مشقی امتحان 1
جغرافیہ  -بہترین راستہ
 .1ایک مسافر ایک ٹیکسی کو ( Avenue of the Americasایوینیو آف دی امریکاز) پر روکتا ہے اور اندرون شہر
( World Trade Center PATH stationعالمی تجارتی مرکز  PATHاسٹیشن) جانے کا کہتا ہے۔ منزل تک
پہنچنے کے لیے بہترین راستہ کیا ہے؟
 Greenwich Street . Aگرین( وچ اسٹریٹ )پر جنوب کی طرف سفر کرنا
 Greenwich Street . Bپر شمال کی طرف سفر کرنا
 Avenue of the Americas . Cپر شمال کی طرف سفر کرنا
 14 th Street . Dپر مشرق کی طرف سفر کرنا
 .2ایک مسافر ایک ٹیکسی کو ( East Gun Hill Road and Bartow Avenueایسٹ گن ہل روڈ اینڈ بارٹو ایوینیو)
پر روکتا ہے اور ( Boston Road and Third Avenueبوسٹن روڈ اینڈ تھرڈ ایوینیو) جانے کا کہتا ہے۔ منزل تک
پہنچنے کے لیے بہترین راستہ کیا ہے؟
( Broadway . Aبراڈ وے) پر شمال کی طرف سفر کرنا
 . Bپیل( Pelham Parkwayہم پارک وے )پر مغرب کی طرف سفر کرنا
( White Plains Road . Cوائٹ پلینز روڈ) پر شمال کی طرف سفر کرنا
 East Gun Hill Road . Dپر مغرب کی طرف سفر کرنا
 .3ایک مسافر ایک ٹیکسی کو ( Eastern Parkway and Utica Avenueایسٹرن پارک وے اینڈ یوٹیکا ایوینیو) پر
روکتا ہے اور ( Williamsburgولیمزبرگ) جانے کا کہتا ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے بہترین راستہ کیا ہے؟
 Eastern Parkway . Aپر جنوب کی طرف سفر کرنا
 Eastern Parkway . Bپر شمال کی طرف سفر کرنا
 Utica Avenue . Cپر مشرق کی طرف سفر کرنا
 Utica Avenue . Dپر مغرب کی طرف سفر کرنا
جغرافیہ  -کمپاس
 -Third Avenue .4برونکس میں موجود ہب کی طرف سے( Bay Plaza ،بے پالزہ) کہاں واقع ہے؟
 . Aجنوب اور مشرق
 . Bجنوب اور مغرب
 . Cشمال اور مشرق
 . Dشمال اور مغرب

 ویسٹ سائیڈ ہائی وے) کی طرف/  (ہینری ہڈسن ہائی وےHenry Hudson Highway/ Westside Highway .5
 (اپولو تھیٹر) کہاں واقع ہے؟Apollo Theatre ،سے
 مشرق. A
 شمال. B
 جنوب. C
 مغرب. D
Grand Central ، (فرینکلن ڈی روزویلٹ ہائی وے) کی طرف سےFranklin D. Roosevelt Highway .6
 (گرینڈ سنٹرل ٹرمینل) کہاں واقع ہے؟Terminal
 شمال. A
 جنوب. B
 مشرق. C
 مغرب. D
 دلچسپی کے مقامات- جغرافیہ
 (ٹائمز اسکوائر) کہاں واقع ہے؟Times Square  مینہیٹن میں.7
42 nd Street  (براڈ وے اور سیونتھ ایوینیو )کے درمیانBroadway and 7 th Avenue . A
42 nd Street  کے درمیانPark Avenue  اورMadison . B
42 nd Street  کے درمیان10 th Avenue  اورBroadway . C
34 th Street  ایوینیو کے درمیان7 th Avenue  اورBroadway . D
 (کونکورس پالزہ) کہاں واقع ہے؟Concourse Plaza  برونکس میں.8
) (گرینڈ کونکورسGrand Concourse  کے درمیانEast 158 th Street  اورEast 156 th Street . A
East 169 th Street  کے درمیانThird Avenue  (واشنگٹن ایوینیو) اورWashington Avenue . B
East 161 st  (شرمن ایوینیو )کے درمیانSherman Avenue  (کونکورس ولیج )اورConcourse Village . C
Street
th
th
Grand Concourse  کے درمیانEast 165 Street  اورEast 164 Street . D
 لونا تفریحی پارک) کہاں ہے؟/ (کونی آئی لینڈConey Island/ Luna Amusement Park  بروکلین میں.9
) (سرف ایوینیوSurf Avenue  کے درمیانWest 16 th Street  اورWest 15 th Street . A
Surf Avenue  (جونز واک )کے درمیانJones Walk  اورWest 10 th Street . B
Surf Avenue  کے درمیانWest 21 st Street  اورWest 20 th Street . C
Surf Avenue  کے درمیانWest 24 th Street  اورWest 23 rd Street . D
 عمومی سمتیں- جغرافیہ
 (ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ایکسپریس وے) کس سڑکThe Dr. Martin Luther King Jr. Expressway . 10
سے مربوط کرتی ہے؟
Staten Island Expressway ( )اسٹیٹن آئی لینڈ ایکسپریس وے. A
) (ویسٹ شور ہائی وےWest Shore Highway . B
) (کورین وار ویٹرنز میموریل ہائی وےKorean War Veterans Memorial Highway . C
) (ہچینسن پارک وےHutchinson Parkway . D

