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تعارف

ے اور آپ کو محفوظ انداز م�ی کرا�ئ ےک ل�ئ  ورت �ہ �ن ےک عمل یک ایک �ن TLC ڈرائیور الئسنس کا امتحان الئسنس حاصل کر
۔ آپ ےک  �ت ہ�ی ے۔ TLC ڈرائیور الئسنس ےک امتحان م�ی 80 کث�ی انتخا�ب سواالت ہو �ن م�ی مدد کر�ت �ہ گاڑی چال�ن ےک ل�ئ تیار ہو

ے۔  �ن کا سکور ٪70 )یا 56 سوالوں کا درست جواب دینا( �ہ ۔ پاس ہو �ت ہ�ی �ن ےک ل�ئ دو گھن�ڑ ہو پاس امتحان مکمل کر

:
گ

امتحان م�ی آپ یک درج ذیل قابلیت یک جانچ یک جا�ئ یک

1. گورنمنٹ
گ

2. الئسنس یافت�

3. گاڑی ےک تقا�ن

4. مسافر ےک ل�ئ ترغیب

5. کسٹمر رسوس اور رسوس ےس انکار 

6. قابل رسا�ئ ڈسپیچ قواعد 

7. کرا�ئ ےک ل�ئ گاڑی چال�ت وقت مناسب رویہ 

ن Vision Zero .8 اور حفاظ�ت قوان�ی

9. جرمانوں اور ڈرائیور ےک جرما�ن ےس متعلق خصویص پروگرامز

10. نیویارک س�ڑ کا جغرافیہ

۔ ن اور ضوابط درج ذیل ابواب م�ی تحریر ہ�ی TLC ےک قوان�ی

یٹ ہائل الئیوری، اور FHVs، یا کرا�ئ ےک ل�ئ گاڑیوں )بشمول الئیوری، بلیک  باب 80۔ یہ پییل بیضوی، گرین اس�ڑ
۔ ن ہ�ی ( ےک ڈرائیوروں ےک ل�ئ قوان�ی ن کار، اور لگژری لیموزی�ن

ات، وھیل چی�ئ ےک ل�ی  �ت ہ�ی کہ جب ڈرائیور ح�ن ن وضاحت کر ۔ یہ قوان�ی ن باب 53: قابل رسا�ئ ڈسپیچ قوان�ی
۔ �ئ ے ہوں تو انہ�ی کیا کرنا چاہ�ی قابل رسا�ئ گاڑیاں چال ر�ہ
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1. ریاس�ت و شہری حکوم�ت ایجنسیاں
ن اور ضوابط کو ےط  ریاس�ت و شہری حکوم�ت ایجنسیوں ےک بارے م�ی جان�ی جو New York City م�ی ڈرائیونگ ےک ل�ئ قوان�ی

۔  �ئ ۔ TLC ےک الئسنس یافتہ ڈرائیوروں کو الزمی طور پر ہر تنظیم ےس واقفیت رکھ�ن چاہ�ی یا نافذ کر�ت ہ�ی

ایجنسیاں
ے  )NYC Taxi & Limousine Commission (TLC ایک اییس ایجنیس �ہ
، کرا�ئ یک گاڑیوں  ن جو New York City یک Medallion )پییل( ٹیکیس کی�ب
(، سفری  ن )کمیون�ڑ یک بنیاد پر ٹیکسیوں، کایل گاڑیوں اور لگژری لیموزی�ن
�ن  �ن اور ضوابط ےط کر ا ٹرانزٹ گاڑیوں کو الئسنس فراہم کر ، اور پ�ی ن وی�ن

ے۔  یک ذمہ دار �ہ

ایک   New York State Department of Motor Vehicles (DMV(
یک  ڈرائیوروں  تمام  م�ی  یارک  نیو  ریاست  جو  ے  �ہ ایجنیس  ریاس�ت  اییس 
ے۔ ایجنیس ڈرائیوروں  �ن یک ذمہ دار �ہ ٹیسٹنگ اور انہ�ی الئسنس فراہم کر
�ن ےک ل�ئ رسڑک ےک ٹیسٹوں اور تحریری امتحانات کا انعقاد  کو الئسنس د�ی
 TLC ے، اےس جو بھی NYC م�ی کرا�ئ ےک ل�ئ گاڑی چالنا چاہتا �ہ ے۔  کروا�ت �ہ
�ن ےس پہےل اس ایجنیس یا ریاست  �ن ےک ل�ئ درخواست د�ی الئسنس حاصل کر

۔  �ی ےک باہر یک مساوی ایجنیس ےس شوفر ےک الئسنس کا حامل ہونا چا�ہ

 NYC Office of Administrative Trials and Hearings (OATH(
ل�ئ  ےک  نیویارک س�ڑ م�ی سول خالف ورزیوں  ے جو  �ہ ایجنیس  ایک س�ڑ 
ے۔ ڈرائیوروں  �ن یک ذمہ دار �ہ ، اور فیصےل جاری کر ن عدال�ت کاروائیوں، سم�ن

کو اگر کو�ئ سمن وصول ہو تو انہ�ی OATH ےک سام�ن پیش ہونا ہوگا۔ 

س�ڑ یک ایک اییس   NYC Department of Transportation (DOT(
ے۔ وہ  کوں یک تعم�ی اور انتظام یک ذمہ دار �ہ ے جو س�ڑ یک رسڑ ایجنیس �ہ
ہ یک  ، روک�ن وغ�ی �ن ، پارک کر �ن ے کہ گاڑیوں کو کہاں ڈرائیو کر �ت �ہ یہ ےط کر

ے۔  اجازت �ہ

)Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ ایک 
ے جو نیویارک یک ریاست اور نیوجریس یک ریاست  اییس دو ریاس�ت ایجنیس �ہ
ے۔ وہ دونوں ریاستوں م�ی پلوں،  ےک درمیان عالقا�ئ ٹرانسپورٹ کا نظم کر�ت �ہ
 PANYNJ، ۔ �ت ہ�ی پورٹوں، اور سمندری بندرگاہوں کو منظم کر رسنگوں، ائ�ی

ے۔  TLC ےک الئسنس یافتہ ڈرائیوروں کو ٹکٹس جاری کر سک�ت �ہ

یک  ن  قوان�ی م�ی  س�ڑ  نیویارک   NYC Police Department (NYPD(
ے۔ یہ شہر ےک اندر ٹریفک یک خالف ورزیوں  عملداری یک بنیادی ایجنیس �ہ
۔ TLC الئسنس یافتہ ڈرائیوروں پر جرمانہ کیا  �ت ہ�ی ےک ل�ئ جرما�ن عائد کر
ن یک خالف ورزی ےک ل�ئ NYPD یک  ے اور TLC اور/یا ٹریفک قوان�ی جاسکتا �ہ

ے۔  جانب ےس ٹکٹ جاری کیا جاسکتا �ہ

Metropolitan Transportation Authority نیو یارک س�ڑ ےک عال�ت 
تنظیم  یہ  ۔  ہ�ی کنندہ  فراہم  بڑے  ےس  سب  ےک  ٹرانسپورٹ  پبلک  م�ی 
 Staten اور   MetroNorth روڈ،  ریل   Long Island وے،  سب  بسوں، 
ے۔ MTA آفی�ز، TLC ےس  Island ریلوے ےک ٹرانزٹ سسٹم کو دیکھ�ت �ہ

۔  الئسنس یافتہ ڈرائیوروں کو ٹکٹس جاری کر سک�ت ہ�ی
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گ
2. الئسنس یافت�

) پڑھ�ی

ےس منظم اور قائم رکھا جا�ئ �ن TLC الئسنس کو اچھی حالت م�ی ک�ی ا�پ

�ی ےھ جا�ن ےک قابل نہ ہو یا خراب ہو جا�ئ تو کیا کرنا چا�ہ ، پڑ ، چوری ہو جا�ئ اگر آپ کا TLC الئسنس گم ہو جا�ئ  

ے گا ےص تک فعال ر�ہ آپ کا TLC الئسنس کت�ن عر  

تجدید ےک ل�ی کب جمع کروائ�ی  

�ی اگر آپ کا الئسنس معطل ہوجا�ئ تو الزمی طور پر کیا کرنا چا�ہ  

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد باب 80 10-اور 06-80 پڑھ�ی

TLC الئسنس ےس انکار ےک اسباب

ے �ن ےس کیا مراد �ہ �ن ےک ل�ی موزوں ہو �ئ کہ الئسنس کا حامل ہو ور جاننا چاہ�ی آپ کو یہ �ن  

�ئ جن یک وجہ ےس TLC الئسنس یافتہ ڈرائیوروں یک جانب ےس ایک ن�ئ  ور ان اسباب کو جاننا چاہ�ی آپ کو �ن  
ے �ن پر پابندی لگا دی جا�ت �ہ الئسنس ےک ل�ئ درخواست د�ی

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد باب 08-80 پڑھ�ی

 TLC الئسنس ےک تقا�ن 

ایک موجودہ شناخت ہو  

شوفر کا الئسنس ہو  

آپ یک انگلیوں ےک نشانات اور تصویر یل گ�ئ ہو  

ایک موجودہ پتہ اور ای-میل پتہ ہو  

19 سال یا اس ےس بڑا ہو  

نیویارک ےک جغرافیہ ےس مانوس ہو  

اس کام ےک ل�ئ جسما�ن اور ذہ�ن طور پر ٹھیک ہو  

منشیات ےس متعلق جانچ )ساالنہ( پاس ہو  
درخواست یک فیس جمع کروا�ئ  

قانو�ن نوٹ�ن یا کارروائیوں کو قبول کرے  

درخواست م�ی تبدییل ےک بارے م�ی TLC کو مطلع کرے   

درج ذیل تربیت کو مکمل کریں:   
دفاعی ڈرائیونگ کا کورس  

TLC ڈرائیوروں ےک ل�ی تعلیمی کورس  
وھیل چی�ئ مسافر یک اعانت یک تربیت   

جنیس تجارت ےس آگاہی یک تربیت  

 )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد باب 80-04 

یٹ ہائل ٹیکیس، یا  ن اس�ڑ پییل Medallion ٹیکیس، س�ب  
 TLC کو چال�ن ےک ل�ئ آپ ےک پاس ایک موجودہ FHV

