
دليل إرشادي لـ:
 )TLC UP(

بوابة التحميل التابعة للجنة التاكسي 
والليموزين 

9/3/2021

NYC.GOV/TLCUP )موقع TLC UP( هو طريقة سريعة وسهلة ومالئمة إلتمام متطلبات الطلب 
وتحميل سجالت الرحلة وعرض المعلومات في الوقت الفعلي بشأن رخصتك. 

.TLC م هذا الدليل إرشادات خطوة بخطوة حول طريقة استخدام بوابة التحميل التابعة للجنة ُيقدِّ

/https://a156-nauf.nyc.gov/tlcup
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ص 3

 TLC رخصة قيادة لجنة
للسائق

 TLC رخصة قيادة لمركبة تابعة للجنة

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

مركبتك.

المزيد من مصادر بوابة التحميل 
TLC التابعة للجنة

مقاطع فيديو أدلة إرشادات مستخدم بوابة التحميل التابعة للجنة TLC الموجودة على روابط قناة يوتيوب الخاصة بلجنة 
 :TLC

 https://www.youtube.com/watch?v=d87YPkRsppU .1

 https://www.youtube.com/watch?v=IkUGmrEeuSA .2

https://www.youtube.com/watch?v=J2wsIHhCFfU .3

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

 TLC لوحة ميدالية لجنة

www.youtube.com/watch?v=d87YPkRsppU
www.youtube.com/watch?v=d87YPkRsppU
http://www.youtube.com/watch?v=IkUGmrEeuSA
http://www.youtube.com/watch?v=J2wsIHhCFfU


ص 4 TLC 1. طريقة التسجيل في بوابة التحميل التابعة للجنة

ُيتبع في الصفحة التالية << 

التسجيل: 

NYC.GOV/TLCUP 1. انتقل إلى

ل الدخول باستخدام:  2. َسجِّ
• رقم رخصة TLC أو رقم الطلب 

• الرمز البريدي )مكان إرسال بريدك( 
• آخر خمسة أرقام من رقم ضمانك االجتماعي )SSN( أو رقم تعريف 

 .)EIN( صاحب العمل

3. انقر فوق زر "تسجيل الدخول". 

)مالحظة: بوابة التحميل التابعة للجنة TLC مستندة إلى الرخصة، ولن ترى 
لت الدخول بها. على سبيل  إال المعلومات ذات الصلة برقم الرخصة التي سجَّ
لت الدخول باستخدام رخصة القيادة الخاصة بك، فلن ترى إال  المثال، إذا سجَّ

لت الدخول باستخدام  المعلومات ذات الصلة برخصة القيادة الخاصة بك. إذا سجَّ
رخصة المركبة الخاصة بك، فلن ترى إال المعلومات ذات الصلة برخصة 

المركبة الخاصة بك.(

/https://a156-nauf.nyc.gov/tlcup


ص 5 1. طريقة التسجيل في بوابة التحميل التابعة للجنة TLC )ُيتبع(

أّكد بريدك اإللكتروني: )قد ال يسري ذلك على جميع المرخص 
لهم في وقت تسجيل الدخول.(

ل فيها الدخول إلى  أ- إذا كانت هذه هي المرة األولى التي ُتَسجِّ
بوابة التحميل التابعة للجنة TLC، فسُيطلب منك تأكيد عنوان 

بريدك اإللكتروني. 

ب- للتحقق من عنوان بريدك اإللكتروني، اكتب بريدك 
اإللكتروني في مربع النص وانقر فوق "إرسال". ثم أغلق 

الطلب. 

ج- بعد فترة وجيزة، ستتلقى رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني 
من لجنة TLC تطلب منك تأكيد عنوان البريد اإللكتروني هذا. 

د- انقر فوق الرابط في البريد اإللكتروني. )إذا لم تتمكن 
من النقر فوق الرابط، فانسخه والصقه في متصفح اإلنترنت 

لديك.( 

هـ- تم تأكيد بريدك اإللكتروني اآلن. سّجل الدخول مجدًدا إلى 
 .TLC بوابة التحميل التابعة للجنة



ص 6 2. طريقة عرض المعلومات العامة عن رخصتك

1. لعرض معلومات عامة عن رخصتك، انتقل 
إلى قسم "لقطة الرخصة" في الصفحة الرئيسية. 

2. انقر فوق زر "إظهار المزيد +" لتوسيع القسم. 

3. تنّقل بين الحقول للعثور على المعلومات التي 
تهمك. وبناًء على نوع رخصتك، ستظهر لك 

حقول معلومات مختلفة. 