 (فلی ٹ بُش ایوینیو) سے مربوط نہیں ہوتی؟Flatbush Avenue  مندرجہ ذیل اسٹریٹس میں سے کون سی اسٹریٹ. 11
) (کنگز ہائی وےKings Highway . A
) (اٹالنٹک ایوینیوAtlantic Avenue . B
Utica Avenue . C
Fourth Avenue . D
 کس ایکسپریس وے یا پارک وے سے مربوط کرتی ہے؟East Gun Hill Road . 12
) (میجر ڈیگن ایکسپریس وےMajor Deegan Expressway . A
) (کراس برونکس ایکسپریس وےCross Bronx Expressway . B
) (برکنر ایکسپریس وےBruckner Expressway . C
Hutchinson River Parkway . D
 اسٹریٹ کی سمتیں- جغرافیہ
 کے ابتدائی اور اختتامی مقامات کیا ہیں؟Brucker Expressway/ I-278 . 13
) (سٹی آئی لینڈCity Island  (فورڈ ہام روڈ) اورFordham Road . A
New  رابرٹ ایف کینیڈی (ٹرائے برو برج)( اورRobert F. Kennedy (Tri-borough Bridge) . B
)I-95 ( ( )نیو انگلینڈ تھرو وےEngland Thruway
) (پیلہم بے پارک وےPelham Bay Parkway  (برونکس ریور پارک وے) اورBronx River Parkway . C
Hutchinson River Parkway  (جیروم ایوینیو) تاJerome Avenue . D
 (اوشن پارک وے) کے ابتدائی اور اختتامی مقامات کیا ہیں؟Ocean Parkway . 14
Coney Island Boardwalk ( (چرچ ایوینیو )اور )کونی آئی لینڈ براڈ واکChurch Avenue . A
Coney Island Boardwalk  اورFlatbush Avenue . B
Coney Island Boardwalk  (گرینڈ آرمی پالزہ) اورGrand Army Plaza . C
Coney Island Boardwalk  (فلٹن) اورFulton . D
 (میٹروپولیٹن ایوینیو) کوئینز میں کس روڈ وے سے مربوط کرتا ہے؟Metropolitan Avenue . 15
) (گرینڈ سنٹرل پارک وےGrand Central Parkway . A
) (النگ آئی لینڈ ایکسپریس وےLong Island Expressway . B
) (کلیئر ویو ایکسپریس وےClearview Expressway . C
Van Wyck Expressway ( )وان ویک ایکسپریس وے. D
 کے ابتدائی اور اختتامی مقامات کیا ہیں؟Van Wyck Expressway . 16
) (کوئینز پالزہ اور ہل سائیڈ ایوینیوHillside Avenue  اورQueens Plaza . A
NY ،) (نساؤ کاؤنٹیNassau County  اورQueens Plaza . B
( جانJohn F. Kennedy Airport (JFK)  (وائٹ اسٹون ایکسپریس وے )اورWhitestone Expressway . C
)ایف کینیڈی ایئر پورٹ
) (بیلٹ پارک وےBelt Parkway  (وائٹ اسٹون برج) اورWhitestone Bridge . D

 . 17مندرجہ ذیل سڑکوں میں سے کون سی سڑک اسٹیٹن آئی لینڈ میں ( Victory Boulevardوکٹری بولیوارڈ) سے
مربوط نہیں کرتی؟
( Richmond Avenue . Aرچمنڈ ایوینیو)
) Hylan Boulevard . Bہائیلین بولیوارڈ(
( Clove Road . Cکلوو روڈ)
( Forest Avenue . Dفاریسٹ ایوینیو)
جغرافیہ  -تصویر شناخت کاران

سمتیں :مندرجہ ذیل سوال کا جواب دینے کے لیے درج باال نقشہ استعمال کریں:
 . 18ایک مسافر ایک ٹیکسی کو ( East Tremont Rd and Westchester Avenueایسٹ ٹریمنٹ روڈ اینڈ ویسٹچیسٹر
ایوینیو) پر روکتا ہے اور مینہیٹن جانے کا کہتا ہے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے وہ کون سی نزدیک ترین ایکسپریس
وے/ہائی وے ہے جو ڈرائیور کو اختیار کرنی چاہیئے؟
( New England Thruway . Aنیو انگلینڈ تھرو وے)
( Sheridan Expressway . Bشیریڈن ایکسپریس وے)
( Cross Bronx Expressway . Cکراس برونکس ایکسپریس وے)
Hutchinson River Parkway . D

سمتیں :مندرجہ ذیل سوال کا جواب دینے کے لیے درج باال نقشہ استعمال کریں:
 . 19ایک مسافر ایک ٹیکسی کو ( Roosevelt Avenue and Queens Boulevardروزویلٹ ایوینیو اینڈ کوئینز
بولیوارڈ) پر روکتا ہے اور الگوارڈیا ایئر پورٹ ( ) LaGuardia Airportجانے کا کہتا ہے۔ منزل تک پہنچنے کے
لیے بہترین روڈ وے کیا ہے؟
) Van Wyck Expressway . Aوان ویک ایکسپریس وے(
Whitestone Expressway . B
Long Island Expressway . C
Grand Central Parkway . D

سمتیں :مندرجہ ذیل سوال کا جواب دینے کے لیے درج باال نقشہ استعمال کریں:
 . 20ایک مسافر ایک ٹیکسی کو ( St. George Ferry Terminalسینٹ جارج فیری ٹرمینل) پر روکتا ہے اور Staten
 Island Mallجانے کا کہتا ہے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے ڈرائیور کو کون سی ہائی وے /ایکسپریس وے اختیار
کرنی چاہیئے؟
Korean War Veterans Memorial Highway . A
Staten Island Expressway . B
West Shore Expressway . C
Dr. Martin Luther King Jr. Expressway . D

