
دليل إرشادي لـ:
 )LARS(

نظام طلب الترخيص والتجديدات 
واالستدعاءات 

9/3/2021

NYC.GOV/LARS )نظام LARS( هو طريقة سريعة وسهلة ومالئمة لتقديم الطلبات ودفع الرسوم وتحديث معلومات 
الرخصة ومتابعة االستدعاءات.

م هذا الدليل إرشادات خطوة بخطوة حول طريقة استخدام نظام طلبات الترخيص والتجديدات واالستدعاءات.  ُيقدِّ

https://www1.nyc.gov/lars/
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رخصة قيادة لجنة TLC للسائق

TLC رخصة قيادة لمركبة تابعة للجنة

يمكنك العثور على رقم رخصة قيادة 
لمركبة تابعة للجنة TLC على ملصق 

مركبتك.

نموذج لمستندات صور رخصة لجنة TLC - أنواع رخصة قيادة السائق والمركبة

 TLC لوحة ميدالية لجنة



ص 4 طريقة متابعة االستدعاءات/التسويات 

1. حدد "االستدعاءات/التسويات" من شريط التنقل على اليسار. 

إذا كنت تريد االطالع على جميع االستدعاءات/التسويات المتاحة 
ألرقام رخصة معينة، فانتقل إلى قسم "الخيار 1" واتبع اإلرشادات 

الموضحة أدناه في النقطة -1أ. 

إذا كنت تريد البحث عن استدعاء/تسوية محددة حسب الرقم، فانتقل 
إلى قسم "الخيار 2" واتبع اإلرشادات الموضحة أدناه في النقطة 

-1ب. 

-1أ الخيار 1 - البحث حسب رقم الرخصة 

-1أ1- حدد نوع الرخصة )مثال: قيادة سائق(. 

-1أ2- أدخل رقم رخصتك وتاريخ انتهاء الرخصة وآخر 5 أرقام 
من رقم ضمانك االجتماعي )SSN( أو رقم تعريف صاحب العمل 

 .)EIN(

-1أ3- اضغط على المربع بجوار عبارة "أنا لست روبوت" وأكمل 
 ."CAPTCHA" إجراء المصادقة

-1أ4- حدد "بحث"، وبعد ذلك اتبع التعليمات الواردة أدناه في 
الخطوة 2. 

ُيتبع في الصفحة التالية <<



ص 5 طريقة متابعة االستدعاءات/التسويات )ُيتبع(

-1ب الخيار 2 - البحث حسب رقم االستدعاء/التسوية

-1ب1- أدخل رقم االستدعاء/التسوية )بدون شرطات/مسافات(

-1ب2- اضغط على المربع بجوار عبارة "أنا لست روبوت" 
."CAPTCHA" وأكمل إجراء المصادقة

-1ب3- حدد "بحث"، وبعد ذلك اتبع التعليمات الواردة أدناه في 
الخطوة 2.

ُيتبع في الصفحة التالية <<



ص 6 طريقة متابعة االستدعاءات/التسويات )ُيتبع(

2. راجع اللغة في قسمي "مصادقة المدعى عليه" و"اإلقرار". إذا 
كنت توافق، فاضغط على المربع بجوار كلمة "أوافق" 

3. ستظهر لك رسالة تحذير منبثقة. إذا كنت توافق على اللغة، 
فحدد "موافق". 

ُيتبع في الصفحة التالية <<
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4. راجع اللغة في الجزء العلوي من صفحة 
"تسديد مدفوعات استدعاء" باإلضافة إلى 

المعلومات الواردة في الجدول عن االستدعاء 
الخاص بك.

)حسب نوع االستدعاء، قد تكون هناك نقاط ذات 
صلة.(

5. راجع اللغة في قسم "قبول اإلدانة". إذا كنت 
توافق، فاضغط على المربع بجوار كلمة "أوافق".

6. وفي النهاية، اضغط على "متابعة". سيتم 
نقلك بعد ذلك إلى بوابة الدفع لمدينة نيويورك 

)CityPay( وسيتم تزويدك بتعليمات إضافية حول 
طريقة إتمام المعاملة.

7. بعد الدفع في بوابة CityPay، ستتلقى إيصاالً 
عبر البريد اإللكتروني.

طريقة متابعة االستدعاءات/التسويات )ُيتبع(
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1. حدد "الرسوم والمدفوعات المستردة" من 
شريط التنقل على اليسار. 

2. حدد حالة الرخصة التي تقدم أفضل وصف 
لرخصتك، ثم انقر فوق "متابعة". 

3. أدخل رقم رخصتك وتاريخ انتهاء الرخصة 
وآخر 5 أرقام من رقم ضمانك االجتماعي 

 .)EIN( أو رقم تعريف صاحب العمل )SSN(

4. اضغط على المربع بجوار عبارة "أنا 
لست روبوت" وأكمل إجراء المصادقة 

"CAPTCHA"، وبعد ذلك اضغط على "بحث". 