)تتضمن حقول المثال: حالة الرخصة وتاريخ 
انتهائها وجدول اختبار تعاطي المخدرات ومدة 

التأمين على السيارة.( 



ص 7 3. طريقة عرض عمليات التعليق والتسويات واالستدعاءات

للتسويات: 

1. لعرض التسويات، انتقل إلى قسم "معلومات التسوية" في الصفحة 
الرئيسية. 

2. انقر فوق زر "إظهار المزيد +" لتوسيع القسم.

3. إذا كانت لديك تسويات مفتوحة، فسيتم عرض نظرة عامة على كل 
تسوية من هنا. للحصول على ملخص مفصل لكل تسوية والخطوات 

التالية، انقر فوق زر "المزيد من المعلومات" على اليمين. 

لعمليات التعليق: 

1. لعرض عمليات التعليق، انتقل إلى قسم "معلومات التعليق" في 
الصفحة الرئيسية. 

2. انقر فوق زر "إظهار المزيد +" لتوسيع القسم. 

3. إذا كانت لديك عمليات تعليق مفتوحة، فسيتم عرض نظرة عامة 
على كل تعليق من هنا. للحصول على ملخص مفصل لكل عملية تعليق 
والخطوات التالية، انقر فوق زر "المزيد من المعلومات" على اليمين. 

ُيتبع في الصفحة التالية <<



ص 8 3. طريقة عرض عمليات التعليق والتسويات واالستدعاءات - )ُيتبع(

لالستدعاءات: 

1. لعرض االستدعاءات، انتقل إلى قسم "معلومات 
االستدعاءات" في الصفحة الرئيسية. 

2. انقر فوق زر "إظهار المزيد +" لتوسيع القسم. 

3. إذا كانت لديك استدعاءات مفتوحة، فسيتم عرض نظرة 
عامة على كل استدعاء من هنا. للحصول على ملخص مفصل 

لكل استدعاء والخطوات التالية، انقر فوق زر "المزيد من 
المعلومات" على اليمين. 



ص 9 4. طريقة عرض وتقديم متطلبات الطلب – سائق، مركبة 

طريقة التحقق من المتطلبات - سائق، مركبة

1. لعرض المتطلبات المحددة لطلبك الجديد أو طلب التجديد 
الخاص بك، انقر فوق كلمة "القائمة" في الجزء العلوي األيمن 

من الصفحة، ثم انقر فوق "المتطلبات". 

2. انتقل إلى قسم "المتطلبات". سيظهر لك أسفل هذا القسم 
قسم ُيسمى "المتطلبات المفقودة" وقسم آخر ُيسمى "المتطلبات 

األخرى". "المتطلبات المفقودة" هي المتطلبات التي تطالبك 
بتحميل مستند. ال يتطلب القسم "المتطلبات األخرى" تحميل أي 
مستند، ولكن بدالً من ذلك ُيذّكرك بشيء ما )مثل إجراء اختبار 

تعاطي المخدرات(.

-3 لالطالع على المزيد من المعلومات حول متطلب معين، انقر 
على عالمة ")؟(" الزرقاء بجوار اسم المتطلب. 

ُيتبع في الصفحة التالية <<



ص 10

طريقة تقديم متطلبات الطلب – سائق، مركبة 

1. لتحميل مستندات الستيفاء المتطلبات، انقر فوق كلمة "القائمة" في الجزء 
العلوي األيمن من الصفحة، وبعد ذلك انقر فوق "المتطلبات". 

2. انتقل إلى قسم "المتطلبات". إذا كان هناك متطلب يحتاج منك إلى تحميل 
مستند، فسترى مربًعا قابالً للنقر واسم المتطلبات تحت عبارة "المتطلب 

المفقود". 

3. لالطالع على المزيد من المعلومات حول متطلب معين، انقر على عالمة 
")؟(" الزرقاء بجوار اسم المتطلب. 

4. لتحميل مستند الستيفاء المتطلب، انقر فوق المربع المجاور للكلمة. ثم انقر 
م لك خيار إما تحميل ملف أو التقاط  فوق "اختر ملًفا". وحسب جهازك، سُيَقدَّ

صورة بكاميرا جهازك. 

5. وفي النهاية، انقر فوق "إرسال". 

6. للتأكد من تحميل المستند بنجاح، انتقل إلى قسم "إظهار تحميالت الطلب". 
وسيظهر الملف هناك. 