مشقی امتحان 2
موضوعاتی شعبہ :رشوت ستانی
کیا مندرجہ ذیل حاالت کو رشوت ستانی کے واقعات مانا جاتا ہے؟ براہ کرم ذیل میں ،ایک سے لے کر چار تک سواالت
کا صحیح یا غلط کا استعمال کرتے ہوئے جواب دیں۔
 .1ایک  TLCالئسنس یافتہ ڈرائیور ایک  NYPDآفیسر کو الل بتی توڑنے پر چاالن سے بچنے کے لیے  $ 100دیتا
ہے۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
 .2ایک  TLCالئسنس یافتہ ڈرائیور کنسرٹ میں شرکت سے قاصر ہے اور اپنا ٹکٹ اپنے دوست کو مفت میں دے دیتی
ہے جو  TLCمیں کام کرتا ہے۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
 .3ایک  TLCمالزم ایک  TLCالئسنس یافتہ ڈرائیور کی  Long Island Cityالئسنس مرکز پر مدد کر رہی ہے اور
اس کے بالوں کی تعریف کرتا/کرتی ہے۔  TLCالئسنس یافتہ ڈرائیور  TLCمالزم کو اپنے الئسنس پر میعاد ختم
ہونے کی تاریخ کو تبدیل کرنے کے بدلے اپنے حجام کا نام دیتا/دیتی ہے۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
 .4ایک  TLCالئسنس یافتہ ڈرائیور ایک  TLCمالزم کو اظہار تشکر کے طور پر ایک ہفتے کے لیے مفت رائیڈز
فراہم کرنے کی پیشکش کرتی ہے کیونکہ مالزم نے  TLCکے الئسنسنگ کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر اسے اس
کے الئسنس کی تجدید کروانے میں مدد کی تھی۔
 .Aصحیح
 .Bغلط
 .5ڈرائیورز کو اپنے سیل فونز استعمال کرنے کی اجازت کب ہوتی ہے ،جب گاڑی قانونی طور پر پارک نہ ہو یا
کھڑی ہوئی ہو؟
 . Aڈرائیورز اگر اپنے بچے کے اسکول کی طرف سے کال موصول کریں تو انہیں سیل فونز استعمال کرنے کی
اجازت ہوتی ہے۔
 . Bڈرائیورز اگر اس مسافر کی طرف سے کا ل موصول کریں جسے وہ پک اپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ
اپنے سیل فون کا استعمال کر سکتے ہیں۔
 C.دونوں  Bاور
 .Dڈرائیورز اس صورت میں فون استعمال کر سکتے ہیں جب وہ فوری خطرے میں ہوں اور گاڑی نہ روک سکتے
ہوں۔
 .6ڈرائیورز پر الزم ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں مسافروں کو مسافر کی سیٹ پر نہ بیٹھنے دیں۔
 . Aصحیح
 . Bغلط

 .7ڈرائیور بیس سے گاڑی لیز پر لیتا ہے اور پھر اسی گاڑی کو ویک اینڈ میں کسی دوسرے ڈرائیور کو ذیلی لیز پر
دے دیتا ہے۔ یہ عمل درست ہے کیونکہ وہ ذیلی لیز سے حاصل ہونے والی اپنی کُل آمدنی کا  30%بیس کو ادا کرتا
ہے۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
نفاذ قانون کے ساتھ باہمی تعاون
 .8ایک  TLCآفیسر ایک  FHVڈرائیور کو رکنے کے اشارے سے گزرنے پر روکتا ہے۔ ڈرائیور کو کیا کرنا
چاہیئے؟
 . Aڈرائیور کو اپنا ریاستی ڈرائیور الئسنس پیش کرنا چاہیئے۔ ڈرائیور کو درخواست پر اپنا  TLCڈرائیور کا
الئسنس یا ٹرپ کا ریکارڈ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
 . Bڈرائیور پر اپنا  TLCڈرائیور پی ش کرنا الزم ہے لیکن اپنا ریاستی ڈرائیور الئسنس پیش کرنا الزم نہیں۔
 . Cدرخواست کیے جانے کی صورت میں ڈرائیور پر اپنا ریاستی ڈرائیور الئسنس اور  TLCڈرائیور الئسنس آفس
میں پیش کرنا الزم ہے۔
 . Dمندرجہ باال میں سے کوئی نہیں۔
 .9ایک ڈرائیور کو پولیس کی جانب سے گاڑی روکنے کا اشارہ تب کیا جاتا ہے جب وہ تمام الل بتی پر رک رہا ہے
اور حد رفتار کے اندر ہے۔ ڈرائیور کو گاڑی روکنے کے لیے جگہ تالش کرنی چاہیئے خواہ اس نے کچھ غلط نہ
کیا ہو۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
 . 10بیس کے لیے کام کرنے والے ڈرائیورز ان جرمانوں کے ذمہ دار نہیں ہوتے جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں ،جیسا کہ
اسکول زون میں تیز رفتاری۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
مناسب برتاؤ
 TLC . 11ڈرائیورز کو کسی خدمتگار جانور کو چھونے کی اجازت نہیں خواہ خدمتگار جانور دوستانہ رویے کا حامل
ہو۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
 . 12ایک  TLCڈرائیور فوجداری عدالت سے سزا پاتی ہے اور اسے کمیونٹی سروس میں  15دن خدمت کرنے کا حکم
دیا جاتا ہے۔ جب اسے حراست میں لیا گیا تب ڈرائیور نے  TLCکو آگاہ کیا تھا اور اس لیے اسے سزا یابی کو
رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔
 . Aصحیح
 . Bغلط