۔  �ی ڈرائیور الئسنس ہونا چا�ہ

نیویارک س�ڑ م�ی چل�ن وایل گاڑیوں م�ی باقاعدہ الئسنس   
۔  �ی اور الئسنس پلیٹ ہو�ن چا�ہ
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3. گاڑی ےک تقا�ن
۔ ہر صنعت اور گاڑی یک  ات مختلف صنعتوں ےک ل�ئ گاڑی چال�ن کا انتخاب کرسک�ت ہ�ی TLC الئسنس یافتہ ڈرائیور ح�ن

ن اس ل�ئ بنا�ئ جا�ت ہ�ی کہ تمام گاڑیوں کو مسافروں اور  ے۔ گاڑی ےک قوان�ی کالس گاڑی ےک اندر مختلف اشیا کا تقاضا کر�ت �ہ
۔  ، اور صاف رکھا جا�ئ ڈرائیوروں دونوں ےک ل�ئ محفوظ، قابِل رسا�ئ

TLC صنعت�ی اور گاڑیوں یک درجہ بندیاں

Yellow Medallion Taxicab
یٹ ہائل الئیوری جو کہ )یا گرین  اس�ڑ
ٹیکیس، بورو ٹیکیس( ےک نام ےس بھی 

ے جا�ن جا�ت �ہ

کرایہ پر چل�ن وایل گاڑی (FHV): ٹیکیس، 
سیاہ کار، لگژری لیموزین

ے ان سب ےک ل�ئ )کالس C،B ،A، یا DMV (E شوفر کا الئسنس اور TLC کا ڈرائیور الئسنس درکار �ہ

FHV الئسنس پلیٹSHL گاڑی یک الئسنس پلیٹٹیکیس کیب گاڑی یک الئسنس پلیٹ

استعمال اور حالت

�ب یک گاڑیوں  ۔ مندرجہ ذیل قواعد کا اطالق تمام در آپ اپ�ن گاڑی کو TLC قواعد ےک مطابق رکھ�ن ےک ل�ئ ذمہ دار ہ�ی  
ےھ گا: ن پر سواالت پوحپ ے۔ TLC ان قوان�ی پر ہوتا �ہ

ے کہ آپ یک گاڑی کو کت�ن دیر  وری �ہ ۔ آپ ےک ل�ئ یہ جاننا �ن ن ہ�ی TLC ےک پاس گاڑی روک�ن ےس متعلق قوان�ی  
ے۔ تک رک�ن یک اجازت �ہ

ے۔ ورت �ہ �ن یک �ن شناخت کو کس طرح ظاہر کر  

۔ �ئ ، اور شناخت صاف نظر آ�ن چاہ�ی مسافروں کو اپ�ن نشست ےس رسڑک، ڈرائیور، می�ڑ  

۔  گاڑیوں م�ی استعمال ےک ل�ئ منظور شدہ آالت۔ غ�ی مجاز آالت مسافروں اور ڈرائیور ےک ل�ئ خطرہ ہ�ی  

۔ ان  ن موجود ہ�ی ز، اور دیگر نشانات ےک ل�ئ قوان�ی TLC ےک ہاں گاڑی م�ی یا گاڑی پر اشتہارات، فالئرز، پوس�ڑ  
۔  �ئ کو TLC یک جانب ےس منظور شدہ ہونا چاہ�ی

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد باب 22-80 پڑھ�ی

 (VFH( اور کرایہ پر چل�ن وایل گاڑی  ےک تقا�ن ،)SHL( یٹ ہائل الئیوری (، اس�ٹ ن ٹیکیس کیب )میڈال�ی

۔ �ن چاہی�ئ ٹیکیس کیب اور SHL گاڑیوں م�ی کارآمد ٹیکنالوجی سسٹم اور ریٹ کارڈ ہو  

۔  �ئ ےل کیا جانا چاہ�ی الئسنسوں کو ڈس�پ  

۔ �ئ کوں کا نقشہ یا GPS آلہ بھی ہونا چاہ�ی ڈرائیوروں ےک پاس NYC یک رسڑ  

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد باب 23-80، 24-80 پڑھ�ی
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ٹیکیس ےک ٹیکنالوجی سسٹمز

ز اور چھت یک الئٹس شامل ہو�ت ہ�ی جو ریٹ ےک کوڈز کو استعمال  ن ےک می�ڑ ٹیکنالوجی سسٹمز م�ی SHLs اور ٹیکیس کی�ب
۔ کر�ت ہ�ی

۔ �ئ �ن ےس پہےل اےس ٹھیک کروالینا چاہ�ی �ی اور ڈرائیونگ کر اگر آلہ ٹوٹ جا�ئ تو آپ کو مسئےل یک رپورٹ کر�ن چا�ہ  

ل ےک  ن ، جو مسافروں یک م�ن ے۔ ذیل م�ی مختلف ریٹ کوڈز ہ�ی مسافروں ےس ٹیکیس م�ی می�ڑ کا ریٹ وصول کیا جاتا �ہ  
۔  مطابق ےط ک�ئ جا�ت ہ�ی

ریٹ کوڈ 1 – س�ڑ کا معیاری ریٹ

JFK Airport – 2 ریٹ کوڈ

 Newark Airport – 3 ریٹ کوڈ

ریٹ کوڈ Nassau – 4 یا Westchester تک شہر ےک باہر کا ریٹ

ریٹ کوڈ 5 – شہر ےس باہر جا�ن کا گفت و شنید ےک بعد ےط شدہ 
فلیٹ ریٹ 

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد ےک باب 25-80 پڑھ�ی
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4. مسافروں کو ےل جانا
مسافروں کو ترغیب اور ان یک شمولیت 

ات مسافروں کو  ے۔ TLC ےس الئسنس یافتہ ڈرائیور ح�ن ےس لینا �ہ ے کہ مسافروں کو ک�ی اس سیکشن م�ی اس بات کا احاطہ کیا گیا �ہ
ے۔  �ن یک اجازت �ہ �ب یک گاڑی کو کہاں ےس مسافروں کو ل�ی �ئ کہ ہر در ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہ�ی ک�ئ طریقوں ےس ےل سک�ت ہ�ی

کلیدی اصطالحات:
ہائل ایکسکلوژنری زون  

ہائل زون  

 طور پر ےط شدہ سفر
گ

پیش�  

پری ارینجڈ ایکسکلوژنری زون  

ٹیکیس اسٹینڈز  

ریلیف سٹینڈز  

۔  ٭ TLC یک اصطالحات یک فرہنگ م�ی مندرجہ باال ہر لفظ ےک ل�ئ تعریف�ی ہ�ی

ات( مسافروں ےس سفر ےک  ، FHVs ،SHLs، اور دورسے تمام ڈرائیور ح�ن ن ات )ٹیکیس کی�ب TLC ےس الئسنس یافتہ ڈرائیور ح�ن
۔ اک یک درخواست نہ�ی کرسک�ت اش�ت

) ن ٹیکیس کیب )میڈال�ی

ن نہ جا سک�ت ہوں،  پورٹس ےک عالوہ کیس ٹیکیس سٹینڈ ےک قریب، یا کیس بھی جگہ جہاں ٹیکیس کی�ب ن ای�ئ ٹیکیس کی�ب  
۔ وہاں ےس مسافر ےل سک�ت ہ�ی

(SHLs( یٹ ہائل الئیوریز اس�ٹ

�ئ  ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہ�ی یٹ ہائل مسافروں کو ےل سک�ت ہ�ی ایکسکلوژنری زونز اور ہائل زونز یک حدود جہاں اس�ڑ  
۔  کہ نیویارک س�ڑ م�ی ہائل زونز اور ایکسکلوژنری زونز کہاں ہ�ی

ای�ئ پورٹس اور ٹیکیس سٹینڈز 

۔ ڈرائیوروں کو ای�ئ پورٹس پر سفر کا  �ت ہ�ی ، SHLs، اور FHVs ےک ل�ئ مخصوص الٹس ہو ن پورٹس پر ٹیکیس کی�ب ائ�ی  
�ن چاہی�ئ  نیویارک اور نیو جریس یک پورٹ اتھار�ڑ ےک  �ئ الزمی طور پر مخصوص الٹس استعمال کر �ت ہو انتظار کر

ے۔  حکام ڈرائیوروں کو بتا�ت ہ�ی کہ یہ الٹس کہاں واقع ہ�ی اور کیا ان م�ی کو�ئ تبدییل ہو�ئ �ہ

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد ےک باب 19-80 پڑھ�ی

NYC ےس باہر گاڑی چالنا

�ئ  �ئ اور جاننا چاہ�ی ور سمجھنا چاہ�ی ے ہوں تو انہ�ی قواعد کو �ن ات NYC ےس باہر گاڑی چالر�ہ جب TLC ڈرائیور ح�ن  
ے۔  کہ انہ�ی کن عالقوں م�ی مسافروں کو ےل جانا �ہ

 )  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد ےک باب 21-80 پڑھ�ی

�ئ  ۔ ڈرائیوروں کو معلوم ہونا چاہ�ی ےس لیا جا�ئ �ب م�ی مسافروں کو ک�ی �ئ کہ گاڑی ےک ہر ایک در ڈرائیوروں کو الزمی جاننا چاہ�ی
�ئ کون ےس چارجز شامل ک�ی گ�ئ ہ�ی اور  ور معلوم ہونا چاہ�ی ۔ ڈرائیوروں کو یہ �ن کہ وہ مسافروں ےس کیا پوچھ سک�ت ہ�ی

ے۔ انہ�ی کیوں شامل کیا گیا �ہ



نظر ثا�ن شدہ 2020 7
TLC یک ڈرائیوروں ےک ل�ی تعلیم

) ن  )رصف ٹیکس�ی
گ

ح�ی چارجز، اور ادائی� �ش

2.50$ ابتدا�ئ چارج + ¢50 �ن 1/5 میل یا ¢50 �ن 60 سیکنڈز اس وقت جب ٹریفک آہستہ ہو یا س�ڑ کا معیاری ریٹ
جب گاڑی ریک ہو�ئ ہو۔