ُيتبع في الصفحة التالية <<

4. طريقة عرض وتقديم متطلبات الطلب – )ُيتبع(



ص 11

طريقة التحقق من حالة متطلبات الطلب – سائق، مركبة

1. للتحقق من حالة مستند تم تحميله، انقر فوق كلمة 
"القائمة" في الجزء العلوي األيمن من الصفحة، وبعد ذلك 

انقر فوق كلمة "المتطلبات". 

2. انتقل إلى قسم "إظهار تحميالت الطلب". في هذا القسم، 
سترى المستندات التي قمت بتحميلها من أجل الطلب. 

3. سترى أيًضا اسم المتطلب والحالة. تتاح أوصاف لكل 
حالة في قسم "دليل اإلرسال".

4. طريقة عرض وتقديم متطلبات الطلب – )ُيتبع(



ص 12

1. إلرسال تأكيد قاعدة، ابدأ بتسجيل الدخول باستخدام 
رخصة قاعدة. 

2. بمجرد دخولك إلى بوابة التحميل التابعة للجنة 
TLC، انقر فوق كلمة "القائمة" في الجزء العلوي 

األيمن من الصفحة، وبعد ذلك انقر فوق "تأكيد 
قاعدة". 

3. راجع اللغة في قسم "تأكيد قاعدة". إذا كنت توافق، 
فأدخل معرف السيارة )VIN( والبريد اإللكتروني 

للمركبة التي تريد إلحاقها بقاعدتك. 

4. حدد ما إذا كانت مركبتك "يمكن الصعود إليها 
باستخدام كرسي متحرك" أو "مستأجرة مع خيار 

الشراء" أو "تعمل ببطارية كهربائية". قد َتظهر بعض 
األسئلة اإلضافية بناًء على اختيارك. 

5. وفي النهاية، انقر فوق "إرسال". بمجرد اكتمال 
التأكيد، سيتلقى مالك المركبة إشعاًرا بالبريد 
اإللكتروني وسينعكس التأكيد في قسم "سجل 

اإلرسال". 

5. طريقة تقديم تأكيد قاعدة - قاعدة 



ص 13

1. إلرسال سجالت رحلة على قاعدتك، ابدأ 
بتسجيل الدخول باستخدام رخصة قاعدة. 

2. بمجرد دخولك إلى بوابة التحميل التابعة 
للجنة TLC، انقر فوق كلمة "القائمة" في الجزء 
العلوي األيمن من الصفحة، وبعد ذلك انقر فوق 

"سجالت الرحلة". 

3. انقر فوق حقلي تاريخ البدء واالنتهاء 
واستخدم التقويم لإلشارة إلى وقت إرسال 

سجالت الرحلة. 

4. انقر على "اختر ملًفا" وحدد الملف الذي 
تريد تحميله. يمكن أن تكون الملفات بتنسيقات 

 .".XLSX" أو ".XLS" أو ".CSV"

5. وفي النهاية، انقر فوق "إرسال". بمجرد 
تحميل المستند، سيتم تحديث قسم "سجل 

اإلرسال". 

6. طريقة تقديم سجالت الرحلة - قاعدة 



ص 14

1. إلرسال إشعارات اللوحة الخاصة بمركبة، ابدأ 
بتسجيل الدخول باستخدام رخصة قاعدة أو مركبة. 

2. بمجرد دخولك إلى بوابة التحميل التابعة للجنة 
TLC، انقر فوق كلمة "القائمة" في الجزء العلوي 
األيمن من الصفحة، وبعد ذلك انقر فوق "إشعار 

لوحة". 

3. راجع اللغة. إذا كنت توافق، فأدخل رقم الطلب 
أو رقم الرخصة الخاص بالمركبة وآخر ستة أرقام 

من رقم تعريف المركبة )VIN( ورقم اللوحة وحالة 
اللوحة. 

4. وفي النهاية، انقر فوق "إرسال". 

5. إذا كنت تمثل قاعدة ترسل إشعار اللوحة لمركبة، 
فسترى سجل اإلرسال الخاص بك في قسم "سجل 

اإلرسال". 

7. طريقة تقديم إشعار لوحة - قاعدة، مركبة 



ص 15

طريقة عرض قائمة بالمركبات التابعة وحاالت تصاريح 
SHL - قاعدة 

1. لعرض تصاريح الَمركبات وتصاريح َمركبات اإلقالل 
من الشارع التابعة لقاعدتك، ابدأ بتسجيل الدخول باستخدام 

رخصة قاعدتك. 