 . 13ایک  TLCڈرائیور دیوانی عدالت کی جانب سے قرض دہندہ کو قرض کی دوبارہ ادائیگی کا حکم موصول کرتا ہے۔
درج ذیل میں سے کون سا درست ہے؟
 . Aکو رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ کوئی فوجداری سزایابی کا  TLCڈرائیور کو حکم کے متعلق
معاملہ نہیں۔
 . Bڈرائیور کو سزایابی کو رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایسا بہت سال پہلے ہوا تھا۔
 . Cدونوں اور  Aاور B
 TLC . Dڈرائیورز پر تمام دیوانی اور فوجداری سزایابیوں کو رپورٹ کرنا الزم ہے۔
 TLC . 14ڈرائیورز کو نفاذ قانون کے تمام نمائندگان کے ساتھ باہمی تعاون کرنا ہوتا ہے۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
غیر قانونی مقاصد کے لیے گاڑی کا استعمال
 . 15ایک ڈرائیور کو شبہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کثرت سے سفر کرنے والے مسافروں میں سے ایک جنسی بردہ
فروشی کے گروہ کا/کی متاثر/متاثرہ ہوسک تا /سکتی ہے۔ ہر ویک اینڈ پر ،ٹرپ کی درخواست کرنے واال صارف
ڈرائیور سے ملتا ہے اور اسے مسافر کو لے کر جانے ،ایک گھنٹہ انتظار کرنے اور پھر مسافر کو نئے مقام پر لے
کر جانے کے لیے مقامات کی ایک فہرست دیتا ہے۔ ہر ویک اینڈ پر ڈرائیور مسافر کی آمدورفت کے $ 2,000
م وصول کرتا ہے لیکن اسے کسی مشتبہ کام کا شبہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ڈرائیور کا ردعمل کیا ہونا چاہیئے؟
 . Aڈرائیور کے پاس اپنے شبہات کا ٹھوس ثبوت نہیں ہے اور اسے صرف اپنی مالزمت پر دھیان دینا چاہیئے جس
کی اسے تنخواہ ملتی ہے۔
 . Bاگرچہ ڈرائیور کے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہے ،مگر اسے اپنے خدشات کا اظہار نفاذ قانون کے اداروں سے
کرنا چاہیئے اور انہیں موزوں تفتیش کرنےدیناچاہیئے۔
 . Cڈرائیور کو فریقین کو بتانا چاہیئے کہ وہ ویک اینڈز میں ان کے ساتھ مزید کام کرنے سے قاصر ہو گا لیکن
اسے اپنے تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے شبہات کو ا پنے تک محدود رکھنا چاہیئے۔
 . Dمندرجہ باال میں سے کوئی نہیں۔
کرائے پر گاڑی چالنے کے لیے مستند الئسنسز درکار ہیں
 . 16ایک ڈرائیور کے  TLCالئسنس کی مدت  2دسمبر 2020 ،کو ختم ہوگئی۔ وہ کون سا آخری دن ہے جب ڈرائیور نئی
درخواست جمع کروائے بغیر تجدید کے لیے درخواست دے سکتا/سکتی ہے؟
 2 . Aدسمبر2021 ،
 . Bمئی1 2021 ،
 . Cمارچ2 2021 ،
 . Dمئی31 2021 ،
 . 17اگر ڈرائیور کے گاڑی کا الئسنس پیشگی طور پر منسوخ ہو چکا ہے تو اس کی درخواست مسترد کی جا سکتی ہے۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
 . 18ڈرائیور پر اپنے  TLCالئسنس کی تجدید کتنی مدت میں کروانا الزم ہے؟
 5 . Aسال
 4 . Bسال
 3 . Cسال
 2 . Dسال

مشقی امتحان 3
صارف سے زائد رقم کی وصولی
 .1اگر نئے مسافر کی منزل پہلے مسافر ہی کی سمت میں ہے تو ڈرائیورز ٹرپ کے دوران پہلے مسافر کی اجازت کے
بغیر اضافی مسافروں کو بھی پک کر سکتے ہیں۔
 .Aصحیح
 .Bغلط
 .2ڈرائیورز ٹیکسی اور اسٹریٹ ہیل لیوری ٹرپس کے کرائے کرا ئے کی شرح مقرر نہیں کر سکتے تاوقتیکہ یہ نیو
یارک شہر کے پانچ برو سے باہر کا ٹرپ ہو اور ٹرپ کے شروع ہونے سے پہلے مسافر نے اس پر اتفاق کیا ہو۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
 .3اگر ڈرائیورز ان بھیڑ بھاڑ اور کم بھیڑ بھاڑ والے اوقات کے سرچارجز جمع کریں تو وہ ٹیکسی اور اسٹریٹ ہیل
لیوری ٹرپس کے کرائے کا حساب لگا سکتے ہیں۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
.C
 .4مسافر ایک ڈرائیور کو  $ 35.00کے ٹرپ کے لیے  $ 50.00کا نوٹ دیتا ہے۔ ڈرائیور وضاحت کرتا ہے کہ اس کے
پاس چینج(ریزگاری) کی درست رقم کے لیے اتنے پ یسے نہیں ہیں۔ ڈرائیور کو معاملہ کیسے حل کرنا چاہیئے؟
 . Aڈرائیور کو مسافر سے کہنا چاہیئے کہ آیا وہ نوٹ قریبی اسٹور پر لے کر جا سکتا ہے اور چینج کروا سکتا ہے۔
 . Bڈرائیور کو کرایہ بڑھانے کے لیے ٹپ شامل کرنی چاہیئے تاکہ وہ درست چینج فراہم کرنے کے قابل ہو سکے۔
 . Cڈرائیور کو کرایہ بڑھانا چاہیئے اور مسافر کو بتانا چاہیئے کہ اس نے غلط حساب لگایا تھا۔
 . Dمندرجہ باال میں سے کوئی نہیں۔
 .5اگر ٹرپ  20میل سے زیادہ کا ہے تو  TLCڈرائیورز کو مسافروں سے ٹپ کا کہنے کی اجازت دیتی ہے۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
ٹیکسی اور  SHLکی شرحیںکریڈٹ کارڈ سے ادائیگیاں /
 .6مسافر ٹیکسی یا اسٹریٹ ہیل لیوری ٹرپ کے لیے ادائیگی کیسے کر سکتے ہیں؟
 . Aنقد
 . Bکریڈٹ /ڈیبٹ ادائیگی
 A . Cاور  Bدونوں
 MTA Omni . Dادائیگی
 .7مسافر ٹیکسی میں اپنے کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کی مدد سے ٹرپ کے لیے ادائیگی کیسے کر سکتے ہیں؟
 . Aوہ اپنا کارڈ سوائپ کرنے کے لیے  TLCکا منظور شدہ اندرون گاڑی ٹیکنالوجی سسٹم استعمال کر سکتے ہیں۔
 . Bوہ منظور شدہ  TLC E-Hailایپ استعمال کر سکتے ہیں
 A . Cاور  Bدونوں
 . Dاپنی پسند کی کوئی بھی ادائیگی کی ایپ۔

