NYC DOT
قائدو السيارات ووقوف المركبات []motorist.shtml

نموذج التغيير لمركبة مؤقتة ( ،)TVCلحاملي تصريح الهوية الخاصة لوقوف المركبات ( ،)SPIالمعروف
ضا باسم تصريح وقوف مركبات ذوي االحتياجات الخاصة التابع للمدينة
أي ً
إذا كنت بحاجة إلى استخدام مركبة أخرى بشكل مؤقت غير مدرجة في تصريحك ولديك ثالث مركبات أو أقل مدرجة فيه ،اكمل نموذج الويب الخاص بالتغيير لمركبة مؤقتة ( ،)TVCأو اتصل بمركز خدمة العمالء لدينا على )(718
 433 -3100من الساعة  0088صباحً ا إلى  0088مسا ًء من اإلثنين إلى الجمعة .بعد ساعات العمل ،في مدينة نيويورك ،يمكنك االتصال بالرقم  .133خارج مدينة نيويورك ،اتصل بالرقم  .(212) 639-9675للهاتف النصي ،اتصل
بالرقم  .(212) 504-4115يُرجى مالحظة أنه :غير مصرح للوحات الشركات أو األعمال التجارية أو اللوحات المؤقتة أو لوحات التاكسي أو الموردين أو متعهدي النقل أو اللوحات التجارية []downloads/pdf/tvc-faq.pdf/../..
بالتغييرات لمركبة مؤقتة .ال تستخدم إال  Internet Explorerفقط مع هذا النموذج؛ ألنه غير مضمون أن يعمل مع المتصفحات األخرى.

تاريخ الطلب
شهر/يوم/سنة
شهر/يوم/سنة

**مطلوب**

اسم حامل التصريح
**مطلوب**

رقم تصريح المدينة لذوي اإلعاقة
**مطلوب**

رقم جهة االتصال
**مطلوب**

تاريخ البدء ال يمكن أن يسبق تاريخ الطلب
تاريخ البدء المطلوب لتغطية مؤقتة
شهر/يوم/سنة
شهر/يوم/سنة

**مطلوب**

معلومات مركبة مؤقتة
رقم لوحة الترخيص
**مطلوب**

الوالية
**مطلوب**

السنة
**مطلوب**

الطراز
**مطلوب**

اللون
**مطلوب**

مالك مركبة مؤقتة
**مطلوب**

عدد األيام التي سيتم استخدام المركبة المؤقتة فيها
**مطلوب**
(صالحة لمدة تصل إلى  31يومًا كحد أقصى)

البريد اإللكتروني
**مطلوب**
(سيتم إرسال تأكيد إلى عنوان بريدك اإللكتروني بأننا تلقينا النموذج الخاص بك)

الشخص المعيّن

أنا لست إنسان آلي
reCAPTCHA
الخصوصية  -الشروط

إذا كان زر اإلرسال ال يعمل ،يرجى مسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بك ،أو االتصال بخدمة العمالء .لن يتم قبول إال طلب واحد لكل مستخدم.

ارسلها إلى DOT

*الشخص المعيّن  -إذا كان عمر حامل التصريح أقل من  30عامًا ،يُرجى كتابة اسم ولي األمر أو الوصي أو أي فرد آخر مسؤول قانو ًنا عن إدارة الشؤون اليومية لمقدم الطلب .وإذا كان حامل التصريح يبلغ من العمر  30عامًا أو أكبر
وكان غير قادر على التوقيع على الطلب األصلي ،يُرجى كتابة اسم الزوج/الزوجة أو شريك الحياة أو الوصي أو أي فرد آخر مسؤول قانو ًنا عن إدارة الشؤون اليومية لمقدم الطلب.
ً
مسجال للتصويت .يمكن الحصول على نموذج تسجيل الناخبين على http://www.vote.nyc.ny.us/html/voters/voters.shtml
الخدمات الحكومية غير مشروطة بكونك
[ ،]http://www.vote.nyc.ny.us/html/voters/voters.shtmlأو عن طريق االتصال بالرقم .)232( 868-3692

حقوق النشر  0202لصالح مدينة نيويورك
/

