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 COVID-19حول  TLCتحدیث 
 

وأصحاب  TLC، خطوات لدعم سائقي COVID-19و"المدینة"، في خضم األزمة الصحیة بسبب انتشار  TLCتتخذ 
 TLC، باإلضافة إلى موارد "المدینة" المتاحة.  تتابع TLCالمركبات والشركات. ونحن نطلعك على الوضع الحالي لعملیات 

اإللكتروني،  TLCالوضع، وستواصل تقدیم الدعم أو المعلومات اإلضافیة حسب ما یقتضیھ األمر.  یرجى زیارة موقع 
 لالطالع على آخر المستجدات.  twitter.com/nyctaxiمن خالل  Twitterومتابعتنا على 

 
 TLC عملیات

 )Long Island City( التراخیصإصدار   •
 ال یزال المكتب مفتوًحا ویجري العمل فیھ، ولكن تم الحد من الزیارات الشخصیة إلى المكان.  −
سیستمر تقدیم خدمة األفراد الذین لدیھم مواعید بالفعل.  إذا كنت ترید إلغاء موعدك أو إعادة  : المواعید الحالیة  −

 في رسالة البرید اإللكتروني لتأكید الموعد. جدولتھ، یرجى اتباع اإلرشادات الواردة
 عبر اإلنترنت بدًال من زیارة مكتبنا إلصدار الترخیص. ستقبل TLC یرجى التواصل مع: الزیارات دون موعد −

System Appointment Online TLC NYC 
عبر اإلنترنت للحصول على أي من المعلومات  TLCیرجى التواصل مع : المعلومات والمعامالت عبر اإلنترنت −

 التالیة: 
  الصالحیة، وفحوص للتحقق من حالة الترخیص الخاص بك، ومعرفة تاریخ تقدیم الطلب، وتاریخ انتھاء

 األسبوع. المتاح على مدار الساعة طوال أیام TLC UP المخدرات القادمة، والمتطلبات األخرى، تفضل بزیارة
 لتحدیث معلومات االتصال الخاصة بك، یرجى زیارة LARS  .المتاح على مدار الساعة طوال أیام األسبوع 
 أال تزال لدیك أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة؟ یتوفر موظفو TLC لإلجابة عن أسئلتك عن بعد. یرجى مراسلتنا 

  الساعة من TLC مركز اتصالالتواص مع أو  licensinginquiries@tlc.nyc.govعبر البرید اإللكتروني 
 مساًء، من اإلثنین إلى الجمعة:  4:00صباًحا إلى  8:30
 5501-391 (718)لالستفسارات حول التراخیص وتقدیم الطلبات:  •
 5584-391 (718)لالستدعاءات والتسویات:  •

 )Long Island City( المحاكم •
مفتوًحا، ولكنھ یعید تحدید مواعید جلسات االستماع ألي شخص یطلب  OATHال یزال مكتب : جلسات االستماع −

 لمزید من المعلومات. اإللكتروني OATHموقع  جلسة استماع جدیدة.  یرجى زیارة
لتقلیل . settlements@tlc.nyc.gov یرجى إرسال جمیع طلبات التسویات بالبرید اإللكتروني إلى: TLCتسویات  −

للتسویة  TLC التابع لھیئة LIC عدد األشخاص في غرفة االنتظار، قد یُطلب من األفراد الذین یأتون إلى زیارة مكتب
 إن موظفي المحاكم متاحون للتعامل مع طلبات التسویة عن بعد. العودة في یوم أو وقت آخر.

 )Woodside( فحص السیارات •
مفتوًحا ویجري العمل فیھ. وینبغي أن یأتي  TLC التابع لھیئة Woodside ال یزال مرفق فحص: فحص السیارات −

كما یجب على المالكین الذین لدیھم إشعارات بالمخالفات تصحیح . المحددأصحاب المواعید الحالیة للخضوع للفحص 
 أوجھ الخلل والقدوم إلعادة الفحص كما ھو موضح في اإلشعار.
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