 .8کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ سے ادائیگیوں کے لیے ڈرائیورز کو اضافی چارج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
 SHLٹیکسی اور کی شرحیں
 .9جب ڈرائیور ایک اسٹریٹ ہیل لیوری گاڑی میں ہو اور ویسٹچیسٹر کاؤنٹی میں ایک مسافر کو منزل پر پہنچا رہا ہو
تو کرائے کی شرح کے متعلق مندرجہ ذیل میں سے کیا درست ہے؟
 . Aڈرائیور پر صرف فلیٹ ریٹ کا کرایہ لینا الزم ہے۔ (ریٹ کوڈ )6
 . Bڈرائیور فلیٹ ریٹ کا کرایہ وصول کر سکتا ہے جو میٹر کی تخمینہ شدہ رقم سے دگنا ہے۔ (ریٹ کوڈ )7
 A . Cاور  Bدونوں
 . Dنیو یارک شہر کی حدود میں مسافر سے میٹر کی میعاری شرح (ریٹ کوڈ  )1چارج کی جاتی ہے اور پھر نیو
یارک شہر کی حدود سے ویسٹچیسٹر کاؤنٹی کی منزل پر جانے کے لیے میٹر ،میٹر کی شرح کا دگنا (ریٹ کوڈ
 )4چارج کرے گا۔
 . 10جب ڈرائیور ایک مسافر کو الگوارڈیا ایئر پورٹ سے پک کرتا ہے اور انہیں ویسٹچیسٹر کاؤنٹی میں ان کی منزل پر
پہنچاتا ہے تو کرائے کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے؟
 . Aنیو یارک شہر کی حدود کے اندر ریٹ کوڈ ( 1 #شہر کی معیاری شرح) استعمال کریں اور پھر نساؤ یا
ویسٹچیسٹر کاؤنٹی کے لیے میٹر ریٹ  4 #پر تبدیل ہو جائے گا جو کہ دگنا کرایہ ہے اور شہر کی حدود کے
اختتام سے شروع ہو کر ویسٹچیسٹر میں منزل پر پہنچنے تک الگو ہو گا۔
 . Bویسٹچیسٹر کاؤنٹی میں منازل کے لیے ریٹ کوڈ  4 #استعمال کریں۔
 . Cپک اپ کے مقام تا شہری حدود کے خاتمے تک کے لیے ریٹ کوڈ ( 1 #شہر کی معیار ی سطح) استعمال کریں
ساتھ ہی شہر کی حدود سے ویسٹچیسٹر کاؤنٹی میں منزل پر پہنچنے کے لیے دگنا کرایہ ساتھ ہی  $ 20.00ٹپ
لیں۔
 . Dمندرجہ باال میں سے کوئی نہیں۔
 . 11جب ایک اسٹریٹ ہیل لیوری ڈرائیور مسافر کو نساؤ کاؤنٹی میں منزل پر پہنچا رہا ہو تو شہر کی حدود کے باہر سفر
کے آغاز کی صورت میں اس پر مسافر کو مطلع کرنا الزم ہے۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
 . 12جب ٹیکسی میں نساؤ اور/یا ویسٹچیسٹر کاؤنٹیز کا سفر کر رہے ہوں تو کسی ٹولز کی ذمہ داری مسافروں پر نہیں
ہوتی۔
 . Aصحیح
 . Bغلط

 . 13جب ایک مسافر کو ویسٹچیسٹر اور/یا نساؤ کاؤنٹیز میں منزل پر پہنچا رہے ہوں تو مندرجہ ذیل میں سے کیا درست
ہے؟
 . Aڈرائیور کو صرف ریٹ کوڈ  4استعمال کرنا چاہیئے۔
 . Bٹرپ کے آغاز پر ڈرائیور کو ریٹ کوڈ  1استعمال کرنا چاہیئے اور جیسے ہی وہ شہر کی حدود سے باہر سفر
شروع کریں تو اسے ریٹ کوڈ  5استعمال کرنا چاہیئے۔
 A . Cاور  Bدونوں
 . Dنیو یارک شہر کی حدود کے اندر ریٹ کوڈ ( 1 #شہر کا معیاری ریٹ) استعمال کریں اور پھر نساؤ یا
ویسٹچیسٹر کاؤنٹی کے لیے میٹر ریٹ  4 #پر تبدیل ہو جائے گا جو کہ دگنا کرایہ ہے اور شہر کی حدود کے
اختتام سے شروع ہو کر نساؤ یا ویسٹچیسٹر میں منزل پر پہنچنے تک الگو ہو گا۔
سرچارجز
 . 14بھیڑ بھاڑ والے گھنٹے کے سرچارج کی کیا قیمت ہے؟
$3.00 . A
$1.00 . B
$2.75 . C
$0.50 . D
 . 15دوران ہفتہ دوپہر میں بھیڑ بھاڑ والے گھنٹے کے لیے سرچارج کے گھنٹے کون سے ہیں؟
 . Aشام  4:00بجے  -رات  8:00بجے
 . Bشام  5:00بجے  -رات  9:00بجے
 . Cشام  6:00بجے  -رات  9:00بجے
 . Dشام  5:00بجے  -رات  8:00بجے
 . 16رات کے وقت سرچارج کی کیا قیمت ہے؟
$3.00 . A
$1.00 . B
$2.75 . C
$0.50 . D
 . 17رات کے وقت سرچارج کے گھنٹے کون سے ہیں؟
 . Aشام  4:00بجے  -رات  12:00بجے
 . Bشام  7:00بجے  -رات  2:00بجے
 . Cرات  8:00بجے  -صبح  6:00بجے
 . Dشام  5:00بجے  -صبح  4:00بجے
مستثنی نہیں ہے؟
 . 18بھیڑ بھاڑ والے گھنٹے کے سرچارج سے کون سا دن
ٰ
 . Aیوم تشکر
 . Bالیکشن کا دن
 . Cیوم یادگار
 . Dیوم آزادی

