اختبار التدريب من لجنة سيارات األجرة والليموزين
الجغرافيا
 ما هو أقصر طريق، بصورة عامة.Metropolitan Museum of Art  إلىBrooklyn Bridge Park  أنت تنقل راكبا ً من.1
للوصول إلى هناك؟
Gil Hodges Marine Parkway Bridge  إلىFlatbush Avenue .a
Franklin D. Roosevelt (FDR) Drive  إلىBrooklyn Bridge .b
Verrazano Bridge ) إلىThe Brooklyn-Queens Expressway (BQE .c
Williamsburg Bridge ) إلىThe Brooklyn-Queens Expressway (BQE .d
؟Bronx  وManhattan  وQueens  أي جسر يربط بين.2
Robert F. Kennedy (RFK) Bridge .a
Whitestone Bridge .b
Manhattan Bridge .c
Henry Hudson Bridge .d
 في أي اتجاه؟Robert F. Kennedy (RFK) Bridge  يجريFinancial District  من.3
 الشمال والغرب.a
 الشمال والشرق.b
 الجنوب والغرب.c
 الجنوب والشرق.d
؟Long Island  إلىQueens  أي طريق سريع يأخذك من.4
)I-278, Brooklyn-Queens Expressway (BQE .a
Franklin D. Roosevelt (FDR) Drive .b
)I-495, the Long Island Expressway (LIE .c
I-87, the Major Deegan Expressway .d
؟Fort Tryon Park  في أي منطقة يقع.5
Queens .a
Brooklyn .b
Bronx .c
Manhattan .d

 .6ما اسم نقطة االهتمام رقم  3في الخارطة أعاله؟
Columbus Circle .a
Empire State Building .b
Jacob K. Javits Center .c
Metropolitan Museum of Art .d

خارطة
 .7أي من الشوارع التالية يوازي Houston Street؟
Canal Street .a
Lafayette Street .b
Allen Street .c
6th Avenue .d

قواعد ونظم لجنة سيارات األجرة والليموزين ()TLC
 .8ما هي فترة تجديد رخصة قيادة لجنة  TLCالخاصة بك؟
 .aكل عام
 .bكل ثالثة أعوام
 .cكل  10أعوام
 .dكل خمسة أعوام

 .9ما هي فترة الخضوع الختبار المخدرات للحفاظ على رخصة قيادة لجنة  TLCالخاصة بك؟

.a
.b
.c
.d

مرة كل عام.
مرة واحدة فقط مع طلبك.
كل ثالثة أعوام عند تجديد الرخصة.
ال يتوجب على السائقين المر ّخصين من قبل  TLCأن يخضعوا الختبار المخدرات الممنوعة.

 .10كم عدد الساعات المسموح فيها للسائقين المر ّخصين من قبل  TLCبالقيادة باألجرة مع ركاب في األسبوع الواحد؟
30 .a
60 .b
45 .c
10 .d
 .11كم عدد الركاب المسموح للسائقين المر ّخصين من قبل  TLCبنقلهم باألجرة في سيارة عادية؟
 .aبعدد ما تتسع السيارة له من ركاب
 .bثالثة
 .cأربعة
 .dخمسة
 .12هل بإمكان الركاب تغيير وجهتهم أو مسارهم في منتصف رحلتهم؟
 .aبإمكان الركاب تغيير وجهتهم أو مسارهم خالل الرحلة ،إال إذا كان ذلك غير آمن.
 .bبمجرد اختيار الراكب لوجهته ،ال يمكنه تغيير وجهته.
 .cبإمكان الركاب تغيير مسار رحلتهم ولكن ليس وجهتهم.
 .dبإمكان الركاب تغيير وجهتهم ولكن ينبغي أن يكون المسار من خيار السائق دائماً.
 .13ما هو المبلغ الذي يجب على السائق أن يكون بوسعه صرفه؟
 10 .aدوالرات
 100 .bدوالر
 50 .cدوالر
 20 .dدوالر
 .14بعد أن يُكمل السائق رحلة إلى مطار  JFKأو  LaGuardiaأو  ،Newarkماذا يجب عليه أن يفعل؟
 .aأن يأخذ السارة إلى محطة الغسيل لتنظيفها.
 .bإعادة ضبط العدّاد حتى يتمكن السائق من إكمال رحالت أخرى.
 .cتفحّص صندوق السيارة إذا كان قد تم استخدامه للتأكد من عدم وجود ممتلكات تم تركها بالخطأ.
 .dالذهاب إلى بوابة الوصول في أي مبنى واستجداء الركاب.
 .15سيارات األجرة الصفراء والخضراء هي المركبات الوحيدة التي يمكنها:
 .aإقالل الركاب عند خط سيارات األجرة في المطار.
 .bإقالل الركاب من خالل تطبيق الحجز اإللكتروني.
 .cإقالل الركاب من خالل تطبيق اإليفاد اإللكتروني.
 .dإقالل الركاب الذين تم إيفادهم من قبل قاعدة إقالل.
 .16يقوم شخص يستخدم كرسي متحرك بالتلويح لسيارتك .كذلك فإن الراكب يصطحب شخصا ً معه .ما الذي يجب عليك فعله؟
 .aأخبر المرافق أن عليه مناداة سيارة أجرة أخرى له.
 .bانقل كالً من الراكب الذي يستخدم كرسي متحرك ومرافقه .يجب على المرافق الجلوس في الخلف.

 .cارفض نقل ك ٍّّل منهما.
 .dانقل كالً من الراكب الذي يستخدم كرسي متحرك ومرافقه .يمكن للمرافق الجلوس حيث يريدون.
 .17ما الذي يعنيه التشغبل الساكن ( )idlingلسيارتك؟
 .aترك المحرك يعمل في سيارتك خالل الوقوف.
 .bإيقاف سيارتك لوقت طويل جداً.
 .cإيقاف السيارة بشكل غير قانوني.
 .dإيقاف سيارتك لفترة قصيرة من الوقت.
 .18يجب عليك إقالل كل الركاب إال عندما:
 .aيبدو عليهم أنهم يريدون مغادرة .Manhattan
 .bيبدو عليهم أنهم لن يمنحوك بقشيشا ً جيداً.
 .cال تعجبك خيارات نمط معيشتهم.
 .dيهددون سالمتك.
 .19اإليفاد الميسر هو برنامج:
 .aيوصل األشخاص الذين يستخدمون الكرسي المتحرك بسائقي سيارات األحرة الصفراء والخضراء التي يمكن دخولها
بالكراسي المتحركة.
 .bيمنح كل السائقين المرخصين من قبل  TLCالقدرة على استخدام خدمة اإليفاد إلى المطارات.
 .cالسماح للسائقين بطلب رسوم عند مساعدة راكب يستخدم الكرسي المتحرك على الركوب.
 .dهو اختياري لسائقي سيارات األحرة الصفراء والخضراء التي يمكن دخولها بالكراسي المتحركة.
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