Manhattan) JFK ےس(
ڑ واےل اوقات کا  ی کا رسچارج ( + بھ�ی 52$ فلیٹ کرایہ + ٹالز + MTA 50¢ رسچارج + ¢30 بہ�ت

رسچارج ( + ٹالز۔

ی کا رسچارج۔نیووارک می�ڑ ےک مطابق کرایہ + 17.50$ نیوارک کا رسچارج + راؤنڈ ٹرپ ےک ٹالز + ¢30 بہ�ت

Nassau - ل تک می�ڑ ےک مطابق کرا�ئ کا دگنا + راؤنڈ ٹرپ شہر ےس باہر ن شہر یک حدود م�ی می�ڑ ےک مطابق کرایہ, پھر م�ن
ی کا رسچارج۔ ےک ٹالز + MTA 50¢ رسچارج ¢30 بہ�ت

ڑ بھ�ی

ڑ کا رسچارج یہ ہوگا: بھ�ی
اکت شدہ سفر ےک ل�ی  ن م�ی غ�ی رسش 2.50$ ٹیکیس کی�ب

- ( م�ی غ�ی ن یٹ-ہائل الئیوریز )گرین ٹیکس�ی ، اور س�ڑ ن ، بشمول لیموزی�ن 2.75$ کرا�ئ یک گاڑیوں م�ی
اکت شدہ سفر ےک ل�ی  رسش

یا
کہ-سواری ےک ل�ی 0.75$ کیس بھی قسم یک گاڑی م�ی مش�ت

ے۔ ، یا کیس دورسے MTA ڈسپیچ سفر ےک ل�ئ کو�ئ رسچارج نہ�ی �ہ سواری تک رسا�ئ

�چارجز

�ئ کہ کرا�ئ م�ی  �ن کا اہل ہونا چاہ�ی ے آپ کو یہ وضاحت کر ڈرائیوروں ےک ل�ی ہر رسچارج رقم ےک بارے م�ی جاننا۔ الزمی �ہ
ے۔ آپ کو مسافروں ےک ل�ئ تمام ٹیکسوں، فیسوں، اور رسچارجز ےک بارے م�ی سواالت کا جواب  رسچارج کیوں شامل کیا گیا �ہ

۔ �ئ �ن ےک قابل ہونا چاہ�ی د�ی

MTA رسچارج
ی کا   بہ�ت
رسچارج

ڑ واےل اوقات  بھ�ی
کا رسچارج

 رات کا 
رسچارج

نیووارک 
رسچارج

کب؟

NYC م�ی ٹیکیس کیب یا 
SHL ےک تمام سفر یا جو ان 
وع یا ختم  ن م�ی رسش کاؤنٹ�ی
 ،Dutchess :ت ہوں� ہو
 ،Putnam ،Orange
Suffolk یا Rockland

ٹیکیس کیب یا 
SHL م�ی تمام 

سفر

چھٹیوں کو شامل ک�ئ 
، ہف�ت ےک دنوں  بغ�ی

م�ی شام 4 ےس شام 8 
ےک درمیان ٹیکیس کیب یا 

SHL م�ی تمام سفر

ہر روز شام 8 
ےس صبح 6 ےک 
درمیان ٹیکیس 
 SHL کیب یا
م�ی تمام سفر

ٹیکیس کیب 
م�ی تمام 
ٹرپس یا 
 Newark

Airport تک 
SHL م�ی تمام 

ٹرپس

¢30¢50کتنا؟ 
 $1.00 

(JFK 4.50$ برا�ئ)
50¢$17.50

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد ےک باب 17-80 پڑھ�ی
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5. کسٹمر �وس اور �وس ےس انکار
مسافروں کو انکار کرنا

ےع جو درخواست یک گ�ئ ہو اس پر کو�ئ   انتظامات ےک ذر�ی
گ

ےع یا پیش� یٹ ہائل ےک ذر�ی کیس رسوس ےس انکار تب ہو گا جب س�ڑ
۔ �ئ ور پہنچانا چاہ�ی ۔ ڈرائیور کو مسافروں کو مندرجہ ذیل صورتوں م�ی �ن ڈرائیور کیس مسافر کو نہ پہنچا�ئ

ہ۔  ز، وغ�ی ےس کہ واکرز، سکوٹرز، وھیل چئ�ی حرکت ےک ل�ئ معاون آالت ےک حامل مسافر ج�ی  

وہ مسافر جو کیس خدمتگار جانور یک ہمراہی م�ی ہوں۔  

تیماردار یک ہمراہی واےل مسافر۔   

�ن ےک بعد۔  کیس ای-ہائل یا ایپ-پر-مب�ن رسوس یک جانب ےس سفر یک درخواست قبول کر  

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد ےک باب 20-80 پڑھ�ی

مسافر یک درخواست�ی 

۔ �ئ ڈرائیوروں کو مسافروں یک مندرجہ ذیل درخواستوں یک تعمیل کر�ن چاہ�ی

لوں م�ی تبدییل کرنا ن م�ن  

سامان لدوانا   

رسید دینا  

آڈیو کو موافق رکھنا  

ای�ئ کنڈیشننگ/حرارت کو موافق رکھنا  

�ن پر الئسنس فراہم کرنا درخواست کر  

�ن واےل آالت ےک ساتھ مدد  حرکت کر  

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد ےک باب 16-80 پڑھ�ی

مسافر اور ڈرائیور کا تحفظ

ےس کہ سپیڈ بڑھانا،  ے ج�ی ے جو دورسوں کو خطروں ےس دوچار کر�ت �ہ ال پرواہ ڈرائیونگ ایک اییس ڈرائیونگ �ہ  
ہ۔  ن م�ی گاڑی چالنا، وغ�ی �ن م�ی ناکامی، بائیک یک ل�ی اشارہ د�ی

۔ خراب  �ی خراب حالت م�ی گاڑی چالنا - ڈرائیوروں کو خراب حالت م�ی کبھی بھی گاڑی نہ�ی چال�ن چا�ہ  
ے جو ردعمل کا وقت تبدیل کردے۔  ن ہو�ت �ہ ڈرائیونگ کا سبب الکحل، منشیات یا کو�ئ اییس چ�ی

ے۔ قانون TLC ےس  تھےک ڈرائیور کو روکنا - تھکاوٹ یا تھکن کا شکار ہونا، خراب ڈرائیونگ کا سبب ہوسکتا �ہ  
الئسنس یافتہ ڈرائیوروں کو 24 گھن�ڑ ےک کیس بھی دوران�ی م�ی 10 گھن�ڑ ےس زیادہ اور ایک کیلنڈر ہف�ت )پ�ی 

ے۔  - اتوار( ےک دوران 60 گھن�ڑ ےس زیادہ ےک ل�ی مسافروں کو النا ےل جانا ممنوع �ہ

ےس کہ سیل فونز یا بلوٹوتھ آالت کا  انک مواصال�ت آالت، ج�ی ماسوا�ئ ایمرجنیس ےک، گاڑی چال�ت وقت الیک�ڑ  
ے۔ استعمال ممنوع �ہ

 )  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد ےک باب 14-80 پڑھ�ی
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گاڑی چال�ن ےک عمل ےک دوران عام اصول

ے، لیکن مسافر ےک دروازے الک  گاڑی ےک دروازے الک کرنا - ڈرائیور �ف ڈرائیور یک جانب واال دروازہ الک کر سکتا �ہ  
نہ�ی کرسکتا تاوقتیکہ مسافر یک جانب ےس درخواست یک جا�ئ

�ئ  �ت ہو ن اور SHLs م�ی درکار ہوگا۔ کچھ FHV کمپنیاں ان ےک ل�ئ ڈرائیو کر EZ Pass ےک قواعد - EZ Pass، ٹیکیس کی�ب  
۔  EZ Pass کا تقاضا کر�ت ہ�ی

�ی اور اپ�ن گاڑی  گاڑی کو اوورلوڈ کرنا - ڈرائیوروں کو مسافروں کا سامان الد�ن ےک ل�ی اپ�ن گاڑیاں صاف رکھ�ن چا�ہ  
۔  �ی �ن ےس گریز کرنا چا�ہ اوورلوڈ کر

۔ فرنٹ سیٹ کا استعمال - مسافر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ سک�ت ہ�ی  

ے۔  �ن کا تقاضہ کیا جاتا �ہ ادائیگیاں - آپ ےس امری� نقد کرنیس، کریڈٹ کارڈز، ڈیبٹ کارڈز، اور ای-ادائیگیاں قبول کر  

ے۔ وری �ہ �ن واےل مسافروں خردہ رقم دینا �ن  کر
گ

خردہ - آپ ےک ل�ی نقد ادائی�  

۔  اوور چارجنگ - آپ کیس بھی وجہ ےس کیس مسافر ےس اوور چارجنگ نہ�ی کرسک�ت  

۔ ات گاڑیوں م�ی سگریٹ نویسش نہ�ی کرسک�ت مسافر اور ڈرائیور ح�ن  

۔  ات گاڑی م�ی کو�ئ اسلحہ نہ�ی رکھ سک�ت ڈرائیور ح�ن  

۔ ات ہنگامی حاالت ےک سوا، گاڑی کا ہارن نہ�ی بجا سک�ت ڈرائیور ح�ن  

۔ ن فروخت نہ�ی کرسک�ت یا مصنوعات یا رسورسن یک مارکیٹنگ نہ�ی کرسک�ت ات مسافروں کو کو�ئ چ�ی ڈرائیور ح�ن  

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد ےک باب 15-80 پڑھ�ی

گمشدہ امالک

۔  �ئ تاکہ اس بات کو یقی�ن بنایا جاسےک کہ مسافر �ن تمام اشیا ےل یل ہ�ی ڈرائیوروں کو اپ�ن گاڑیوں یک جانچ کر�ن چاہ�ی  
۔ 

گ
�ن م�ی مدد مےل یک اس ےس ڈرائیوروں کو گمشدہ اشیا واپس کر

�ن فلیٹ، بیس، یا  �ئ کہ ان اشیا کو ا�پ ات اپ�ن گاڑیوں م�ی ےس گمشدہ اشیا دریافت کریں انہ�ی چاہ�ی جو ڈرائیور ح�ن  
�ئ کہ گمشدہ اشیا اپ�ن بیس م�ی جمع کروا دیں۔  NYPD precinct کو لوٹادیں۔ FHV ڈرائیوروں کو چاہ�ی