مشقی امتحان  – Vison Zero - 4محفوظ طور پر گاڑی چالنے والے طرز عمل
 NYC .1میں قانونی حد رفتار کیا ہے؟
 20 . Aمیل فی گھنٹہ
 . Bمیل فی گھنٹہ 25
 30 . Cمیل فی گھنٹہ
 35 . Dمیل فی گھنٹہ
 .2سڑک پر سفر کر رہے ڈرائیور کے سامنے  20فٹ دور سبز بتی جل رہی ہے۔ ایک خاتون بھاگتی ہوئی سڑک پر آ
جاتی ہے۔ ڈرائیور کا ردعمل کیا ہونا چاہیئے؟
 . Aڈرائیور کو خاتون کو اپنی آمد سے آگاہ کرنے کے لیے ہارن بجانا چاہیئے اور بتی کی طرف بڑھنا چاہیئے
کیونکہ وہ درست راستے پر ہے۔
 . Bڈرائیور کو بتی کے سرخ ہونے سے پہلے رفتار بڑھا کر پیدل چلنے والے راستے سے گزرنے کی کوشش
کرنی چاہیئے۔
 . Cڈرائیور کو سڑک کے درمیان میں رک جانا چاہیئے اور اسٹریٹ کے راہگیروں سے خالی ہو جانے کے بعد
آگے بڑھنا چاہیئے۔
 . Dڈرائیور کو رفتار کم کر دینی چاہیئے اور رک جانے کے لیے تیار رہنا چاہیئے۔
 .3شہر بھر میں  Vision Zeroمہم کے مطابق ،گاڑی کا کس سمت میں مڑنا زیادہ خطرناک ہے اور کیوں؟
 . Aبائیں طرف مڑنا خطرناک ہے کیونکہ گاڑی میں پلر کی وجہ سے ڈرائیور کا منظر بالک ہوتا ہے جو پیدل
چلنے والے راستے پر راہگیروں ک و دیکھنا مشکل بنا دیتا ہے۔
 . Bدائیں جانب مڑنا خطرناک ہے کیونکہ ڈرائیورز کرب/پیدل پٹڑیوں سے نسبتاً قریب ہوتے ہیں۔
 U . Cٹرنز خطرناک ہیں کیونکہ ڈرائیورز آنے والی ٹریفک میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
 . Dمندرجہ باال میں سے کوئی نہیں۔
 Vision Zero .4کے مطابق ،بائیں جانب مڑنے کے لیے محفوظ حد رفتار کیا ہے؟
 15 . Aمیل فی گھنٹہ
 10 . Bمیل فی گھنٹہ
 . Cمیل فی گھنٹہ 5
 3 . Dمیل فی گھنٹہ
 TLC .5ڈرائیورز ڈرائیونگ کے دوران ہینڈ فری سیل فونز استعمال کر سکتے ہیں۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
 .6اگر گاڑی کے حادثے میں ڈرائیور کی غلطی ہوئی تو اس کا  TLCالئسنس فوراً معطل کر دیا جائے گا۔
 . Aصحیح
 . Bغلط

 Vision Zero .7کے مطابق ،وہ محفوظ فاصلہ کتنا ہے جو ڈرائیور کو اپنی گاڑیوں اور بائی سائیکل لین کے درمیان
رکھنا چاہیئے؟
 . Aفٹ 3
 5 . Bفٹ
 10 . Cفٹ
 12 . Dفٹ
مندرجہ ذیل سوال کا جواب دینے کے لیے ذیل میں موجود تصویر کا استعمال کریں۔

 .8ایک مسافر ڈرائیور کو کونے پر بائیں طرف مڑنے کا کہتا ہے ،تاکہ اسے اپنی منزل پر اتارا جا سکے۔ ڈرائیور
جہاں سے مڑنے کا ارادہ کر رہا ہے وہاں وہ اوپر درج عالمت دیکھتا ہے۔ ڈرائیور کو کیا کرنا چاہیئے؟
 . Aڈرائیور کو مڑنے کی اجازت ہے کیونکہ اسے مسافر کی درخواست کی تعمیل کرنی ہو گی۔
 . Bڈرائیور کو سیدھا سفر کرتے رہنا چاہیئے اور مسافر کی درخواست کو نظر انداز کر دینا چاہیئے۔
 . Cڈرائیور کو مسافر کو یہ وضاحت دینی چاہیئے کہ وہ بائیں جانب مڑنے سے قاصر ہے اور اس کی بجائے اسے
مسافر کو کونے پر اتارنے کی پیشکش کرنی چاہیئے۔
 . Dمندرجہ باال میں سے کوئی نہیں۔
مندرجہ ذیل سوال کا جواب دینے کے لیے ذیل میں موجود تصویر کا استعمال کریں۔

 .9ڈرائیور  Metropolitan Avenue and East Tremont Avenueپر ایک گول چکر میں داخل ہوتا ہے۔ گول
چکر میں ٹریفک الئٹس یا رکنے کے اشارے نہیں ہیں ،لیکن وہاں ایک ییلڈ عالمت آویزاں ہے۔ وہاں بغلی راستے
کے دائرے پر لوگ چہل قدمی کر رہے ہیں ،لیکن ایسا نہیں لگتا کہ وہ اسٹریٹ/پیدل راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
اسے کیسے آگے بڑھنا چاہیئے؟
 . Aڈرائیور کو رکے بغیر چوراہے کی طر ف بڑھنا چاہیئے کیونکہ کوئی بھی اس طرف نہیں آ رہا۔
 . Bڈرائیور چوراہے کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ راہگیروں کو صرف تب اسٹریٹ عبور کرنے کی اجازت
ہے جب آس پاس کوئی گاڑیاں نہ ہوں کیونکہ گول چکر میں کوئی ٹریفک الئٹ یا رکنے کی عالمت موجود نہیں
ہے۔
 A . Cاور  Bدونوں
 . Dڈرائیور کو رفتار کم کرنی چاہیئے اور آگے بڑھنے سے پہلے دیکھنا چاہیئے کہ آیا سڑک اور گزرگاہ
راہگیروں اور دیگر گاڑیوں سے خالی ہیں۔

