
 
 
 

DRUG TEST INFORMATION NEW DRIVER APPLICANT  / 
 درخواست دہندہ نئے ڈرائیور کے منشیات کے ٹیسٹ کی معلومات

 
TLC ( ڈرائیور الئسنس کے درخواست دہندگانMedallion, Street Hail Livery اور For-Hire Vehicle /  میڈلیون، سٹریٹ ہیل الئیوری

 یں کر رہے ہیں۔کا ٹیسٹ الزمی ہونا چاہیئے تاکہ ظاہر ہو کہ وہ غیر قانونی منشیات استعمال نہ اور کرائے کی گاڑیوں کے لئے(

درخواست جمع کروانے کے بعد یہ  TLCسے منظور شدہ منشیات کے ٹیسٹ کے مقام پر جانا چاہیے۔ اپنی  TLCٹیسٹ کروانے کے لئے آپ کو 
 تقاضا پورا کیا جانا چاہیئے۔

 
TLC  کے لئے منشیات کے ٹیسٹ کے مجاز مقام پر جانے کے لئے، آپ یا تو اس نمبر پر کال کرتے ہوئے اپوائنٹمنٹ کا شیڈول طے کر سکتے ہیں

 پیش ہو سکتے ہیں۔بذاِت خود جانے کی بنیاد پر ( مقامات میں سے کسی ایک پر 7، یا پھر ذیل میں فہرست شدہ سات )2624 923 (800)1

 کے لئے ہیں۔ نئے درخواست دہندگانیجیے کہ ذیل کے مقامات صرف براہ کرم نوٹ کرل

 آپ کو مندرجہ ذیل اشیا فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی:
(1 )TLC  ،( 2)کی ایک رسید( سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ برائے موٹر گاڑی کی جانب سےDMV ڈرائیور کا الئسنس )(3)  منشیات کے ٹیسٹ کی فیس جو

 . پوسٹل یا مقامی طور پر جاری کردہ منی آرڈر جو یہاں واجب االدا ہو:U.Sایک یا ہے؛ کسی بڑے بینک کا کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ  $32.00
Labcorp قبول کیا جائے گا۔ 

 براہ کرم نوٹ کیجیے:

  درخواست کا از خود مسترد ہو جانا ہے۔منشیات کے ٹیسٹ کے نتائج میں ناکامی کا مطلب آپ کی 

 ( دنوں کے لئے کارآمد ہوں گی۔ اگر آپ 90درخواستیں نوے )TLC  اپنی درخواست جمع کروانے کی تاریخ سے تمام تقاضے پورے نہیں کو
 کرتے، تو آپ کی درخواست مسترد کر دی جائے گی۔

Laboratory Corporation of America  
The Bridge Plaza Office Center 

 

31-00 47th Avenue 

Long Island City, New York 11101 

(47th 31 ایوینیو اورst  )اسٹریٹ کا کونا 
 

 .a.m. – 11:00 a.m 8:30 جمعہ –پیر 

881 Manhattan Avenue 

Brooklyn, NY 11222 

(Milton Street  اورGreenpoint Avenue )کے درمیان 

 .a.m. – 5:30 p.m 10:30 پیر اور جمعرات

 .a.m. – 3:30 p.m 8:30          منگل، بدھ اور جمعرات

 

Long Island # 1مقام 

3000 3000 Hempstead Turnpike, 

Ste. 316 

Levittown, NY 11756 

 
 .a.m. – 3:00 p.m 7:00 جمعہ –پیر 
 .a.m. – 3:00 p.m 7:00  ہفتہ

 

Laboratory Corporation of America 
 

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

( Amboy Road  اورRichmond Avenue )کا کونا 
 

 .a.m. – 5:00 p.m 7:00 جمعہ –پیر 
 .a.m. – 11:00 a.m 8:30  ہفتہ

 

22 West 23rd Street, 2nd Floor 
New York, NY 10010 

(th5  اورth6  )ایوینیو کے درمیان 
 

 .a.m. – 4:00 p.m 8:00 جمعہ –پیر 
 

Long Island  # 2مقام 

5225 Rt. 347, Davis Pro Building, 
Ste. 63/64 

Port Jefferson, NY 11776 

 .a.m. – 2:00 p.m 7:00پیر، منگل، جمعرات اور جمعہ  
 .a.m. – 6:00 p.m 7:00   بدھ
 .a.m. – 10:30 a.m 7:00   ہفتہ

 

175 Memorial Highway  
 New Rochelle, NY 10801 

 

 جمعہ  –پیر 
9:00 a.m. – 11:00 a.m. 

9:00 a.m. – 11:00 a.m. 
 

 ۔www.nyc.gov/tlcبراہ کرم مزید معلومات کے لئے یہاں ہماری ویب سائٹ مالحظہ کیجیے: 

New Driver Applicant Drug Test Information 9.6.18 

Urdu/اردو 

http://www.nyc.gov/tlc

