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COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ TLC ਵੱਲ�  ਅੱਪਡੇਟ 
 

COVID-19 ਿਸਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰੌਾਨ, TLC ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ TLC ਦ ੇਡਰਾਈਵਰ�, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ� ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ TLC ਦ ੇਕੰਮ�-ਕਾਰ� ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਉਪਲਬਧ 
ਸਾਧਨ� ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦ ੇਰਹੇ ਹ�।  TLC ਨ�  ਸਿਥਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਕ ਮਦਦ ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।  ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ TLC ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ 
ਅਤੇ twitter.com/nyctaxi �ਪਰ ਸਾਨੰੂ Twitter ‘ਤੇ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰੋ।  
 
TLC ਦ ੇਕੰਮ-ਕਾਰ 
• ਲਾਇਸੰਸ ਦਣੇਾ (Long Island City) 

− ਦਫਤਰ ਖੱੁਲ�ਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾ ਿਦੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ।   
− ਪਿਹਲ� ਤ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ�: ਿਜਨ� � ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨ�  ਪਿਹਲ� ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਸੇਵਾ 

ਿਮਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।  ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਜ� ਦੁਬਾਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ, ਤ� 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਈਮੇਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।    

− ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੰਿਸੰਗ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ TLC ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। NYC TLC Online Appointment System.  
− ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ TLC ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
 ਆਪਣ ੇਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ� ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ TLC UP ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਹਫਤੇ ਦ ੇ7 ਿਦਨ, ਿਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟੇ। 
 ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ LARS ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਹਫਤੇ ਦ ੇ7 ਿਦਨ, ਿਦਨ ਦੇ 

24 ਘੰਟ।ੇ 
 ਿਫਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਜ� ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? TLC ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੂਰ� ਹੀ ਤੁਹਾਡ ੇਸਵਾਲ� ਦੇ 

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ licensinginquiries@tlc.nyc.gov ‘ਤੇ ਈਮੇਲ਼ ਕਰੋ ਜ� 
ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ TLC ਦ ੇਕਾਲ ਸ�ਟਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: 
• ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ: (718) 391-5501 
• ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਰੇ: (718) 391-5584 

• ਪੈਰਵੀ (Long Island City) 

− ਸੁਣਵਾਈਆਂ: OATH ਖੱੁਲ�ਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵ� ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ OATH website ‘ਤੇ ਜਾਓ। 
− TLC ਿਨਪਟਾਰੇ: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਪਟਾਿਰਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆ ਂਬੇਨਤੀਆਂ settlements@tlc.nyc.gov ‘ਤੇ ਈਮਲੇ 

ਕਰੋ।  ਉਡੀਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ TLC ਦ ੇLIC ਦਫਤਰ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਜ� ਸਮ� ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਿਨਪਟਾਿਰਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆ ਂਦੂਰ� ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।   

https://booknow.appointment-plus.com/7rhd4r26/
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page
https://www1.nyc.gov/lars/
mailto:licensinginquiries@tlc.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/oath/clerks-office/reschedule-upcoming-hearings.page
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• ਵਾਹਨ ਦੀਆ ਂਜ�ਚ� (Woodside) 

− ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਜ�ਚ�: TLC ਦੀ Woodside ਿਵਖੇ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਖੱੁਲ�ੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।  ਪਿਹਲ� ਤ� ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤ� ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜ�ਚ ਲਈ ਪਹੰੁਚਣ।  ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਿਮਲੇ ਮਾਲਕ� ਨੰੂ 

ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਨ� ਿਟਸ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਬੁਾਰਾ ਜ�ਚ ਲ਼ਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    