مندرجہ ذیل سوال کا جواب دینے کے لیے ذیل میں موجود تصویر کا استعمال کریں:

 . 10ڈرائیور جب عالمت دیکھ لے تو اسے کیا کرنا چاہیئے؟
 . Aڈرائیور پر رفتار کم کرنا اور راہگیروں اور سائیکل سواروں کو راستہ دینا الزم ہے۔
 . Bڈرائیور کو رکنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سیدھا جا رہا ہے۔
 . Cراہگیروں اور سائیکل سواروں پر ڈرائیورز کو راستہ دینا الزم ہے۔
 . Dمندرجہ باال میں سے کوئی نہیں۔
 . 11ڈرائیونگ کے تھکاوٹ سے بھرپور اصولوں کے مطابق ،ڈرائیورز کو  24گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے مسافروں
کو آمدورفت فراہم کرنے کی اجازت ہے؟
 20 . Aگھنٹے
 15 . Bگھنٹے
 . Cگھنٹے 10
 8 . Dگھنٹے
 . 12ڈرائیونگ کے تھکاوٹ سے بھرپور اصولوں کے مطابق ،ڈرائیورز کو ایک پورے ہفتے میں کتنے گھنٹے مسافروں
کو آمدورفت فراہم کرنے کی اجازت ہے؟
 80 . Aگھنٹے
 . Bگھنٹے 60
 40 . Cگھنٹے
 35 . Dگھنٹے
 . 13اگر ڈرائیور  24گھنٹے کی مدت میں مسافروں کو  10گھنٹوں سے زیادہ آمدورفت فراہم کرتا ہے تو اسے  TLCکی
جانب سے طلبی کے پروانے جاری کیے جائیں گے۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
 40 . 14میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرنے والی گاڑی کو رکنے کے لیے کتنا آگے جانا پڑتا ہے؟
 . Aفٹ 300
 200 . Bفٹ
 100 . Cفٹ
 50 . Dفٹ

 Vision Zero . 15کے مطابق 25 ،میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی گاڑی کو تصادم سے بچتے ہوئے رکنے
کے لیے کتنی جگہ چاہیئے ہوتی ہے؟
 300 . Aفٹ
 250 . Bفٹ
 200 . Cفٹ
 . Dفٹ 150
 Vision Zero . 16کے مطابق ،مندرجہ ذیل میں سے سائیکل سواروں کو پہنچنے والی چوٹوں کی بڑی وجہ کون سی
ہے؟
 . Aتیز رفتاری کرتے ڈرائیورز۔
 . Bسائیکل سواروں کا سائیکل لین کی بجائے کار لین میں سفر کرنا
 . Cگاڑی کے کھلتے ہوئے دروازوں کے ساتھ سائیکل سواروں کا ٹکرانا
 . Dگاڑیوں کا کار لین سے سائیکل لین میں آ جانا
 Vision Zero . 17کے مطابق ،مندرجہ ذیل میں سے گاڑی کے جان لیوا حادثات کی بڑی وجہ کون سی ہے؟
 . Aڈرائیونگ کے دوران سیلولر فونز اور دیگر برقی آالت کا استعمال۔
 . Bالکحل اور/یا غیر قانونی نشہ آور اشیاء کے زیر اثر ڈرائیونگ۔
 . Cڈرائیور کی تھکاوٹ۔
 . Dتیز رفتاری۔
 Vision Zero . 18کے مطابق ،مندرجہ ذیل میں سے راہگیروں کی گاڑیوں کے ساتھ جان لیوا تصادم کی بڑی وجہ کون
سی ہے؟
 . Aبتی کے سبز ہون ے پر بھی راہگیروں کی جانب سے اسٹریٹ عبور کرنے کی کوشش کرنا۔
 . Bراہگیروں کا کونے کی بجائے بالک کے وسط سے اسٹریٹ عبور کرنا ( جے والکنگ)۔
 . Cڈرائیورز کا گاڑی موڑتے ہوئے راہگیروں کو ٹکر مارنا۔
 . Dڈرائیورز کا ٹریفک کے اشارے کی خالف ورزی کرتے ہوئے بتی کے سرخ ہونے پر بھی چوراہے سے گزرنا۔
 . 19ڈرائیورز جتنے گھنٹے کام کر سکتے ہیں  TLCان کی تعداد کا نظم کیوں کرتی ہے؟
 . Aگھنٹوں کو تنخواہوں کا نظم کرنے اور یہ یقینی بنانے کے لیے منظم کیا جاتا ہے کہ تمام ڈرائیورز منصفانہ
معیار زندگی کی تنخواہ وصول کریں۔
 . Bگھنٹوں کو ٹیکسی سروسز کا استعمال کرنے والے ممکنہ مسافروں کے مصروف اورغیرمصروف گھنٹوں کو
ظاہر کرنے کے لیے منظم کیاجاتا ہے۔
 . Cگھنٹوں کو ڈرائیور کی تھکاوٹ سے بچنے کے لیےمنظم کیا جاتا ہے ،جو گاڑی کے مہلک حادثات کی وجہ
بنتی ہے۔
 . Dمندرجہ باال میں سے کوئی نہیں۔

