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FITNESS RULES NOTICE  /إخطار قواعد الكفاءة 
 ______________________________________ 

 أن تقدم طلبك قبلیرجى القراءة بعنایة  
 سنوات ) 3(  وثالث ) 1( الطلب لمدة سنة واحدة  حظروتتضمن القواعد  . بعض التغییرات على القواعد في عملیة طلب الترخیص TLCنفّذت لجنة 

 .DMVو TLCاعتمادًا على ِسجل مقدم الطلب لدى لجنة 
 . تحدید رفض الطلب من عدمھ عند تقدیمھ وتم قبول الطلب حینھا، فال یمكن استرداد رسوم طلب الترخیص TLCیرجى العلم بأنھ إذا لم یتمكن موظفو لجنة 

 . یطابق الوصف المبین في إخطار قواعد الكفاءة DMVأو  TLCیقدم مقدم الطلب طلبھ إذا كان سجلھ لدى  یجب أال
 ) إذا كان ذلك خالل السنة السابقة(  -) 1( الحظر لمدة سنة واحدة 

 . بدًءا من تاریخ وقوع آخر حادث) 1( سوف تُحتسب سنة الحظر الواحدة . حوادث مروریة خالل سنة واحدة) 3( أكثر من ثالث  *

 . ارتكاب مخالفة مروریة بقیادة سیارة بدون رخصة *

تم رفض الطلب السابق بسبب عدم كفاءة  في حال  سیرفض المدیر المسؤول الطلب الذي یُقدم خالل عام واحد بعد تقدیم طلب سابق، الطلب المرفوض مسبقًا. *
 .من تاریخ تقدیم الطلب إلى اللجنة )1وسوف تُحتسب سنة الحظر الواحدة ( مقدم الطلب للحصول على رخصة.

ن  مطعوإیجابیة وكانت ھذه النتیجة غیر  TLCیُحدَّد ذلك بأن تكون نتیجة فحص تعاطي المخدرات المطلوب من قبل  -التعاطي غیر المشروع للمخدرات  *
 ) اعتباًرا من تاریخ اإلخفاق في فحص تعاطي المخدرات.1فیھا أو لم یقبل الطعن فیھا. ستبدأ سنة الحظر الواحدة (

 ) إذا كان ذلك خالل السنوات الثالث السابقة(   -سنوات ) 3( الحظر لمدة ثالث 

 . أو المخدرات) الكحوليبغض النظر عن محتواه ( ویؤثر علیھ الكحول المسكر   TLC، لقیادة سیارة مرخصة من TLCأي تصرف، محظور وفقًا لقواعد لجنة  *

، على سبیل الرشوة أو االحتیال أو تحریف جوھري أو سرقة أو تھدید ضد أي شخص، أو التحــرش أو االعتــداء، أو TLCأي تصرف، محظور وفقًا لقواعد لجنة   *
 . البدنیةالقوة  استخدام

 .TLC، ینطوي على حیازة سالح في سیارة مرخصة من لجنة TLCأي تصرف، محظور وفقًا لقواعد لجنة  *

 . في حال كانت ھناك تھم إلغاء معلقة للترخیص، انتھت صالحیة ترخیص مسبق أو تم تسلیمھ للمدیر المسؤول. إلغاء الترخیص المسبق *

 Persistentبرنــامج القیــادة فــي الحــاالت الحرجــة و/  Critical Driver Programالعتبار الخاص إللغــاءات ا. التسلیم أثناء وجود تھم إلغاء معلقة للترخیص *
Violator Program  /على األقل من تــاریخ صــدور االســتدعاء لبرنــامج القیــادة فــي الحــاالت ) 1( بعد مرور سنة واحدة . برنامج تكرار ارتكاب المخالفات

 ب المخالفات، یجوز لمقدم الطلبالحرجة أو لبرنامج تكرار ارتكا
 ال یمكن تقدیم ھذا الطلب إال إذا كان سجل القیادة لمقدم الطلب یحتوي على أكثر. أن یطلب من المدیر المسؤول التنازل عن الحظر الذي مدتھ ثالث سنوات

 . التنازلمن ثالث نقاط للمخالفات التي وقعت خالل فترة السنوات الثالث السابقة لتاریخ طلب 

فستبدأ مدة الحظر لثالث   إذا انتھت مدة صالحیة ترخیص مسبق أثناء وجود تھم إلغاء معلقة للترخیص،  . انتھاء الترخیص أثناء وجود تھم إلغاء معلقة للترخیص *
 . سنوات من تاریخ انتھاء الترخیص)  3( 

 : یمكن أیًضا رفض الطلب لألسباب التالیة

 إذا تضمن الطلب خطأ أو حذفًا جوھریًا، أو إذا لم یبلغ مقدم الطلب . وجود خطأ أو حذف في الطلب *
 . المدیر المسؤول بأي تغییر جوھري فیھ

 حصلت علیھا،  DMVویتضمن ذلك أحدث نقطة إدانة من  مسبقة شھًرا 15نقاط أو أكثر خالل  6إذا تراكمت علیك : برنامج القیادة في الحاالت الحرجة *
 . رفض طلبك وبالتالي، سیتم. ترخیص، لتعلیق الترخیص أو إلغائھ بموجب برنامج القیادة في الحاالت الحرجةفستتعرض، إذا كان لدیك 

یوًما بعد  90لم تتم تسویة التھم في غضون  إذا . سیرجئ المدیر المسؤول النظر في الطلب إذا كان مقدم الطلب یواجھ تھًما جنائیة معلقة . التھم الجنائیة المعلقة *
 . ، فسیتم رفضھتقدیم الطلب
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