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VEHICLE RENEWAL INSTRUCTIONS & REQUIREMENTS   اشتراطات /
  وتعليمات تجديد رخصة المركبة

   

 جميع استيفاء تقديم يجب بنجاح، الرخصة تجديد إلكمال . TLC  للجنة تابعة مركبة قيادة رخصة لتجديد وتعليمات معلومات النموذج هذا يوضح
 . أدناه الموضحة للتعليمات وفقًا المتطلبات  

  لجنة لدى المركبة نقل عملية إلتمام التعليمات فاتبع تجديدها، تطلب التي المركبة برخصة المسجلة المركبة تُبدل أن تريد كنت إذا التجديد؟ خالل المركبة ستغير هل
TLC، هنا  متوفرة .   

 : التجديد طلب تقديم موعد  
 يوًما) 30(  ثالثين قبل التجديد متطلبات جميع تستوفي أن يجب الحالية، الرخصة انتهاء قبل مجددة رخصة على والحصول التجديد، طلب عملية إلتمام  

 . الرخصة انتهاء تاريخ من األقل على  
o الرخصة انتهاء تاريخ قبل يوًما) 30(  ثالثين خالل تقديمه تم تجديد طلب على الموافقة معالجة تتم  ال قد : مالحظة .   

 المركبة رخصة وستظل. االنتهاء تاريخ  بحلول تجدد لم التي المركبة لرخصة التجديد متطلبات جميع الستكمال  إضافية يوًما) 60( ستين مهلة تُمنح 
 .TLC لجنة من عليها والموافقة ومعالجتها التجديد متطلبات جميع تقديم يتم حتى  الصالحية منتهية  

o باستخدام تُدفع) $25.00(  دوالًرا  وعشرون خمسة  قيمتها تأخير رسوم بسداد إخطار لك سيوجه التجديد، تأخير بعد.LARS   
o التجديد رفض فسيتم الرخصة، انتهاء لتاريخ التالية يوًما) 60(  الستين غضون في التجديد يكتمل لم إذا .   

 : المطلوبة المستندات  
 الحالية التأمين شهادة  )FH‐1 (، حالية نسخة فستُطلب الصالحية، منتهية كانت إذا .   

 التأمينية التغطية  تفي أن ويجب التأمينية، التغطية مستويات توضح والتي مباشرةً، التأمين شركة من تُقدم أن يجب. المسؤولية عن الحالية التأمين شهادة  
 . التأمين متطلبات من األدنى بالحد  

 نيويورك والية خارج مسجلة المركبة كانت إذا  )NYS (، في التسجيل من حالية نسخة تقديم يجب DMV .   

 الفحص تقرير َوْجَهيّ  تقديم يتطلب الركاب وحافلة  النقل شاحنة رخصة تجديد أن كما )MC300 (نيويورك  بوالية النقل إدارة من NYS  .أن ويجب 
 ). 1(  واحدة سنة  من أكثر عليه مر  قد يكون أن يمكن  وال حاليًا، ساريًا النموذج  هذا يكون  

 معلومات تكون أن يجب. الناقصة المستندات المتطلبات توضح  السيارة مالك إلى إلكترونية رسالة TLC لجنة  فستُرِسل مكتمل، غير التجديد طلب  كان إذا: مالحظة
 . LARS في محدثة االتصال  

 : التجديد بطلب التقدم طريقة  
 لجنة تذاكر  أو و المرور أو و السيارات صف  تذاكر جميع رسوم سداد يجب TLC السداد متأخرة .   

 باستخدام الرخصة تجديد رسوم جميع سداد يجب LARS .   

o لجنة تَقبل ولن االنترنت، عبر  الرسوم جميع تُدفع أن يجب TLC البريد عبر أو شخصيًا تُدفع التي المدفوعات .   

 الرابط هذا باستخدام  اإلنترنت على)  أعاله الواردة(  المطلوبة المستندات تقديم يجب  :TLC UP .   

o المستندات تقديم  قبل التجديد رسوم جميع تُدفع  أن يجب: مالحظة .   

 لجنة فستُرِسل المطلوبة، المستندات جميع على  الموافقة تمت إذا TLC المركبة فحص بتاريخ إلكترونية رسالة .   
o الرابط هذا باستخدام التأكيدية اإللكترونية والرسالة الفحص موعد تاريخ مراجعة أيًضا يمكن  :TLC UP .   
o لجنة من عليها والموافقة المتطلبات جميع تقديم بعد إال للفحص موعد يُحدد لن: مالحظة TLC.   

 رخصتها تجديد سيتم للفحص، المركبة اجتياز بعد .   

o لجنة من المركبات لفحص المختلفة المتطلبات عن  المزيد لمعرفة TLC، المركبات فحوصات رابط بزيارة تفضل .   

 : التجديد رسوم  
 المركبات تجديد رسوم تبلغ  )non‐WAV 550.00$(  دوالًرا وخمسين خمسمائة) المتحركة بالكراسي دخولها يمكن ال التي الَمركبات .(   

o َمركبات WAVS أدناه الواردة  الرسوم تزال ال لكن أعاله، الواردة المركبات تجديد رسوم بدفع مطالبة غير المتحركة بالكراسي دخولها يمكن التي  
 . سارية  

 فأكثر ميالً ) 500(  خمسمائة مسافة تقطع التي السيارات على  وتُطبق ،(75.00$(  دوالًرا وسبعين خمسة الفحص رسوم تبلغ .   
o تراخيص حاملي على  دوالًرا وسبعين خمسة بقيمة فحص رسوم تُفرض ال Paratransit و النقل شاحنةCommuter Van الركاب حافلة .   
o قاعدة بتصريح مسجلة المركبة كانت إذا SHL قاعدة تصريح مالك فسيدفع التجديد، وقت في SHL الفحص رسوم .   

 التجارية المركبات ضريبة  )CMVT (ثمانمائة بقيمة )$نيويورك مدينة خارج المسجلة للَمركبات دوالر) 800.00 .   

 . استثناءات توجد ال – لالسترداد قابلة غير الرسوم جميع : مالحظة  

 .TLC للجنة تابعة  هيئة أو مرخصة نشطة لقاعدة تابعة الدوام على السيارة تكون أن يجب ،TLC لجنة من مرخصة أجرة سيارة على قانوني بشكل  للعمل: مهم تذكير  