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد ےک باب 18-80 پڑھ�ی
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6. قابل رسا�ئ ڈسپیچ 
ے۔ ڈرائیوروں  ن (SHL) ےس مربوط کرتا �ہ ے جو معذوریوں واےل مسافروں کو پییل )ٹیکیس( اور س�ب قابِل رسا�ئ ڈسپیچ ایسا پروگرام �ہ

حوں ےک ل�ئ ذیل  ے۔ موجودہ رسش  یک جا�ت �ہ
گ

کو می�ڑ ےک مطابق کرا�ئ ےک عالوہ مسافر کو اٹھا�ن ےک مقام ےس فاصےل ےک ل�ئ ادائی�
۔ کا ٹیبل دیکھ�ئ

سواریاں اٹھا�ن ےک تمام مقامات ےک ل�ی ڈسپیچ فیس کا گوشوارہ

ڈسپیچ فیسزیادہ ےس زیادہ فاصلہ )میل(

$0.515 تک

1 – 0.520$

1.5 – 125$

2 – 1.530$

$235 ےس زیادہ 

 

ڈرائیوروں کو ادا کردہ دیگر فیس
ڈسپیچ فیس جمع $10مسافر ےک نہ آ�ن یک صورت م�ی فیس

اوپر بیان کردہ فیس م�ی گھٹا کر $5مسافر یک منسوخی یک فیس

وری ٹولز اوپر بیان کردہ فیس م�ی EZ-Pass ےک نرخ ےس اوپر جمع ک�ئ جا�ت ہ�ی�ن

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد ےک باب 09-53 پڑھ�ی

سفر کا طریقۂ کار

ے اور جب ایک بار سفر منظور ہوجا�ئ تو اےس  وری �ہ ڈرائیوروں ےک ل�ی قابِل رسا�ئ سفر یک پیشکش�ی قبول کرنا �ن  
ے۔ جب وہ قابِل رسا�ئ  د کرنا کیس رسوس ےس انکار �ہ منسوخ نہ�ی کیا جاسکتا۔ کیس قابِل رسا�ئ ڈسپیچ کو مس�ت
۔  ے ہوں تو وہ دورسے مسافروں کو قبول نہ�ی کرسک�ت ڈسپیچ ےک ل�ی مسافر اٹھا�ن ےک مقام یک جانب سفر کرر�ہ

۔  �ئ �ئ اور گاڑی م�ی حرکت ےک امدادی آالت الد�ن م�ی مدد کر�ن چاہ�ی ڈرائیوروں کو مسافروں یک مدد کر�ن چاہ�ی  
۔ �ئ ور واقف ہونا چاہ�ی ڈرائیوروں کو حرکت ےک مختلف آالت ےس �ن

�ن وایل پٹیوں ےک ساتھ مناسب طور پر مسافر کو  ڈرائیوروں کو وھیل چئ�ی استعمال واےل مسافروں کو محفوظ کر  
۔  �ئ ور ان ےس بات کر�ن چاہ�ی ے ہوں تو انہ�ی �ن ات جب مسافر کو محفوظ کرر�ہ محفوظ کردینا۔ ڈرائیور ح�ن

۔  �ئ ۔ ڈرائیوروں کو پہےل می�ڑ نہ�ی چالنا چاہ�ی �ئ �ن ےک بعد می�ڑ چالنا چاہ�ی ات محفوظ کر مسافر کو گاڑی م�ی ڈرائیور ح�ن  

�ئ نو پارکنگ (no parking)، کھڑے نہ ہوں  �ت ہو �ت اور اتار براہ کرم قابِل رسا�ئ ڈسپیچ واےل مسافروں کو سوار کر  
۔ قابِل رسا�ئ ڈسپیچ واےل مسافروں کو  ے (no stopping) ےک اصولوں کو مد نظر رکھ�ی (no standing)، اور رکنا منع �ہ

۔  �ئ مسافروں ان یک درخواست کردہ مطلوبہ جگہ پر پک اپ اور ڈراپ جگہ ےس اٹھانا اور مطلوبہ جگہ پر چھوڑنا کرنا چاہ�ی

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد باب ےک 53 06-، 07-53، 08-53, اور 10-53 پڑھ�ی

جرما�ن اور خرا�ب

ے۔  د کرنا رسوس کا انکار �ہ کیس قابِل رسا�ئ ڈسپیچ سفر کو مس�ت  

ے۔ �ن ےس پہےل می�ڑ چالنا اوورچارجنگ �ہ مسافر کو گاڑی م�ی منسلک کر  

۔ ڈرائیور اس وقت تک گاڑی نہ�ی چالسک�ت  �ئ ڈرائیوروں کو خراب آالت یک رپورٹ WAV م�ی کر�ن چاہ�ی  
جب تک آالت یک مرمت نہ ہوچ� ہو۔ 

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد ےک باب 02-53، 06-53 پڑھ�ی

https://accessibledispatch.org/driver/
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7. جب کرا�ئ ےک ل�ئ گاڑی چال�ن ہو تو باقاعدہ برتاؤ
�ت ہ�ی جب مسافر ےک ساتھ یا مسافر ےک بغ�ی TLC الئسنس یافتہ گاڑی  ڈرائیور اس وقت کو�ئ پبلک رسوس فراہم کر

ے ہوں۔  چالر�ہ

غ�ی اجازت یافتہ �گرمی

�ئ اور جب کرا�ئ ےک ل�ئ کام کریں تو TLC-ےس الئسنس یافتہ  ڈرائیوروں ےک پاس باقاعدہ TLC الئسنس ہونا چاہ�ی  
۔ TLC الئسنس ےک بغ�ی یا کیس غ�ی الئسنس یافتہ گاڑی م�ی کرا�ئ ےک ل�ئ ڈرائیونگ  گاڑیاں استعمال کر�ن چاہی�ئ

ے۔  کرنا ایک غ�ی اجازت یافتہ رسگرمی �ہ

ات وہ غ�ی اجازت یافتہ رسگرمی کا  �ن ےک بعد ڈرائیونگ جاری رکھ�ن واےل ڈرائیور ح�ن الئسنس یک میعاد ختم ہو  
۔ 

گ
�ت ہ�ی اور وہ جرمانوں کا سامنا کریں ےک ارتکاب کر

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد ےک باب 11-80 پڑھ�ی

باقاعدہ برتاؤ

�ئ اور نفاذ قانون بشمول NYPD، اور TLC آفی�ز، اور نیویارک  وی کر�ن چاہ�ی ن یک پ�ی ڈرائیوروں کو تمام قوان�ی  
۔  �ی ، اور MTA پولیس کو تعاون کرنا چا�ہ اور نیو جریس یک پورٹ اتھار�ڑ

: �ئ ڈرائیوروں کو مندرجہ ذیل مجرمانہ رسگرمیوں کا ارتکاب نہ�ی کرنا چاہ�ی  

�ن واےل یا TLC ےک  ۔ رشوت خوری قانون نافذ کر ن جرما�ن ہ�ی
ے اور اس ےک سنگ�ی رشوت خوری غ�ی قانو�ن �ہ  

ے۔  ن یک پیشکش یا قبولیت �ہ ان کو کیس قیم�ت چ�ی مم�ب

�ئ کیونکہ جعلسازی اور چوری غ�ی  ، رقم، یا اوورچارج نہ�ی چرانا چاہ�ی ڈرائیوروں کو کبھی بھی اثا�ش  
ے۔  قانو�ن �ہ

ےس تب�ے اور/یا افعال ہ�ی جن کا مقصد کیس شخص کو  دھمکیاں، ہراساں کرنا، اور بدسلویک ا�ی  
خوفزدہ یا ذلیل کرنا ہو۔ 

۔  ےس دورسے لوگوں ےک ذریعہ ےس جنیس سمجھا جا�ئ ے حب جنیس طور پر ہراساں کرنا اییس را�ئ یا تب�ہ �ہ  
۔ �ئ ڈرائیوروں کو کیس مسافر ےک ظاہری حل�ی پر ہرگز تب�ہ نہ�ی کرنا چاہ�ی

۔ ڈرائیور کو الزمی  ےس دورسے لوگوں ےک ذریعہ ےس جنیس سمجھا جا�ئ ے حب جنیس رابطہ ایسا رابطہ �ہ  
منسوخی کا سامنا کرنا ہوگا۔

۔ جنیس تجارت ایک  �ئ ڈرائیوروں کو جنیس تجارت یک معاونت ےک ل�ئ اپ�ن گاڑیاں استعمال نہ�ی کر�ن چاہ�ی
ے۔  جرم �ہ

دھم� یا جسما�ن طاقت کا استعمال   

خدمت فراہم کنندہ جانوروں کو روکنا   

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد ےک باب 12-80 پڑھ�ی
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Vision Zero .8 اور حفاظت

ے حادثات ےس بچاؤ ممکن �ہ
ے جو محفوظ ڈرائیونگ یک حوصلہ افزا�ئ  ےع کا نام �ہ ن اور قواعد ےک مجمو نیو یارک س�ڑ کا Vision Zero شہر ےک ان قوان�ی
ے کہ ٹریفک حاد�ش واقع نہ ہوں۔ Vision Zero ڈرائیور پر مختلف  ، ساتھ ہی ان کا ہدف اس بات کو یقی�ن بنانا �ہ �ت ہ�ی کر

ے۔  طریقوں ےس متاثر کرتا �ہ

ات ڈرائیور ح�ن
۔ ے کہ وہ اپ�ن سیٹ بیلٹس باندھ�ی ریاست کا قانون TLC الئسنس یافتہ تمام ڈرائیوروں ےس تقاضا کرتا �ہ  

انک آالت استعمال  ے ہوں تو وہ سیل فونز، ہینڈ فری آالت، بلوٹوتھ یا الیک�ڑ ڈرائیور جب گاڑی چالر�ہ  
۔ نہ�ی کرسک�ت