 "TLC 5. راجع اللغة في قسمي "مصادقة رسوم
و"اإلقرار" باإلضافة إلى المعلومات في الجدول. 
إذا كنت توافق، فاضغط على المربع بجوار كلمة 

"أوافق". 

6. اضغط على "متابعة" 

ُيتبع في الصفحة التالية <<

طريقة دفع الرسوم
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7. راجع الرسوم في قسم "الرسوم والمدفوعات المستردة".

8. اضغط على عالمة "+" على يسار أنواع الرسوم لمعرفة 
الرسوم الفردية. 

9. اضغط على المربع بجوار الرسوم التي تريد دفعها. سيتم 
تحديث "المبلغ اإلجمالي" في قسم "الملخص" ليعكس اختياراتك. 

)يمكنك تحديد ما يصل إلى 60 رسًما في المرة الواحدة.( 

10. راجع اللغة في قسم "إقرار الدفع". إذا كنت توافق، فاضغط 
على المربع بجوار كلمة "أوافق". 

11. وفي النهاية، اضغط على "متابعة". سيتم نقلك بعد ذلك 
إلى بوابة الدفع لمدينة نيويورك )CityPay( وسيتم تزويدك 

بتعليمات إضافية حول طريقة إتمام المعاملة. 

12. بعد الدفع في بوابة CityPay، ستتلقى إيصاالً عبر البريد 
اإللكتروني.

طريقة دفع الرسوم - )ُيتبع(
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 ،TLC مالحظة: إذا كان لديك أكثر من رخصة
فيجب عليك تحديث معلومات االتصال لديك لكل 

رخصة على حدة. 

1. حدد "تحديث المعلومات" من شريط التنقل على 
اليسار. 

2. حدد نوع الرخصة التي تريد تحديثها، ثم انقر 
فوق "متابعة".

3. أدخل رقم رخصتك وتاريخ انتهاء الرخصة 
وآخر 5 أرقام من رقم ضمانك االجتماعي 

 .)EIN( أو رقم تعريف صاحب العمل )SSN(

4. اضغط على المربع بجوار عبارة "أنا 
لست روبوت" وأكمل إجراء المصادقة 

"CAPTCHA"، وبعد ذلك اضغط على "بحث". 

 "TLC 5. راجع اللغة في قسمي "مصادقة
و"اإلقرار". إذا كنت توافق، فاضغط على المربع 

بجوار كلمة "أوافق". وبعد ذلك، انقر فوق 
"متابعة".

ُيتبع في الصفحة التالية <<

طريقة عرض وتحديث معلومات االتصال الخاصة بك
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6. سيظهر لك بعد ذلك بريدك اإللكتروني وهاتفك والبريد وعناوين 
اإلقامة الحالية على اليسار. وستظهر على اليمين خانات فارغة.

7. أ- إذا كنت ترغب في تحديث رقم هاتفك، فأدخل رقم هاتفك الجديد 
في حقل "الهاتف". ولن تحتاج إلى ملء أي حقول أخرى. 

-7ب إذا كنت ترغب في تحديث عنوان بريدك اإللكتروني، فأدخل 
بريدك اإللكتروني الجديد في حقلي "عنوان البريد اإللكتروني" و"تأكيد 

عنوان البريد اإللكتروني". ولن تحتاج إلى ملء أي حقول أخرى.

-7ج إذا كنت ترغب في تحديث مكان إرسال بريدك العادي )عنوان 
البريد(، فامأل الحقول الموجودة أسفل عنوان "عنوان البريد الجديد". 

-7د إذا كنت ترغب في تحديث مكان إقامتك )عنوان اإلقامة(، فامأل 
الحقول الموجودة أسفل عنوان "عنوان اإلقامة الجديد". 

)إذا كنت ترغب في تحديث كل من عنوان البريد واإلقامة بنفس الموقع، 
فامأل الحقول أسفل عنوان "عنوان البريد الجديد" ثم انقر على المربع 

بجوار عبارة "نفس عنوان البريد". وسيؤدي ذلك تلقائًيا إلى ملء بيانات 
عنوان إقامتك.( 

ُيتبع في الصفحة التالية <<

طريقة عرض وتحديث معلومات االتصال الخاصة بك - )ُيتبع(
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8. راجع اللغة في قسمي "مراجعة وتأكيد" 
و"اإلثبات". إذا كنت توافق، فاضغط على المربع 

بجوار كلمة "أوافق". 