مشقی امتحان  - 5الئسنسنگ (نشہ آور اشیاء کا ٹیسٹ اور الئسنس کی شرائط)
 .1ایک  TLCڈرائیور کے الئسنس کی میاد  15دسمبر 2020 ،کو ختم ہوگئی اور وہ اس کی تجدید کروانا بھول گیا۔
ڈرائیور کس تاریخ تک اپنے الئسنس کی تجدید کروا سکتا ہے؟
 13 . Aجون2021 ،
 30 . Bجنوری2021 ،
 15 . Cاکتوبر2021 ،
 . Dمندرجہ باال میں سے کوئی نہیں
 .2ایک ڈرائیور جب اپنے الئسنس کی تجدید کرواتا ہے تو ڈرگ ٹیسٹ میں ناکام ہو جاتا ہے۔ درج ذیل میں سے کون سا
درست ہے؟
 . Aڈرائیور کے پاس دوبارہ ڈرگ ٹیسٹ اور اپیل جمع کروانے کے لیے  30دن ہوتے ہیں۔
 . Bڈرائیورز ہر تین سال میں ایک دفعہ اپنے ڈرگ ٹیسٹ میں ناکام ہو سکتے ہیں۔
 . Cڈرائیور کے الئسنس کی تجدید کی ایپلیکیشن مسترد کر دی جائے گی ،اور ڈرائیور دوبارہ ڈرگ ٹیسٹ مکمل
نہیں کر سکتا یا غور طلبی کے لیے دوبارہ درخواست جمع نہیں کروا سکتا۔
 TLC . Dموجودہ الئسنس کومنسوخ کر دے گی اور ڈرائیور نئے الئسنس کے لیے درخواست جمع کروا سکتا ہے۔
 TLC .3ڈرائیور کی تجدید کی درخواست صرف اس صورت میں مسترد ہو سکتی ہے اگر وہ کسی سنگین جرم کے
مرتکب ہوں۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
 .4ریاست نیویارک کے ڈرائیور کے الئسنس کے حامل درخواست گزار کے پاس  TLCڈرائیور کے الئسنس کا اہل
ہونے کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کیا ہونا چاہیئے؟
 . Aریاست نیو یارک  DMVکی جانب سے ڈرائیور کی مختصر معلومات
 . Bدفاعی ڈرائیونگ کورس مکمل کرنے کا ثبوت
 . Cہائی اسکول ڈپلوماز
 . Dمذکورہ باال سبھی
 .5درخواست گزار پر دفاعی ڈرائیونگ کورس کا سرٹیفیکی ٹ جمع کروانا الزم ہے جو وقت کی کس مدت کے اندر
جاری کیا گیا تھا؟
 6 . Aماہ
 1 . Bسال
 2 . Cسال
 3 . Dسال
 TLC .6الئسنس یافتہ ڈرائیور کو کتنی مدت میں اپنے الئسنس کی تجدید کروانی ہوتی ہے؟
.A
.B
.C
.D

ایک سال بعد
دو سال بعد
تین سال بعد
پانچ سال بعد

 . 7وہ ڈرائیورز جو وہیل چیئر کی رسائی والی گاڑی چالتے ہیں صرف انہیں مسافر کی معاونت اور وہیل چیئر کی
رسائی والی گاڑی کے تربیتی کورس کی ضرورت ہے۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
 .8ایک ڈرائیور کے  TLCالئسنس کی میعاد  31دسمبر 2021 ،کو ختم ہوگئی ہے۔ انہیں تجدید کی تاخیری فیس سے
بچنے کے لیے کس تاریخ تک تمام تقاضے الزماً پورے کرنے چاہیئں؟
 1 . Aجنوری2022 ،
 1 . Bفروری2022 ،
 15 . Cفروری2022 ،
 29 . Dجون2022 ،
 .9ڈرائیور کے  TLCنمبر کے آخری دو اعداد ان کے  TLCڈرائیور الئسنس پر قابل شناخت نہیں۔ ڈرائیور کو اپنا
الئسنس کب تبدیل کرنا چاہیئے؟
 . Aڈرائیور کو اپنے ال ئسنس کی میعاد ختم ہونے کے  90دنوں کے اندر اسے تبدیل کرنا چاہیئے۔
 . Bڈرائیور کو اپنے الئسنس کی میعاد ختم ہونے کے  2ماہ کے اندر اسے تبدیل کرنا چاہیئے۔
 . Cڈرائیور کو "تصدیق برائے متبادل سند کی درخواست" کا فارم مکمل کرنے کے ذریعے فوری طور پر اپنا
الئسنس تبدیل کروانا چاہیئے۔
 . Dڈرائیور کو اپنے الئسنس کی تاریخ ختم ہونے کے  1ماہ کے اندر اسے تبدیل کرنا چاہیئے۔
 . 10ڈرائیور نے اپنا  TLCڈرائیور الئسنس کھو دیا ،لیکن ان کے پاس اب بھی  DMVڈرائیور الئسنس ہے۔ ڈرائیور کو
اپنی بیس کے لیے گاڑی چالنا جاری رکھنے کے لیے تجدید کا وقت ہو جانے تک نئے  TLCڈرائیور الئسنس کو
حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
 . 11اگر دو ڈرائیورز میں سے ہر ایک کے پاس اپنا ذاتی  TLCڈرائیور الئسنس ہے تو وہ ایک ہی کرائے کی گاڑی شیئر
کر سکتے ہیں۔
 . Aصحیح
 . Bغلط
 TLC . 12ڈرائیور اپنے  TLCڈرائیور الئسنس کو خاندان کے فرد کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔
 . Aصحیح
 . Bغلط

پریکٹس امتحان  - 1جوابات کی کیی
سوال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

جواب
A
B
D
C
A
D
A
C
B
A
C
D
B
A
D
C
B
D
D
B

پریکٹس امتحان  - 2جوابات کی کیی
سوال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

جواب
A
B
A
A
D
B
B
C
A
B
A
A
A
A
B
D
A
C

پریکٹس امتحان  - 3جوابات کی کیی
سوال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

جواب
B
A
A
A
B
C
C
A
D
A
A
B
D
B
A
D
C
B

پریکٹس امتحان  - 4جوابات کی کیی
سوال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

جواب
B
D
A
C
B
B
A
C
D
A
C
B
A
A
D
C
D
C
C

پریکٹس امتحان  - 5جوابات کی کیی
سوال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

جواب
A
C
A
B
D
C
B
D
C
B
A
B