۔ �ی ڈرائیوروں کو سبھی ایمرجنیس گاڑیوں ےک ل�ئ رسڑک ےک کنارے رک جانا چا�ہ  

رفتار یک حدود
ے۔ ن رفتاری NYC م�ی مہلک حادثوں یک ایک بنیادی وجہ �ہ ت�ی  

ے، سوا�ئ اس ےک کہ بصورت دیگر کا بورڈ لگا ہو۔ NYC م�ی رفتاریک حد 25 میل �ن گھنٹہ �ہ  
25mph �ن گھنٹہ یک رفتار ےس چل�ت ہو�ئ گاڑی ےس ٹکر کھا�ن واےل پیدل شخص یک موت کا امکان 30 میل �ن گھنٹہ   

ے۔ ےل م�ی نصف ہوتا �ہ یک رفتار ےس چل�ت ہو�ئ گاڑی ےس ٹکر کھا�ن واےل شخص ےک مقا�ب

ے، تاوقتیکہ مختلف حد آویزاں یک گ�ئ ہو۔ نیویارک ریاست ےک ہا�ئ ویز م�ی رفتار یک حد 55 میل �ن گھنٹہ �ہ  

ڈرائیونگ
 ، �ئ آپ کو ہمیشہ پیدل چل�ن والوں کو راستہ دینا چاہ�ی  

ے ڈرائیور یک وجہ ےس  پیدل چل�ن واےل 4 افراد م�ی ےس 1 یک (%25) ےس زیادہ ہالکت�ی اور شدید چوٹ�ی گاڑی موڑ ر�ہ  
۔ ے جو کراس واک پر موجود پیدل افراد ےس ٹکرا جا�ت ہ�ی ہو�ت �ہ

ن گنا  �ن ےک خطرے کا نسبتا ت�ی ن چوٹ پہنحپ دائ�ی موڑ ےک بجا�ئ بائ�ی موڑ م�ی لوگوں یک ہالکت یا انہ�ی سنگ�ی  
ے۔ زیادہ امکان ہوتا �ہ

ے، تاوقت یہ کہ بصورت دیگر آویزاں ہو۔ NYC م�ی رسخ ب�ت پر دائ�ی مڑنا غ�ی قانو�ن �ہ  
ے۔ آپ �ف ایس جگہ ےس یو ٹرن ےل سک�ت ہ�ی جہاں گیل م�ی لگا نشان بتا�ئ کہ ایسا کرنا قانون ےک مطابق �ہ  

سائیکل سوار
ے۔ ن یا بائیک باکس م�ی گاڑی چالنا غ�ی قانو�ن �ہ بائیک ل�ی  

�ن اور سائیکل سوار ےک درمیان کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ چھوڑیں۔ سائیکل سواروں کو رسڑک  تمام سمتوں م�ی ا�پ  
ے۔ �ئ ہو�ت �ہ �ن ےک ل�ئ اضا�ن جگہ چاہ�ی متوقع طور پر کھل�ن واےل دروازوں ےس بحپ ےھ اور گاڑیوں ےک غ�ی پر گڑ

۔ �ئ ن ےک اندر کنارے یک جانب رک�ن ےس پہےل اشارہ دیحب سائیکلنگ ل�ی  
۔ �ئ وز تک پہنچ�ی تو آہستہ کرلیحب ےل مکسنگ زونز اور ش�ی ن�ی  

مسافر
۔ مسافروں کو گاڑی ےس نکل�ن ےس پہےل سائیکل سواروں کا دھیان رکھ�ن یک یاد دہا�ن کروائ�ی  

۔ ، �ف پیدل واےل راس�ت یک جانب گاڑی ےس نکل سک�ت ہ�ی مسافر رسڑک پر نہ�ی  

بس�ی
ن م�ی ڈرائیونگ نہ کریں (no driving)، پارکنگ نہ کریں (no parking)، یا کھڑے  کام ےک اوقات ےک دوران بس ل�ی  

نہ ہوں (No standing)۔

�ن ےک ل�ی اپ�ن کار  �ن د�ی ے تو آپ کو بچوں کو گزر ے اور اپ�ن جل�ت بجھ�ت بتیاں آن کر لی�ت �ہ جب اسکول بس رک�ت �ہ  
۔

گ
روکنا ہو یک
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9. جرمانوں اور ڈرائیور ےک جرما�ن ےس متعلق خصویص پروگرامز
�ن م�ی ناکامی کا  وی کریں۔ ایسا کر ن اور TLC قواعد یک پ�ی ے کہ وہ قوان�ی TLC-الئسنس یافتہ ڈرائیوروں ےس توقع یک جا�ت �ہ

نتیجہ جرمانوں، معطیل، یا اپنا TLC الئسنس گنوا�ن )منسوخی( یک صورت م�ی نکےل گا

۔  ائ�ی ہ�ی ذیل یک خالف ورزیوں پر جرمانوں ےس ےل کر منسوخی تک یک الزمی رسن

سواریوں ےس کرا�ئ ےس زائد رقم وصول کرنا  

کیس مسافر کو ےل جا�ن ےس نامناسب طور پر منع کرنا  

کیس ساتھی، مددگار، یا معاون ےک ل�ئ چارج کرنا  

�ن واےل آےل ےک ساتھ ےل جا�ن ےس  کیس مسافر کو حرکت کر  
انکار کرنا

ل ےک بارے  ن �ن ےس پہےل م�ن مسافر کو قبول کر  
م�ی پوچھنا

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد ےک باب 02-80 پڑھ�ی

ڈرائیور ےک جرما�ن ےس متعلق پروگرامز

وری پروگرام (Critical Driver’s Program) اور ڈرائیور ےک اصولوں ےک پروگرام یک مسلسل  ڈرائیوروں کو ڈرائیور ےک اشد �ن
۔  �ئ ن فرق معلوم ہونا چاہ�ی �ن واےل (Persistent Violators of Driver’s Rules Program) ےک ماب�ی خالف ورزی کر

 (Critical Driver’s Program( وری پروگرام ڈرائیور ےک اشد رصن

وہ پوائنٹس جو ٹریفک یک خالف ورزیوں ےک ل�ئ DMV الئسنس پر درج ہوں۔   

 (Persistent Violators of Driver’s Rules( ن واےل� ڈرائیور ےک اصولوں ےک مسلسل خالف ورزی کر

ے جو آپ ےک TLC الئسنس اور DMV الئسنس پر درج ہوں TLC ان پوائنٹس کو دیکھتا �ہ  

ے۔  -15ماہ یک مدت م�ی 6 یا زیادہ پوائنٹس ےک اندراج معطیل ہو جا�ت �ہ  

ے۔  �ب م�ی منسوخی ہو جا�ت �ہ -15ماہ یک مدت م�ی 10 یا زیادہ پوائنٹس ےک اندراج ےک نت�ی  

�ن ےک ل�ئ دفاعی ڈرائیونگ Defensive Driving (DDC) ےل  �ن الئسنس پر پوائنٹس ےک نم�ب کم کر ات ا�پ ڈرائیور ح�ن  
۔ سک�ت ہ�ی

)  )مزید معلومات ےک ل�ئ TLC ےک قواعد ےک باب 27-80 پڑھ�ی
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مفید روابط: 

NYC Vision Zero یک ویب سائٹ

Drive Like Your Family Lives Here یک ویڈیو

حفاظت کو اولیت: پیشہ ور ڈرائیوروں ےک ل�ئ Vision Zero کا ویڈیو

جسم فرویسش ےک کاروبار یک روک تھام ےس آگاہی کا ویڈیو

قابل رسا�ئ ڈسپیچ کا تعار�ن ویڈیو

ے!  خدمات یک فراہمی ےس انکار خالف قانون �ہ

TLC Airport Hustling PSA

TLC ےس مجاز Behind The Wheel فراہم کنندگان )نقشہ(

�ن  ےک دوران ڈرائیونگ/پورٹیبل ہینڈ فری آےل ےک کورس یک معلومات اور فراہم کنندگان توجہ منت�ش ر�ہ

مشقی امتحانات:
(Arabic) الَعَرِبیَّة

বাংলা (Bengali)

中文 (Simplified Chinese)

English

русский (Russian)

Español (Spanish)

(Urdu) اُرُدو

TLC یک اصطالحات یک فرہنگ: اصطالحات فرہنگوں م�ی دیکھی جاسک�ت ہ�ی

(Arabic) الَعَرِبیَّة

বাংলা (Bengali)

中文 (Simplified Chinese)

English

русский (Russian)

Español (Spanish)

(Urdu) اُرُدو

https://www1.nyc.gov/site/visionzero/index.page
https://www1.nyc.gov/site/visionzero/index.page
https://www.youtube.com/watch?v=OAnSw3nzj0U
https://www.youtube.com/watch?v=OAnSw3nzj0U
https://www.youtube.com/watch?v=VDNq2P6-kIY
https://www.youtube.com/watch?v=VDNq2P6-kIY
https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/sex-trafficking-prevention-video.page
https://accessibledispatch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=NwNhZOEJRXY
https://www.youtube.com/watch?v=NwNhZOEJRXY
https://www.youtube.com/watch?v=TVgs8TPMVGg
https://data.cityofnewyork.us/Transportation/TLC-Authorized-Behind-The-Wheel-Provider-Map-/4rix-z2af/data
https://data.cityofnewyork.us/Transportation/TLC-Authorized-Behind-The-Wheel-Provider-Map-/4rix-z2af/data
https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/driving-while-distracted.page
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Manhattan
ے آپ جی �پ ایس یا کو�ئ  ے۔ چا�ہ ن�ن ےک ل�ی اہم �ہ ے، ایک کامیاب ڈرائیور �ب ےس ڈھونڈھنا �ہ ل کو ک�ی ن یہ جاننا کہ کیس مسافر یک م�ن

ے ہوں، پھر بھی آپ ےک ل�ی نیویارک شہر یک گلیوں اور محلوں ےک متعلق بہت ےس  دورسا نیویگیشن کا آلہ استعمال کر ر�ہ
۔ �ئ ۔ آپ کو س�ڑ ےک درج ذیل جغراف�ی ےس واقفیت ہو�ن چاہ�ی