 ،TLC 2. بمجرد دخولك إلى بوابة التحميل التابعة للجنة
انقر فوق كلمة "القائمة" في الجزء العلوي األيمن من 

الصفحة، وبعد ذلك انقر فوق "اإلثباتات السارية". 

3. سيظهر لك جدول بجميع المركبات التابعة لقاعدتك. 
ولعرض جميع مركبات اإلقالل من الشارع، انقر فوق كلمة 

" SHL" في زر التبديل. 

4. لتصفية النتائج، انتقل إلى البحث حسب الكلمات "البحث 
حسب رقم الطلب / الرخصة / التصريح" واكتب رقم الطلب 

أو الرخصة أو التصريح الذي تبحث عنه. 

5. لفرز النتائج، انقر فوق األسهم السوداء في رأس الجدول. 

6. لتنزيل النتائج كملف بتنسيق "CSV."، انقر فوق خيار 
"تصدير".  

ُيتبع في الصفحة التالية <<

8. طريقة عرض اإلثبات الساري - قاعدة، وكيل



ص 16

طريقة عرض قائمة حاالت لوحات الميداليات السارية 
المتفق عليها - وكيل 

1. لعرض لوحات الميداليات التي تديرها، ابدأ بتسجيل 
الدخول باستخدام رخصة الوكيل الخاصة بك. 

 ،TLC 2. بمجرد دخولك إلى بوابة التحميل التابعة للجنة
انقر فوق كلمة "القائمة" في الجزء العلوي األيمن من 

الصفحة، وبعد ذلك انقر فوق "اإلثباتات السارية". 

3. سيظهر لك جدول بجميع لوحات الميداليات التي 
تديرها. 

4. لتصفية النتائج، انتقل إلى البحث حسب الكلمات 
"البحث حسب رقم الطلب / الرخصة / التصريح" واكتب 

لوحة الميدالية التي تبحث عنها. 

5. لفرز النتائج، انقر فوق األسهم السوداء في رأس 
الجدول. 

6. لتنزيل النتائج كملف بتنسيق "CSV."، انقر فوق 
خيار "تصدير". 

8. طريقة عرض اإلثبات الساري - قاعدة، وكيل )ُيتبع(



ص 17

طريقة عرض متطلبات الوصول - لوحة الميدالية 

1. لعرض معلومات متطلبات الوصول الخاصة بلوحة الميدالية 
لديك، ابدأ بتسجيل الدخول باستخدام رخصة لوحة الميدالية 

الخاصة بك. 

2. بمجرد دخولك إلى بوابة التحميل التابعة للجنة TLC، انتقل 
إلى قسم "لقطة الرخصة" في الصفحة الرئيسية.  

3. انقر فوق زر "إظهار المزيد +" لتوسيع القسم. 

4. انتقل إلى حقل "متطلب WAV للمركبة التالية". إذا كانت 
لوحة الميدالية الخاصة بك مستقلة غير مقيدة، فسيوضح لك هذا 

الحقل متطلبات الوصول الخاصة بك. 

ُيتبع في الصفحة التالية <<

9. طريقة عرض متطلبات الوصول - لوحة الميدالية، الوكيل



ص 18

طريقة عرض متطلبات الوصول - الوكالء 

1. لعرض متطلبات الوصول الخاصة بلوحات الميداليات التي تديرها، 
ابدأ بتسجيل الدخول باستخدام رخصة الوكيل الخاصة بك. 

2. بمجرد دخولك إلى بوابة التحميل التابعة للجنة TLC، انقر فوق كلمة 
"القائمة" في الجزء العلوي األيمن من الصفحة، وبعد ذلك انقر فوق 

"اإلثباتات السارية". 

3. سيظهر لك جدول بجميع لوحات الميداليات التي تديرها. 

4. لعرض متطلبات الوصول، راجع العمود الموجود في أقصى اليمين 
في الجدول. يتضمن ذلك معلومات متطلب الوصول الخاص بلوحات 

الميداليات المستقلة غير المقيدة.  

5. لتصفية النتائج، انتقل إلى البحث حسب الكلمات "البحث حسب رقم 
الطلب / الرخصة / التصريح" واكتب لوحة الميدالية التي تبحث عنها. 

6. لفرز النتائج، انقر فوق األسهم السوداء في رأس الجدول. 

7. لتنزيل النتائج كملف بتنسيق "CSV."، انقر فوق خيار "تصدير". 

9. طريقة عرض متطلبات الوصول - لوحة الميدالية، الوكيل )ُيتبع(
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