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VEHICLE LICENSE STORAGE FORM  
  نموذج إيداع وحفظ رخصة مركبة /

 DMVالخاصة بك إلى  TLCيُستخدم هذا النموذج إليداع وحفظ رخصة سيارة أجرة. يجب عليك تسليم لوحات رخصة 
أثناء وجود الرخصة قيد الحفظ، ال يكون التأمين على السيارة مطلوبًا، وال يلزم أن يكون تسجيل قبل تقديم هذا النموذج. 

DMV  نشًطا، وال يلزم إجراء فحوصاتTLC  يجب إكمال هذا النموذج بواسطة مالك السيارة أو مسؤول الشركة .
  . FHVStorage@tlc.nyc.govوإرساله إلى عنوان البريد اإللكتروني: 

  .www.NYC.gov/TLCلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: 
  مالحظة: ال يمكن استخدام رخصة المركبات قيد الحفظ لقيادة سيارة أجرة. 

  / مالك المركبة/الشركة  Vehicle Owner/Corporationالقسم األول: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  / تم اإليداع قيد الحفظ بواسطة  Placed in Storage Byالقسم الثاني: 
 

  For Office Use ONLY  الشخص الذي أودع الرخصة قيد الحفظ (يرجى الكتابة بخط واضح) -اسم مالك المركبة/مسؤول الشركة 
 

) يوًما. وأقر بموجب180"أودع أنا، الشخص المذكور أعاله، رخصة المركبة هذه قيد الحفظ لمدة مائة وثمانين (
إزالة جميع شارات لجنة سيارات األجرة والليموزين ( قد تمت  أنه  تقديمTLCذلك وأؤكد  يتم  التي  السيارة  ) من 

  نموذج الحفظ لها."

TLC Employee Name  

  )mm/dd/yyyy(التاريخ   التوقيع

 
 

  
  / تم اإلخراج من الحفظ بواسطة (ال يتم إكمال هذه الجزء إال عند اإلخراج من الحفظ)  Removed from Storage Byالقسم الثالث: 

  لن يتم اإلفراج عن رخصة السيارة من الحفظ إال إلى مالك المركبة أو مسؤول الشركة.
 

  For Office Use ONLY  الشخص الذي أخرج الرخصة من الحفظ (يرجى كتابته بخط واضح) -اسم مالك المركبة/مسؤول الشركة 
 

  mm/dd/yyyy(  TLC Employee Name(التاريخ   التوقيع
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  رقم رخصة المركبة  (يرجى الكتابة بخط واضح)مالك المركبة/اسم الشركة 

) يوًما،  180) يوًما. إذا ظلت رخصة السيارة قيد الحفظ ألكثر من مائة وثمانين (180مائة وثمانين (ال يمكن أن تظل رخصة المركبة قيد الحفظ ألكثر من 
) بمدينة نيويورك الشروع في إنهاء الرخصة. ال يمكن إيداع رخصة المركبة قيد الحفظ إال مرة واحدة خالل TLCيمكن للجنة سيارات األجرة والليموزين (

  ) يوًما كاملة، فبمجرد إخراج رخصة السيارة من 180يتم استخدام فترة المائة وثمانين (مدة الترخيص. حتى إذا لم 
) يوًما إضافيًا، مما يسمح بوضعها قيد  60الحفظ، ال يمكن إعادتها إلى وضع الحفظ مرةً أخرى. ستُمنح رخص المركبات الموضوعة قيد الحفظ حاليًا ستين (

  ) يوًما.180(الحفظ لمدة إجمالية تبلغ مائة وثمانين 