گ
وری ہوں ےک حقائق جاننا �ن

7t
h 

 A
ve

A
d

a
m

 C
la

yt
on

 P
ow

el
l J

r 
B

lv
d

Fr
ed

er
ic

k 
D

ou
g

la
s 

B
lv

d

M
a

lc
ol

m
 X

 B
lv

d

W
es

t 
En

d
 A

ve

C
en

tr
a

l P
a

rk
 W

es
t

H
ud

so
n 

St

P
a

rk A
ve

P
a

rk A
ve South

A
m

st
er

d
a

m
  A

ve
10

th
  A

ve
C

ol
um

b
us

  A
ve

9t
h 

 A
ve

8t
h 

 A
ve

11
th

  A
ve

5th A
ve

5th A
ve

5th A
ve

110 St

59 St

14 St

Third
 A

ve

First A
ve

First A
ve

Third
 A

ve

B
ro

a
d

w
a

y

B
ro

a
d

w
a

y

6t
h 

 A
ve

 /
 A

ve
 o

f 
th

e 
A

m
er

ic
a

s

D
O
W
N
T
O
W
N

U
P
T
O
W
N

M
I
D
T
O
W
N

N
O
R
T
H
E
R
N  

M
A
N
H
A
T
T
A
N

The Bronx

Queens

Brooklyn

Ea
st R

iver

H
udson River

East River

H
arlem

 River

North

10. جغرافیہ

ایونیوز

ون شہر کو اندرون شہر ےس مال�ت  ایونیوز ب�ی
�ت  ےس آپ مغرب یک جانب ڈرائیو کر ۔ ج�ی ہ�ی
ے۔  جائ�ی تو ایونیوز یک تعداد بڑھ�ت جا�ت �ہ

 ,3rd ,1st :شمال یک جانب سفر  
8th ,6th ,Madison, اور 10th ایونیوز۔ 

 ,Lexington ,2nd :جنوب یک جانب سفر  
9th ,7th ,5th اور 11th ایونیوز۔

Park Avenue شمال ےس جنوب یک   
ے۔ جانب جاتا �ہ

، بالخصوص  ک�ئ ایونیوز ےک نام بدل جا�ت ہ�ی
یٹس۔  14th ،59th، اور 110th اس�ڑ

مثال ےک طور پر:

 Avenue of the 6 کوth Avenue  
Americas ےک نام ےس بھی جانا جاتا 
ے، اور پھر Central Park ےس اوپر  �ہ
ے۔ Malcolm X Boulevard بن جاتا �ہ

Hudson Street 14th Street ےک شمال   
ے۔ م�ی 9th Avenue North بن جا�ت �ہ

ے۔ یہ برو ریاست نیویارک  Manhattan، نیویارک س�ڑ یک ایک برو �ہ

ے۔ م�ی New York County بھی �ہ

Manhattan ےک تمام پل اور رسنگ�ی اس رہنما کتابچہ ےک صفحہ 
۔  28 اور 29 پر تالش ک�ی جا سک�ت ہ�ی
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۔  ق اور مغرب کو جوڑ�ت ہ�ی کر�ت ہ�ی گلیاں م�ش
�ت جائ�ی تو  ےس آپ شمال یک جانب ڈرائیو کر ج�ی

۔  گلیوں ےک نم�ب بڑھ�ت جا�ت ہ�ی

۔  زیادہ تر گلیاں �ف ایک سمت م�ی چل�ت ہ�ی

عام طور پر، Manhattan م�ی جفت   
ق یک جانب جا�ت  وں وایل گلیاں م�ش نم�ب

۔ طاق نم�ب وایل گلیاں مغرب یک جانب  ہ�ی
۔ جا�ت ہ�ی

 ،34th ،23rd ،14th ےس کہ ے ج�ی بڑے چورا�ہ  
�ت اور مغر�ب سمت  42nd اور 57th م�ش

ے۔ جا�ت �ہ

 Fifth Avenue ، Midtown Manhattan م�ی
�ن  �ت اور مغر�ب جانب ےک درمیان تقسیم کر م�ش

ے۔  واال خط �ہ

، براڈوے  �ئ �ت ہو وع کر یٹ 14th ےس رسش اس�ڑ
�ت اور  ن م�ی م�ش ن ہی�ڑ براڈوے Manhattan م�ی

ے۔  مغر�ب جانب کو تقسیم کر�ت �ہ

جغرافیہ
Manhattan

ے چورا�ہ

گلیاں
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اہم شاہراہ�ی

جغرافیہ
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Route 9A, West Side  

Highway,  

Joe DiMaggio  

Highway

 West Side جو ،Route 9A
 Highway (Joe DiMaggio Highway)
 Hudson River ،ے  ےک نام ےس مشہور �ہ

ے۔  ےک ساتھ ساتھ چلتا �ہ
 ایگزٹ FDR - 1 ڈرائیو نارتھ 

ی پارک انڈر پاس( )بی�ڑ
ایگزٹ 2 - بروکلن تک ہو کارے ٹنل
یٹ/ ہالینڈ ٹنل ایگزٹ 3 - کنال س�ڑ

ایگزٹ 4 - 10 ایونیو نارتھ باؤنڈ
یٹ /    ایگزٹ 5 - ویسٹ 30 س�ڑ

لنکن ٹنل 
یٹ /   ایگزٹ 6 - ویسٹ 40 س�ڑ

یٹ / لنکن ٹنل ویسٹ 42 س�ڑ
یٹ /   ایگزٹ 7 - ویسٹ 56 س�ڑ

یٹ  ویسٹ 57 س�ڑ
یٹ /   ایگزٹ 8 - ویسٹ 59 س�ڑ

پسنجر شپ ٹرمینل
یٹ /  ایگزٹ 9 - ویسٹ 72 س�ڑ

ریورسائڈ بولیوارڈ
یٹ /   ایگزٹ 10 - ویسٹ 79 س�ڑ

بوٹ بیسن
یٹ /   ایگزٹ 11 - ویسٹ 95 س�ڑ

یٹ ویسٹ 96 س�ڑ
یٹ ایگزٹ 12 - ویسٹ 125 س�ڑ
یٹ ایگزٹ 13 - ویسٹ 158 س�ڑ

 / Exit 14 – I-95 / U.S. 1 / U.S. 9
یٹ / ویسٹ 178th س�ڑ

 / George Washington Bridge
Cross Bronx Expressway

 Franklin Delano Roosevelt
Drive East River (FDR) ےک ساتھ 

ے۔  ساتھ چل�ت �ہ
یٹ /   ایگزٹ 1 - ساؤتھ س�ڑ

ی ن آ�ئ لینڈ ف�ی ی پارک/ سٹی�ڑ بی�ڑ
 ایگزٹ 2 - بروکلن برج/ 

ن سوک سین�ڑ ن ہی�ڑ م�ی
ن  یٹ - م�ی ایگزٹ 3 - ساؤتھ س�ڑ

ن پل ہی�ڑ
یٹ - ولیمز  ایگزٹ 4 - گرینڈ س�ڑ

برگ پل
یٹ ن س�ڑ  ایگزٹ 5 - ہیوس�ڑ

ے ایگزٹ 6 - مستقل طور پر بند �ہ
ایگزٹ 7 - ایسٹ 20 / ایسٹ 23 

یٹس  س�ڑ
یٹ /  ایگزٹ 8 - ایسٹ 34 س�ڑ

ن مڈٹاؤن ٹنل I-495 / کوئی�ن
یٹ ایگزٹ 9 - ایسٹ 42 س�ڑ

یٹ  ایگزٹ 10 - ایسٹ 49 س�ڑ
یٹ ایگزٹ 11 - ایسٹ 53 س�ڑ

یٹ /  ایگزٹ 12 - ایسٹ 61 س�ڑ
ن برو پل ایڈ کوچ کوئی�ن

یٹ /  ایگزٹ 13 - ایسٹ 71 س�ڑ
یٹ ایسٹ 79 س�ڑ

یٹ ایگزٹ 14 - ایسٹ 96 س�ڑ
یٹ ایگزٹ 15 - ایسٹ 106 س�ڑ
یٹ ایگزٹ 16 - ایسٹ 116 س�ڑ

 I-278 / Robert F. - 17 ایگزٹ
 / Kennedy (RFK) Bridge
 / Bruckner Expressway 

(GCP) ل پارک وے گرانڈ سن�ڑ
ایگزٹ 18 - ولز ایوینیو برج ےس 

I-87 ےل کر نارتھ
(Major Deegan Expressway)

Franklin Delano 
Roosevelt Drive 

(FDR( 

یٹ پر نام  * 120 ویں س�ڑ
ہارلیم ریور ڈرائیو م�ی تبدیل 

ہوجا�ئ گا۔

 ،9A روٹ 
 ،West Side Highway 

Joe DiMaggio Highway

 Franklin Delano 
Roosevelt Drive 

(FDR( 
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پارکس
Bowling Green  .1
City Hall Park  .2

Sara D. Roosevelt Park  .3
East River Park  .4

Tompkins Square Park  .5
Stuyvesant Square  .6

Washington Square Park  .7
Union Square Park  .8

Madison Square Park  .9
دی ہا�ئ الئن  .10

Bryant Park  .11
South Point Park  .12

Central Park  .13
Lighthouse Park  .14

Carl Schurz Park  .15
Riverside Park  .16

Wards Island Park  .17
Morningside Park  .18

 Thomas Jefferson Park  .19
Randall’s Island Park  .20
Marcus Garvey Park  .21

St. Nicholas Park  .22
Harlem River Park  .23

Highbridge Park  .24
Fort Washington Park  .25

Fort Tryon Park  .26
Inwood Hill Park  .27

پارکس
Manhattan

جغرافیہ
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ن کہ دلچس�پ یک جگہ�ی  ٹرنزٹ ہ�ب مش�ت  
ن ٹرانزٹ ہ�ب

یٹ بمقام براڈ وے ی ٹرمینل – واٹر س�ڑ ن آ�ئ لینڈ ف�ی سٹی�ڑ  .1
یٹ - پائ�ی Gouverneur Ln – (11 بمقام  ی )وال س�ڑ ایسٹ ریور ف�ی  .2

یٹ ساوتھ س�ڑ
ی ی پارک س�ڑ ف�ی بروک فیلڈ پلیس / بی�ڑ  .3

یٹ فلٹون سین�ڑ – براڈوے بمقام فلٹون س�ڑ  .4
یٹ بمقام  ( – گرین وچ س�ڑ ڈاؤن ٹاؤن PATH سٹیشن )ورلڈ ٹریڈ سین�ڑ  .5

