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19-COVD   پرTLC   اپ ڈیٹ 

 
COVID-19  ،صحت کے بحران کے دورانTLC  اور سڻی(City) TLC   ڈرائیورز، گاڑی مالکان اور کاروباری اداروں کی

کارروائیوں کی موجوده صورتحال کے ساتھ ساتھ دستیاب سڻی ذرائع کے   TLCمعاونت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو 
اہم  صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے اور ضرورت کے مطابق اضافی معلومات یا معاونت فر TLCبارے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں۔ 

پر ہمیں  Twitterکی ویب سائٹ مالحظہ کریں اور تازه ترین اپ ڈیڻس کے لیے  TLCکرنا جاری رکھیں گے۔ براه کرم  
twitter.com/nyctaxi پر فالوو کریں۔ 

 
 TLC کی کارروائیاں 
 ) (Long Island City) الئسنسنگ (النگ آئی لینڈ سڻی  •

 افراد کے لیے گنجائش کم کر دی گئی ہے۔ دفتر بدستور کھال اور فعال ہے لیکن آنے والے  −
پہلے سے مقرره مالقاتوں کے حامل افراد کے کام کرنا جاری رکھا جائے گا۔  اگر آپ کو   پہلے سے مقرره مالقاتیں:   −

اپنی مالقات منسوخ کرنے یا دوباره سے طے کرنے کی ضرورت ہے، تو براه کرم اپنی مالقات کی تصدیقی ای میل میں  
 ایات پر عمل کریں۔   فراہم کرده ہد

 سے آن الئن رابطہ کریں۔    TLCبراه کرم ہمارے الئسنسنگ دفتر آنے کی بجائے  واک انز: −
− System Appointment Online TLC NYC 
سے آن الئن   TLCبراه کرم ذیل میں دی گئی معلومات میں سے کسی کے لیے بھی  آن الئن معلومات اور ڻرانزیکشنز:  −

 رابطہ کریں: 
   اپنے الئسنس کے اسڻیڻس، درخواست کی تاریخ، اختتامی تاریخ، ڈرگ کے ہونے والے ڻیسڻوں اور دیگر تقاضوں

 مالحظہ کریں۔ TLC UPگھنڻے  24دن، دن کے  7کی پڑتال کرنے کے لیے، ہفتے کے 
  گھنڻے  24دن، دن کے  7اپنی رابطے کی معلومات اپ ڈیٹ کرنے کے لیے، براه کرم ہفتے کےLARS   مالحظہ

 کریں۔
  درکار ہے؟ ابھی کوئی سواالت ہیں یا مددTLC   کا عملہ آپ کے سواالت کا جواب دینے کے لیے بلواسطہ موجود

کے کال سینڻر کو پیر تا   TLCپر ای میل کریں یا  licensinginquiries@tlc.nyc.govہوتا ہے۔ براه کرم 
 ریں: بجے تک کال ک 4.00سے شام   8.00جمعہ، صبح 

 5501-391 (718)اور درخواست کے سواالت: الئسنس  •
 5584-391 (718)تصفیہ جات: اطالع نامے اور  •

 قانونی چاره جوئی (النگ آئی لینڈ سڻی) •
بد ستور کھال رہتا ہے لیکن جو کوئی بھی نئی سماعت کی تاریخ کی درخواست کرے اس کے لیے   OATH سماعتیں:  −

 مالحظہ کریں۔ ویب سائٹ  OATHبراه کرم مزید تفصیالت کے لیے   سماعتوں کو دوباره شیڈیول کرتا ہے۔
− TLC :براه کرم انتظامات کے لیے تمام درخواستیں  تصفیہ جاتsettlements@tlc.nyc.gov    پر ای میل کریں۔

دفتر سے تصفیہ حاصل کرنے کے لیے آنے والے   LICکے  TLCانتظار گاه میں لوگوں کی تعداد کم کرنے کے لیے، 
ا سکتا ہے۔  تصفیہ کی درخواستوں کا انتظام کرنے کے لیے قانونی  افراد کو کسی اور دن یا وقت پر دوباره آنے کا کہا ج

    چاره جوئی کا عملہ بلواسطہ طور پر موجود ہو گا۔
 گاڑی کے معائنہ جات (ووڈ سائیڈ) •

کی ووڈ سائیڈ معائنہ کی سہولت بدستور کھلی اور کام کرنا جاری رکھتی ہے۔  پہلے سے   TLC گاڑی کے معائنہ جات:  −
طے شده مالقاتوں کے حامل مالکان کو طے شده معائنے کے لیے آنا چاہیئے۔  خالف ورزیوں کا نوڻس وصول کرنے  

 اره معائنہ کے لیے آئیں۔   والے مالکان کو نقص کی درستگی کرنی چاہیئے اور نوڻس پر دی گئی ہدایات کے مطابق دوب 

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