9. في النهاية، انقر فوق "إرسال المعلومات 
ثة". وستحصل بعد ذلك على تأكيد. الُمَحدَّ

طريقة عرض وتحديث معلومات االتصال الخاصة بك - )ُيتبع(



ص 13

1. حدد "طلب رخصة جديدة" من شريط التنقل على 
اليسار. 

2. فيما يتعلق بسؤال "نوع الطلب"، حدد "سائق". 

3. حدد "نوع الرخصة" التي تريد التقدم بطلب للحصول 
عليها من القائمة المنسدلة، ثم انقر على زر "تطبيق" 

للمتابعة.

4. راجع اللغة في صفحة "بدء االستخدام". إذا كنت 
توافق، فانقر فوق المربع بجوار "لقد قرأت وفهمت ما 

ورد أعاله" ثم انقر فوق "متابعة". 

5. راجع اللغة في صفحة "إخطار مراجعة اللياقة". إذا 
كنت توافق، فانقر فوق المربع بجوار "أوافق" ثم انقر فوق 

"متابعة". 

ُيتبع في الصفحة التالية <<

طريقة تقديم طلب رخصة جديدة - سائق 
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6. امأل أسئلة الطلب وراجع اللغة في صفحة "تقديم". إذا 
وافقت، فانقر فوق "مراجعة وتأكيد".

7. راجع معاينة الطلب واللغة في قسم "اإلقرار" في 
صفحة "مراجعة وتأكيد". إذا كنت توافق، فاضغط على 
المربع بجوار عبارة "أنا لست روبوت" وأكمل إجراء 

المصادقة "CAPTCHA"، وبعد ذلك اضغط على 
"إرسال الطلب". 

8. سيتم نقلك بعد ذلك إلى بوابة الدفع لمدينة نيويورك 
)CityPay( وسيتم تزويدك بتعليمات إضافية حول 

طريقة إتمام المعاملة. 

9. بعد الدفع، سيتم إرسال إيصال عبر بريدك اإللكتروني 
باإلضافة إلى إرشادات عن الخطوات التالية. وباإلضافة 

إلى ذلك، ستظهر لك صفحة "إكمال" مع ملخص للمعاملة 
ومعلومات عن الخطوات التالية. 

طريقة تقديم طلب رخصة جديدة - سائق )ُيتبع( 
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1. حدد "طلب رخصة جديدة" من شريط التنقل على اليسار.

2. فيما يتعلق بسؤال "نوع الطلب"، حدد "مركبة". 

3. فيما يتعلق بـ"نوع الرخصة"، حدد "مركبة مخصصة للتأجير – ليست 
مركبة SHL" من القائمة المنسدلة.

4. بعد ذلك، حدد نوع عملك وحدد ما إذا كنت قد اتصلت مسبًقا بقاعدة 
إللحاق مركبتك. وبعد ذلك، انقر فوق "تقديم" للمتابعة.

5. راجع اللغة في صفحة "بدء االستخدام". إذا كنت توافق، فاضغط على 
"متابعة".

6. في صفحة التحقق، أدخل "رقم القاعدة" الخاص بقاعدتك. سيتم ملء اسم 
القاعدة ونوعها تلقائًيا. وإذا كانت المعلومات صحيحة، فحدد "نعم" لإلجابة 

عن سؤال "هل هذه معلومات قاعدتك؟".

7. أدخل رقم تعريف المركبة )VIN( الخاص بمركبتك في الحقل ومرة 
أخرى في حقل "أعد إدخال رقم تعريف المركبة".

8. أدخل رقم الضمان االجتماعي الخاص بك أو رقم تعريف صاحب العمل 
وحدد ما إذا كنت تخطط إللحاق رخصة السيارة بتصريح SHL. وفي 

النهاية، اضغط على "متابعة". 

ُيتبع في الصفحة التالية << 

طريقة تقديم طلب رخصة جديدة - الَمركبات المخصصة للتأجير 
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9. في صفحة "معلومات المركبة"، أدخل معلومات عن سنة السيارة والتصنيع 
والموديل وعدد المقاعد وما إذا كانت ُمطّولة وما إذا كانت تحتوي على لوحات 
"مخصصة للتأجير" وما إذا كان يمكن الصعود إليها باستخدام كراٍس متحركة 

أم ال. وبعد ذلك، انقر فوق "متابعة". 

10. في صفحة "معلومات المالك"، أدخل اسمك ورقم هاتفك وبريدك 
اإللكتروني وتفضيالت اللغة وعنوان البريد. وبعد ذلك، انقر فوق "متابعة".

11. في صفحة "التأمين"، أدخل رقم بوليصة التأمين الخاص بمركبتك وتاريخ 
بدء سريان بوليصة التأمين وتاريخ انتهائها، وحدد ما إذا كنت تمتلك بوليصة 

تأمين إضافية. وبعد ذلك، انقر فوق "متابعة". 