یٹ ےس س�ڑ و�ی
یٹ بمقام براڈوے ن سکوائر – E 14 س�ڑ یون�ی  .6

یٹ یٹ( – FDR Dr بمقام E 39 س�ڑ ی (E 39 س�ڑ ایسٹ ریور ف�ی  .7
یٹ الڈ سکوائر، 6 ایونیو بمقام W 33 س�ڑ مڈ ٹاؤن PATH سٹیشن – ہ�ی  .8

یٹ ن سٹیشن – 7 ایونیو اور 8 ایونیو ےک درمیان 34 س�ڑ نیویارک پی�ن  .9
یٹ پورٹ اتھار�ڑ بس ٹرمینل – 8 ایونیو بمقام W 42 س�ڑ  .10

یٹ ل ٹرمینل – پارک ایونیو بمقام E 42 س�ڑ گرینڈ سین�ڑ  .11
یٹ ن کروز ٹرمینل – 711 12واں ایونیو بمقام W 48 س�ڑ ن ہی�ڑ م�ی  .12

روز ویلٹ آ�ئ لینڈ ٹرام وے – E 59 & 2 ایونیو  .13
یٹ ن س�ڑ ی ٹرمینل – E م�ی روزویلٹ آ�ئ لیند ف�ی  .14

یٹ و نارتھ سٹیشن – پارک ایونیو بمقام E 125 س�ڑ یٹ می�ڑ 125 س�ڑ  .15
یٹ ن برج بس ٹرمینل – براڈ وے بمقام W 179 س�ڑ جارج واشنگ�ڑ  .16

ن سکوائر – 11 میڈیسن ایوینو یون�ی  .17

دلچس�پ یک نمایاں جگہ�ی
Apollo Theatre – فریڈرک ڈگلس بولیوارڈ اور آدم کےلٹن پاؤل جونی�ئ   .1

یٹ  بولیوارڈ ےک درمیان W 125 253 س�ڑ
 E 82 1000 ففتھ ایونیو بمقام – Metropolitan Museum of Art  .2

یٹ س�ڑ
ل پارل ویسٹ & 79  American Museum of Natural History – سین�ڑ  .3

یٹ س�ڑ
یٹ ےک درمیان کولمبس  یٹ اور W 65 س�ڑ W 62 – Lincoln Center س�ڑ  .4

Plz ایونیو پر، 10 لنکن سین�ڑ
یٹ ےک درمیان، 881  یٹ اور ویسٹ 57 س�ڑ W 56 – Carnegie Hall س�ڑ  .5

7 واں ایو
 W 46 12 ایونیو اور – Intrepid Air, Sea, and Space Museum  .6

یٹ پر پائ�ی 86 س�ڑ
یٹ پر براڈوے اور 7 ایونیو مل�ت ہ�ی Times Square – جہاں 42 س�ڑ  .7

یٹ پر 5 ایونیو E 42 – NYC Public Library س�ڑ  .8
یٹ Jacob K. Javits Center – 11 ایونیو پر W 34 655 س�ڑ  .9

یٹ پر 350 ففتھ ایونیو W 34 – Empire State Building س�ڑ  .10
Pz یٹ پر 4 پینسلوانیا W 34 – Madison Square Garden س�ڑ  .11
یٹ پر 99  ن س�ڑ ویسٹ ویلج م�ی Whitney Museum – واشنگ�ڑ  .12

یٹ گینسیورٹ س�ڑ
یٹ Memorial and Museum 9/11 – 180 گرین وچ س�ڑ  .13

Radio City Music Hall – 6 1260 ایونیو  .14
The Flatiron Building – 5 175 ایونیو  .15

Manhattan
جغرافیہ
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وضاحت
دلچس�پ ےک مقامات

ن ٹرانزٹ ہ�ب

پارکس

اہم شاہراہ�ی

ک�ی اہم رسڑ
پا�ن
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اہم شاہراہ�ی
NY ،ے Major Deegan Expressway / 1-87 - جو رابرٹ ایف، کینیڈی برج ےس یونکرز تک مال�ت �ہ

ے ن برج ےس ہچنسن ریور پارک وے تک مال�ت �ہ Cross-Bronx Expressway - جو جارج واشنگ�ڑ

ے Sheridan Expressway / I-895 - جو برکن�ی ےس ےل کر Cross Bronx Expwy تک جاتا �ہ

ے Hutchinson River پارک وے - جو Whitestone Brdg ےس Westchester County NY کو مال�ت �ہ

ے یس وے تک مال�ت �ہ نیو انگلینڈ تھرو وے / I-95 - جو NY ،Westchester County ےس Cross Bronx ایکس�پ
ے Bronx River پارک وے - جو Bruckner Expwy ےس Westchester County NY کو مال�ت �ہ

ے Mosholu پارک وے - Major Deegan Expwy ےس ےل کر Southern Blvd تک مالتا �ہ

ے Bruckner Expressway / 1-278 - جو Triborough Brdg ےس New England Thwy تک مال�ت �ہ

اہم گلیاں
ے یٹ کو موشلو پارک وے ےس مال�ت �ہ گرینڈ کونکورس - جو E 138th س�ڑ

ے پیلہم پارک وے - جو Bronx River Pkwy کو Pelham Bay Park ےس مال�ت �ہ
ے براڈوے - جو Spuyten Duyvil Creek کو Yonkers، نیویارک ےس مال�ت �ہ

ے ن روڈ - جو East 174th Street اور Hoe Ave ےس ےل کر New Rochelle، نیویارک تک جا�ت �ہ  بوس�ڑ
ے یٹ کو Bruckner Expwy ےس مال�ت �ہ ویسٹ چیس�ڑ ایونیو - جو تھرڈ ایونیو اور E 149 س�ڑ

ے ایسٹ ٹریمونٹ ایونیو - جو گرینڈ کون کورس کو شورز ایونیو ےس مال�ت �ہ
ے وم ایونیو کو Hutchinson River پارک وے کو مال�ت �ہ ایسٹ گن ہل روڈ - جو ج�ی

ے ن روڈ کو Bronx River ایونیو ےس مال�ت �ہ ن روڈ - جو بوس�ڑ وائٹ پلی�ن

ن ٹرانزٹ ہ�ب
یٹ پر تھرڈ ایونیو دی ہب – E 149 س�ڑ  .1

River Ave بمقام Yankee Stadium – 1 E 161st  .2

NYC Ferry Pier Soundview  .3

Jerome Ave بمقام Fordham Road – Fordham Rd  .4

دلچس�پ یک نمایاں جگہ�ی
E 139th St 333 – Mott Haven Historic District  .1

E 149th St 234 – Lincoln Medical Center  .2

Exterior St 610 – Bronx Terminal Market  .3

 Grand Concourse 851 – Bronx Supreme Court  .4

E 161st St 200 – Concourse Plaza  .5

Grand Concourse 1040 – The Bronx Museum of Arts  .6

River Ave بمقام E 161st St 1 – Yankee Stadium  .7

University Ave 2155 – Bronx Community College  .8

Bronx Park South بمقام Southern Blvd 2300 – Bronx Zoo  .9

آرتھر ایونیو – E 184th St اور E 188th St ےک درمیان  .10

نیویارک بوٹانیکل گارڈن – ایسٹ فوردھم روڈ پر 2900 جنو�ب بولیوارڈ  .11

یٹ ویو ہل – Independence Ave پر W 249 س�ڑ  .12

آرچڈ بیچ – اندرون پیلہم �ب پارک  .13

پارکس
Pelham Bay Park  .1

Van Cortlandt Park  .2

Bronx Park  .3

Crotona Park  .4

Claremont Park  .5

Soundview Park  .6

Franz Sigel Park  .7

St. Mary Park  .8

Bronx

ے۔ ے۔ یہ برو ریاست نیویارک م�ی Bronx County بھی �ہ برونکس، نیویارک س�ڑ یک ایک برو �ہ

برونکس ےک اندر تمام پل اور رسنگ�ی اس تعلیمی رہنما کتابچہ ےک صفحہ 28 اور 
۔  29 پر تالش ک�ی جا سک�ت ہ�ی

جغرافیہ
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Brooklyn
اہم شاہراہ�ی

ے I-278 – Belt Parkway ےس نکل کر Nassau County، نیویارک تک جا�ت �ہ

 Long Island Expressway (LIE) ےس Verrazzano-Narrows Bridge جو – Brooklyn Queens Expressway (BQE) / Gowanus Expwy / I-278

ے I-495 / تک مال�ت �ہ

ے Gowanus Expressway – جو Belt Parkway ےس Hugh L. Carey Tunnel تک مال�ت �ہ

ے - جو Westchester County, NY کاؤن�ڑ ےس  Prospect Expressway – جو BQE ےس Ocean Pkwy New England Thruway / I-95 تک مال�ت �ہ

ے Cross Bronx Expwy کو مال�ت �ہ

اہم گلیاں
ے Atlantic Avenue – جو Brooklyn Bridge Park ےس ےل کر Van Wyck Expwy تک جاتا �ہ

ے Broadway – جو Kent Ave ےس Broadway Junction تک جاتا �ہ

ے Eastern Parkway – جو Grand Army Plz ےس Bushwick Ave تک جاتا �ہ

ے Flatbush Avenue – جو Manhattan Bridge ےس ےل کر Marine Parkway Bridge تک جاتا �ہ

