
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 طلب الحصول على دليل
 رخصة قيادة 

من لجنة سيارة األجرة 
 ) TLCوالليموزين (

دليل طلب الحصول على رخصة قيادة من لجنة سيارة 
 ) TLCاألجرة والليموزين (

 (صفراء) Medallionسيارة أجرة من نوع  •
 (خضراء)، و SHLسيارات  •
 سيارات األجرة •

 
 

 

 

 

 

 الرسوم:

 ستثناءات – جميع الرسوم غير قابلة لالسترداد  ال توجد ا

  :مقابل الحصول على رخصة سارية لمدة  252.00$الرخصة
 ثالث سنوات

  :32.00$اختبار المخدرات 
  :90$البصمة/الصورة 
  175$-100$ساعة:  24فئة 
  :لكل محاولة 49$اختبار 
 التدريب الخاص بالسيارة المجهزة بكرسي متحرك 

)WAV :($50-75 
  :25$دورة القيادة الوقائية 

 

 

 التاكسي األصفر
 التاكسي األخضر
 سيارات األجرة

 
 المتطلبات 
 والرسوم

المعلومات، تفضل بزيارة  للمزيد من
 الموقع اإللكتروني:

 www.nyc.gov/ 
tlclicenseeinfo 

 
 للتقديم، تفضل بزيارة:
www.nyc.gov/lars 

 

 يجب عليك التقديم عبر اإلنترنت.
 ال يمكنك التقديم بالذهاب شخصًيا.

NYC Taxi & Limousine Commission 
Division of Licensing 

31-00 47th Avenue, 3rd Floor 
Long Island City, NY 11101 

 



 

 :المتطلبات
 رخصة على للحصول التالية المتطلبات جميع تستوفي أن يجب
 :قيادة

 عاًما 19 عن يقل ال ما العمر من تبلغ أن .1

 –DMV من صادرة سارية سائق رخصة لديك يكون أن .2
 أو C أو B أو A فئة من تكون نيويورك، لوالية بالنسبة

E. األخرى الواليات تفقد  

 مستحقة أو السيارة إيقاف نظير أموال بأي مديًنا تكون أال .3
 DMV من بحقك الصادرة للمخالفات

 سنوات خالل الوقائية القيادة دورة استكملت قد تكون أن  .4
 التقديم قبل

  المتحرك بالكرسي الخاص التدريب استكملت قد تكون أن .5

 ساعة 24 مدتها التي الدورة استكملت قد تكون أن .6
 االختبار واجتزت

 رخصة في نقاط 6 من أكثر على حاصالً  تكون أال .7
DMV طلبك. تاريخ من شهًرا 15 خالل 

 طبًيا الئًقا تكون أن .8

 المخدرات اختبار تجتاز أن .9

 التدريبية بالدورة الخاص الفيديو مقطع شاهدت تكون أن .10
 TLC موقع على الجنسي باالتجار الوعي في

 البصمات استعراض سيتم بصماتك. رفع تم قد تكون أن .11
 اإلجرامي التاريخ على لالطالع

 يتم لن والتي معلقة جنائية تهم بأي مدان غير تكون أن .12
 التقديم. من يوًما 90 غضون في فيها البت

 : فقط الطويلة الليموزين سيارة بسائقي خاص .13
 19A التجارية القيادة رخصة

 
 

 األجرة والسيارات األخضر والتاكسي األصفر التاكسي: )TLC( والليموزين األجرة سيارة لجنة من قيادة رخصة على الحصول طلب دليل

 ال تتقدم للحصول عليها إذا كنت:
 خالل السنة الماضية:

 حوادث أو أكثر 4قد ارتكبت  .1

 متهًما بقيادة سيارة بدون رخصة .2

(سنة واحدة  TLCقد تبين أنك غير مؤهل لحيازة رخصة  .3
 من تاريخ التقديم)

قد رسبت في اختبار المخدرات (سنة واحدة من تاريخ  .4
 الرسوب في اختبار المخدرات)

بالتهم  TLCالماضية تمت إدانتك من قبل  3خالل السنوات الـ 
 التالية:

وأنت مخمور أو في  TLCقيادة سيارة مرخصة من  .1
 مرحلة الثمالة

الرشوة أو االحتيال أو السرقة أو تزوير المعلومات  .2
 المطلوبة منك 

التهديدات أو التحرش أو سوء المعاملة أو استخدام القوة  .3
 البدنية

 TLCحيازة سالح في سيارة مرخصة من  .4

 
 :TLCالماضية كانت رخصة  3خالل السنوات الـ 

 خ اإللغاء)سنوات من تاري 3الغية ( .1

 أو 

تم تسليمها أو انتهت صالحيتها حين كانت تهم اإللغاء  .2
 سنوات من تاريخ التسليم أو انتهاء الصالحية) 3معلقة (

 :تحتاجها التي الوثائق
 :التالية الوثائق جميع TLC إلى تقدم أن يجب

 األجرة سيارة لجنة من قيادة رخصة على الحصول طلب .1
 فقط) اإلنترنت (عبر )TLC( والليموزين

 
 تسجيل دائرة من الصادرة القيادة رخصة من نسخة .2

 )DMV( اآللية المركبات

 من ليست DMV من الصادرة القيادة رخصة كانت إذا .3
 الصادر القيادة سجل إحضار عليك فعندئذٍ  نيويورك، والية

 يوًما 90 إصداره فترة تتجاوز ال والذي DMV من
 

 بوالية DMV من القيادة رخصة إصدار فترة كانت إذا .4
 سجل أحدث إحضار عليك فعندئذٍ  عام، من أقل نيويورك

 DMV من صادر قيادة
 

 3 آخر خالل الوقائية القيادة دورة استكمال على إثبات .5
 سنوات

 
 مرخص طبيب ِقبل من استيفاؤه تم TLC من طبي نموذج .6

 يوًما 90 إصداره فترة تتجاوز لم والذي
 

ا اسمك يكون أن يجب  أن يجب: الوثائق جميع في متطابقً
 جميع في تماًما العائلة واسم واألوسط األول اسمك يتطابق

  الوثائق.
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