ُيتبع في الصفحة التالية << 

طريقة تقديم طلب رخصة جديدة - الَمركبات المخصصة للتأجير 
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12. في صفحة "استبيان"، حدد ما إذا كانت 
المسافة المقطوعة بمركبتك تزيد عن 500 ميل 

أو أن المركبة أطول من سبعة أقدام أو يزيد 
وزنها عن 8.500 رطل. 

13. راجع الطلب واللغة في قسم "اإلثبات". 
إذا كنت توافق، فاضغط على المربع بجوار 

عبارة "أؤكد" وأكمل إجراء المصادقة 
"CAPTCHA"، وبعد ذلك اضغط على 

"مراجعة وتأكيد". 

14. سيتم نقلك بعد ذلك إلى بوابة الدفع لمدينة 
نيويورك )CityPay( وسيتم تزويدك بتعليمات 

إضافية حول طريقة إتمام المعاملة. 

15. بعد الدفع، سيتم إرسال إيصال عبر 
بريدك اإللكتروني باإلضافة إلى إرشادات 
عن الخطوات التالية. وباإلضافة إلى ذلك، 

ستظهر لك صفحة "إكمال" مع ملخص للمعاملة 
ومعلومات عن الخطوات التالية. 

طريقة تقديم طلب رخصة جديدة - مركبة مخصصة للتأجير )ُيتبع(



ص 18 طريقة تسديد مدفوعات تجديد رخصة قيادة - سائق 

ُيتبع في الصفحة التالية << 

1. حدد "مدفوعات التجديد" من شريط التنقل على اليسار. 

2. حدد "سائق" ثم انقر فوق "متابعة". 

3. أدخل رقم رخصة قيادة سائق الخاص بك وتاريخ انتهاء 
رخصة قيادة السائق وآخر 5 أرقام من رقم ضمانك االجتماعي 

.)SSN(

4. اضغط على المربع بجوار عبارة "أنا لست روبوت" وأكمل 
إجراء المصادقة "CAPTCHA"، وبعد ذلك اضغط على 

"بحث". 

5. راجع اللغة في قسمي "مصادقة TLC" و"إقرار مقدم 
الطلب". إذا كنت توافق، فاضغط على المربع بجوار كلمة 

"أوافق".

6. ستظهر لك رسالة تحذير منبثقة. إذا كنت توافق على اللغة، 
فحدد "موافق".
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7. انقر فوق المربع بجوار "إجمالي رسوم التجديد" لتحديد 
الرسوم. وبعد ذلك، سيتم تحديث مبلغ التجديد ليوضح لك المبلغ 
المستحق عليك. وللدفع، انقر فوق "متابعة". سيتم نقلك بعد ذلك 

إلى بوابة الدفع لمدينة نيويورك )CityPay( وسيتم تزويدك 
بتعليمات إضافية حول طريقة إتمام المعاملة. 

8. بعد الدفع، سُيرسل لك إيصال عبر البريد اإللكتروني. 

طريقة تسديد مدفوعات تجديد رخصة قيادة - سائق )ُيتبع(



ص 20 طريقة تسديد مدفوعات تجديد رخصة قيادة - مركبة 

ُيتبع في الصفحة التالية << 

1. حدد "مدفوعات التجديد" من شريط التنقل على اليسار. 

2. حدد "مركبة" ثم انقر فوق "متابعة". 

3. أدخل رقم رخصة المركبة الخاص بك وتاريخ انتهاء رخصة 
المركبة وآخر 5 أرقام من رقم ضمانك االجتماعي )SSN( أو رقم 

 .)EIN( تعريف صاحب العمل

4. اضغط على المربع بجوار عبارة "أنا لست روبوت" وأكمل 
إجراء المصادقة "CAPTCHA"، وبعد ذلك اضغط على "بحث". 

5. راجع اللغة في قسمي "مصادقة TLC" و"إقرار مقدم الطلب". 
إذا كنت توافق، فاضغط على المربع بجوار كلمة "أوافق". 

6. ستظهر لك رسالة تحذير منبثقة. إذا كنت توافق على اللغة، فحدد 
"موافق".
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7. انقر فوق المربع بجوار "إجمالي رسوم التجديد" 
لتحديد الرسوم. وبعد ذلك، سيتم تحديث مبلغ التجديد 
ليوضح لك المبلغ المستحق عليك. وللدفع، انقر فوق 
"متابعة". سيتم نقلك بعد ذلك إلى بوابة الدفع لمدينة 

نيويورك )CityPay( وسيتم تزويدك بتعليمات 
إضافية حول طريقة إتمام المعاملة. 

8. بعد الدفع، سُيرسل لك إيصال عبر البريد 
اإللكتروني. 

طريقة تسديد مدفوعات تجديد رخصة قيادة - مركبة )ُيتبع( 
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