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  :TLC) التالية إلى لجنة  3يجب استخدام هذا الطلب لتقديم طلب للمعامالت الثالث (

  نقل مركبة من قاعدة إلى قاعدة أخرى :نقل القاعدة □
  FHVاستبدال المركبة المسجلة برخصة :نقل الَمركبة □

  المسروقة أو التالفة أو الُمصاَدرةالمفقودة أو  TLCاستبدال لوحات رخصة لجنة :نقل اللوحة □

 TLCجميع الَمركبات المرخصة من لجنة :المالك هو المسؤول عن توفير أحدث معلومات القواعد والَمركبات واللوحات، وسيتطلب عدم قيامه بذلك موعًدا جديًدا للنقل.يجب أن تكون مالحظة
  ة أجرة.للعمل كسيار TLCمسجلة حاليًا وتابعة لقاعدة مرخصة من لجنة 

1. Vehicle Owner Information  :معلومات مالك السيارة /  
 عنوان البريد اإللكتروني FHVرقم رخصة  ) FHVاسم الشركة / مالك سيارة األجرة (

 رقم الهاتف  العنوان

لتغيير أو تحديث .(العنوان ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني)TLCتقع على عاتقك مسؤولية تحديث معلومات االتصال بك في الملف وتقديمها إلى لجنة مالحظة:
.www.nyc.gov/larsمعلوماتك، يرجى زيارة الموقع التالي:

  )FHVتأكيد مالكي سيارات األجرة (
أ قد تؤدي إلى "بإثبات توقيعي أدناه، أؤكد أنني راجعت المعلومات الواردة في هذا الطلب وأنها ال تتضمن معلومات خطأ.وأؤكد وأفهم أن المعلومات الخط

  . TLCرفض طلبي، أو تعليق أو إلغاء الرخصة من لجنة 
المتالك هذه السيارة والعمل عليها."كما أؤكد أنني على دراية بالقواعد واللوائح المعمول بها

) mm/dd/yyyy(التاريخ  التوقيع االسم بخط واضح 

2. Vehicle Information :معلومات المركبة /  

/ سيارة   For-Hire-Vehicle□  نوع المركبة:
 مخصصة للتأجير

 □Commuter Van/  حافلة
 ركاب

 □Paratransit شاحنة نقل / 

سيارة  / VIN (  □Wheelchair Accessible Vehicleرقم تعريف السيارة (
 يمكن استقاللها بكرسي متحرك 

  □Electric Vehicle/  سيارة كهربائية 
 سيارة هجينة /Hybrid Vehicle□ المسافة بالميللوحة خارج الوالية TLCلوحة 

    □Stretched Vehicle/ َمركبة ممتدة 
  ال □   نعم□   رطل؟  8500تزن أكثر من أقدام أو  7هل ارتفاع المركبة أعلى من  

  ، DOTخطاب اإلعفاء من أو األصلي الحالي  NYS DOTإيصال الفحص من يجب إظهار إذا كانت اإلجابة "نعم"، 
 .TLCويجب أن تخضع السيارة لفحص مرئي في منشأة تفتيش تابعة للجنة 

3. Base Information  :معلومات القاعدة /  
  إكمال قسم معلومات القاعدة. يجب لمتابعة الطلب، 

 رقم ترخيص القاعدة اسم القاعدة

 التاريخ توقيع مالك القاعدة اسم مالك القاعدة بخط واضح 

 توقيع مالك القاعدة مطلوب لنقل القاعدة فقط. 
  

INTERNAL USE ONLY  
Returns are for 30 minutes only, require a “time stamp,” and must match the return time issued. Returns cannot be issued after 2:00 pm. 

Appointment DateAppointment TimeReturn TimeTLC Employee □ Missing registration / insurance  
□ Missing form of payment  
□ Missing form of identification  
□ Summons / fine 

Note: Summons / fines must be confirmed as paid or otherwise resolved on the appointment date. 

 

TIME STAMP

FOR-HIRE VEHICLE (FHV) TRANSFER FORM  نموذج نقل سيارة /


