨੰਗ ਕਰੋਸ (DDC) ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰ।ੋ ਤੁਹਾਡੇ 

ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹਣੋ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਰੋਸ ਿਤੰਨ (3) ਸਾਲ ਤ� ਵੱਡਾ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ। 
 

ਕੋਰਸ ਦੇਖੋ: ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ� ਔਨਲਾਈਨ ਐ�ਨ.ਵਾਈ.ਐ�ਸ. (NYS) ਪ�ਮਾਿਣਤ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ. (DDC) ਕਲਾਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਸ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰ:ੋ 

https://dmv.ny.gov/pirp/online 
 

ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ: 

• ਤਹਾਡਾ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ. (DDC) ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜ� ਅਸਥਾਈ ਪੂਰਨ ਰਸੀਦ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਿਕਸਮ, ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਤੀ, ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਘੰਟੇ, 

ਜ�ਚਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ (license #), ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸਾਈਟ ਤ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਸਆਹੀ ਸਟ�ਪ ਜ� ਮੋਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 
• ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ. (DDC) ਔਨਲਾਈਨ ਕਰੋਸ ਿਸਰਫ਼ ਪੂਰਾ ਹਣੋ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡ ੇ ਵੱਲ�  ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਅੱਪਲੋਡ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.nyc.gov/tlcup 
 
 
ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰ ੋ

www.nyc.gov/tlcup ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ.  (TLC) ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵ�ੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 

ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰ ੋwww.nyc.gov/taxi 
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