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NEW DRIVER APPLICANT DRUG TEST 
INFORMATION 

ਨਵ� ਡਰਾਈਵਰ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦ ੇਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਿਬਨ� ਕਾਰ  (Medallion, Street Hail Livery and For-Hire Vehicle)   / (ਮੈਡਿਲਅਨ, ਸਟ�ੀਟ ਹੇਲ ਿਲਵੈਰੀ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਾਹਨ) ਦਾ ਇਹ 

ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। 

ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀ.ਐਲ.ਸੀ. (TLC) ਵੱਲ�  ਪ�ਵਾਿਨਤ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀ.ਐਲ.ਸੀ. (TLC) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ�� ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 
 
ਇੱਕ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਅਿਧਕਾਰਤ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੁਸ� ਜ� ਤ� 1(800) 923 2624 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜ� ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਸੱਤ (7) 

ਸਥਾਨ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ‘ਤੇ ਵਾਕ ਇਨ ਦ ੇਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰ ੋਿਕ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਸਥਾਨ ਿਸਰਫ਼ ਨਵ� ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਲਈ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ: 
(1) ਇੱਕ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਰਸੀਦ, (2) ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਿਵਭਾਗ (DMV) ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ)(3) $32.00 ਦੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ; ਇੱਕ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਬ�ਕ ਕ�ੈਿਡਟ ਜ� ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ 

ਜ� ਇੱਕ ਯ.ੂਐ�ਸ. ਪੋਸਟਲ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮਨੀ ਆਰਡਰ: Labcorp  ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰ:ੋ 

ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵੈਚਾਿਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹ।ੈ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਨੱਬ ੇ(90) ਿਦਨ� ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤ� 

ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

Laboratory Corporation of America The Bridge 
Plaza Office Center 

 

31-00 47th Avenue 

Long Island City, New York 11101 

(47ਥਾ ਐਵੀਿਨਊ ਅਤੇ 31ਵ� ਸਟ�ੀਟ ਦਾ ਕੋਨਾ) 
 

ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 8:00 a.m. – 3:45 p.m. 

881 Manhattan Avenue 

Brooklyn, NY 11222 

(Milton Street ਅਤੇ Greenpoint Avenue ਿਵਚਕਾਰ) 
 

ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਵੀਰਵਾਰ 10:30 a.m. – 5:30 p.m. 

ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 8:30 a.m. – 3:30 p.m. 
 

 

Long Island Location #1 

3000 Hempstead Turnpike, 

Ste. 316 

Levittown, NY 11756 
 

ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 7:00 a.m. – 3:00 p.m. 
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 7:30 a.m. – 11:00 a.m. 

 

Laboratory Corporation of America 
 

4434 Amboy Road, 2nd floor Staten Island, New York 10312-3866 

(Amboy Road ਅਤੇ Richmond Avenue ਦਾ ਕੋਨਾ) 
 

ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 7:00 a.m. – 5:00 p.m.   
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 8:30 a.m. – 11:00 a.m. 

 

 
 

22 West 23rd Street, 2nd Floor  
 

New York, NY 10010 
 ( 5ਵ� ਅਤੇ 6ਵ� ਐਵੀਿਨਊ ਿਵਚਕਾਰ) 

 
ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 8:00 a.m. – 4:00 p.m 

 

 

Long Island Location #2 
5225 Rt. 347, Davis Pro Building, Ste. 63/64 

Port Jefferson, NY 11776 
 

ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 7:00 a.m. – 2:00 p.m. 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 7:00 a.m. – 6:00 p.m. 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ 7:00 a.m. – 10:30 a.m. 

 

 

175 Memorial Highway New 
Rochelle, NY 10801 

ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱ ਕਵਾਰ  
9:00 a.m. – 11:00 a.m. 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 
 

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰੋ:www.nyc.gov/tlc । 

http://www.nyc.gov/tlc%20%E0%A5%A4
http://www.nyc.gov/tlc%20%E0%A5%A4
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