ے Fourth Avenue – جو Atlantic Ave ےس 59th St تک جاتا �ہ

ے Kings Highway – جو Bay Parkway ےس Rockaway Parkway تک جاتا �ہ

ے Utica Avenue – جو Fulton St ےس Flatbush Ave تک جاتا �ہ

ے Ocean Parkway – جو Church Ave ےس Coney Island Boardwalk تک جاتا �ہ

ے Linden Avenue – جو Flatbush Ave ےس BeltPkwy تک جاتا �ہ

ن ٹرانزٹ ہ�ب
2399 Fulton St – Broadway Junction  .1

Stillwell Ave – Coney Island  .2

Barclays Center – Atlantic Terminal  .3

Court St – Borough Hall  .4

72 Bowne St – Brooklyn Cruise Terminal  .5

NYC Ferry Pier Coney Island  .6

NYC Ferry Pier Coney Island  .7

NYC Ferry Pier Sunset Park  .8

NYC Ferry Pier Red Hook  .9

 NYC Ferry Pier Atlantic Avenue Brooklyn  .10

Pier 6 – Bridge Park

Pier 1 – NYC Ferry Pier Brooklyn Bridge Park  .11

NYC Ferry Pier Dumbo  .12

NYC Ferry Pier South Williamsburg  .13

NYC Ferry Pier North Williamsburg  .14

NYC Ferry Pier Greenpoint  .15

دلچس�پ یک نمایاں جگہ�ی
602 Surf Ave – Brooklyn’s Aquarium  .1

Brooklyn, NY – Coney Island  .2

30 Lafayette Ave – Brooklyn Academy of Music  .3

620 Atlantic Ave – Barclays Center  .4

10 Grand Army Plaza – Brooklyn Public Library  .5

200 Eastern Pkwy – Brooklyn Museum  .6

990 Washington Ave – Brooklyn Botanic Garden  .7

66 N 6th St – Music Hall Williamsburg  .8

361 Metropolitan Ave – Knitting Factory  .9

62 Bayard St – Museum of Food and Drink  .10

145 Brooklyn Ave – Brooklyn Children’s Museum  .11

158 Buffalo Ave – Weeksville Heritage Center  .12

 1027 Flatbush Ave – King’s Theatre  .13

پارکس
McCarren Park  .1

Brooklyn Bridge Park  .2

Ft. Greene Park  .3

Prospect Park  .4

Marine Park  .5

Manhattan Beach Park  .6

Sunset Park  .7

ے۔ ے۔ یہ برو ریاست نیویارک م�ی Kings County بھی �ہ ، نیویارک س�ڑ یک ایک برو �ہ ن بروکل�ی

۔  Brooklyn ےک تمام پل اور رسنگ�ی اس تعلیمی رہنما کتابچہ ےک صفحہ 28 اور 29 پر تالش ک�ی جا سک�ت ہ�ی

جغرافیہ
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Queens
اہم شاہراہ�ی

ے Clearview Expressway – جو Whitestone Bridge ےس ےل کر Belt Pkwy تک جا�ت �ہ

ے Cross Island Parkway – جو Throgs Neck Bridge ےس GCP تک مال�ت �ہ

ے Grand Central Parkway (GCP) – جوRobert F. Kennedy (RFK) Bridge ےس ےل کر Nassau County، نیویارک تک جا�ت �ہ

ے سیکشن ےس ےل کر Brooklyn ،Broadway Jct تک جا�ت �ہ Jackie Robinson Parkway – جو I-678 اور GCP ےک ان�ڑ

ے Long Island Expressway (LIE) / I-495 – جو Queens Midtown Tunnel ےس NY ,Nassau County تک مال�ت �ہ

ے Van Wyck Expressway / I-678 – جو Whitestone Expwy ےس ےل کر John F. Kennedy Airport (JFK) کو مال�ت �ہ

ے Whitestone Expressway – جو Grand Central Pkwy ےس Whitestone Brdg کو مال�ت �ہ

اہم گلیاں
ے Francis Lewis Boulevard – جوHook Creek Blvd ےس Cross Island Pkwy کو مال�ت �ہ

ے Metropolitan Avenue – جوWilliamsburg، Brooklyn ےس Jamaica Ave کو مال�ت �ہ

ے Northern Boulevard – جو Queens Plz ےس Nassau County، نیویارک کو مال�ت �ہ

ے Woodhaven Boulevard – جو Queens Plz ےس Hillside Ave کو مال�ت �ہ

ے Woodhaven Boulevard – جو Queens Blvd ےس Rockaway Blvd کو مال�ت �ہ

ے Hillside Avenue – جو Myrtle Avenue ےس Jericho Turnpike کو مال�ت �ہ

ے Roosevelt Avenue – جو Queens Blvd ےس Rockaway Blvd کو مال�ت �ہ

ے Guy R Brewer Boulevard – جو Jamaica Ave ےس Rockaway Blvd کو مال�ت �ہ

ن ٹرانزٹ ہ�ب
Jamaica Center  .1

Jackson Heights – Roosevelt Avenue  .2

NYC Ferry Pier Rockaway  .3

NYC Ferry Pier Astoria  .4

 Court Square  .5

NYC Ferry Pier Long Island City  .6

NYC Ferry Pier Hunters Point South  .7

دلچس�پ یک نمایاں جگہ�ی
46th Ave 25-22 بمقام Jackson Ave – MoMA PS 1  .1

25-10 30th Ave – Mt. Sinai Queens  .2

36-01 35th Ave – Museum of Moving Image  .3

79-01 Broadway – NYC Health + Hospitals  .4

59th Ave 05-90 بمقام Queens Blvd – Queens Center Mall  .5

37th Ave 107 56-34 بمقامth St – Louis Armstrong House Museum  .6

126th St بمقام Roosevelt Ave 123-01 – Citi Field  .7

Meridian Rd 02-124 بمقام Roosevelt Ave – Arthur Ashe Stadium  .8

Meridian Raod, Flushing Meadows Park New York City Building – Queens Museum  .9

Elder Ave 50-43 بمقام Main St – Queens Botanical Garden  .10

پارکس
Astoria Park  .1

Highland Park  .2

Forest Park  .3

Flushing Meadows – Corona Park  .4

Kissena Park  .5

Cunningham Park  .6

 Alley Pond Park  .7

پورٹس ای�ئ
John F Kennedy International Airport – JFK

LaGuardia Airport – LGA

ے۔ ے۔ یہ برو New York ریاست م�ی Queens County بھی �ہ New York City ،Queens یک ایک برو �ہ

۔  Queens ےک تمام پل اور رسنگ�ی اس تعلیمی رہنما کتابچہ ےک صفحہ 28 اور 29 پر تالش ک�ی جا سک�ت ہ�ی

جغرافیہ
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Staten Island
اہم شاہراہ�ی

ے یس وے کو مال�ت �ہ West Shore Expressway – جو Korean War Veterans Memorial Hwy ےس Staten Island ایکس�پ

ے Korean War Veterans Memorial Highway – جو Outerbridge Brdg ےس Drumgoole Rd West کو مال�ت �ہ

ے Dr. Martin Luther King Jr. Expressway – جو Staten Island Expy ےس Bayonne Brdg کو مال�ت �ہ

ے Staten Island Expressway – جو Geothals Brdg ےس Verrazzano-Narrows Brdg کو مال�ت �ہ

اہم گلیاں
ے Richmond Avenue – جو Hylan Blvd ےس Forest Ave کو مال�ت �ہ

ے Victory Boulevard – جو West Shore Hwy ےس Bay St کو مال�ت �ہ

ے Forest Avenue – جو Victory Blvd ےس Staten Island Expy کو مال�ت �ہ

ے Clove Road – جو Staten Island Expy ےس Richmond Terrace کو مال�ت �ہ

ے Hylan Boulevard – جو Craig Ave ےس Bay St کو مال�ت �ہ

ے Bay Street – جو Richmond Terrace ےس New York Ave کو مال�ت �ہ

ے Father Capodanno Boulevard – جو Lily Pond Ave ےس Lincoln Ave کو مال�ت �ہ

ے Amboy Road – جو Richmond Rd ےس Craig Ave کو مال�ت �ہ

ے Richmond Road – جو Arthur Kill Rd ےس Clove Rd کو مال�ت �ہ

ن ٹرانزٹ ہ�ب
Saint George Ferry Terminal / Staten Island Railroad Station  .1

Eltingville Transit Center  .2

دلچس�پ یک نمایاں جگہ�ی
2655 Richmond Ave – Staten Island Mall  .1

355 Bard Ave – Richmond University Medical Center  .2

475 Seaview Ave – (Staten Island University Hospital (North Campus  .3

300 Richmond Terrace – North Shore Esplanade  .4

75 Richmond Terrace – Staten Island Yankee’s Stadium  .5

155 Richmond Terrace – Empire Outlets  .6

 26 Central Ave – Richmond County Supreme Courthouse  .7

Lighthouse Pt 200 بمقام The Promenade – National Lighthouse Museum  .8

614vBroadway – Staten Island Zoo  .9

پارکس
Silver Lake Park  .1

Clove Lake Park  .2

Fresh Kills Park  .3

 Franklin D. Roosevelt  .4

Boardwalk and Beach

La Tourette Park  .5

Brookfield Park  .6

Great Kills Park  .7

ے۔ ے۔ یہ برو New York ریاست م�ی Richmond County بھی �ہ Staten Island New York City یک ایک برو �ہ

۔  Staten Island ےک تمام پل اور رسنگ�ی اس تعلیمی رہنما کتابچہ ےک صفحہ 28 اور 29 پر تالش ک�ی جا سک�ت ہ�ی

جغرافیہ
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نقطۂ اختتامکراسنقسمنام#
و�ن حےص 1 پل ےک ب�ی

یک کراسنگ
Arthur KillStaten Island – New Jerseyٹول

2Goethals BridgeٹولArthur KillStaten Island – New Jersey

3Bayonne BridgeٹولKill Van KullStaten Island – New Jersey

4Verrazzano-Narrows 
Bridge

New York HarborBrooklyn – Staten Islandٹول

5Marine Parkway 
Bridge

 ,Rockaway InletBrooklyn – Rockawaysٹول
Queens

6Cross Bay Veterans 
Memorial Bridge

 – Jamaica BayBroad Channelٹول
Rockaways, Queens

7Hugh M. Carey TunnelٹولNew York HarborManhattan – Brooklyn

8Brooklyn BridgeمفتEast RiverManhattan – Brooklyn

9Manhattan BridgeمفتEast RiverManhattan – Brooklyn

10Williamsburg BridgeمفتHudson RiverManhattan – Brooklyn

11Holland TunnelٹولHudson RiverManhattan – New Jersey

12Lincoln TunnelٹولHudson RiverManhattan – New Jersey

13Queens-Midtown 
Tunnel

TollEast RiverManhattan – Queens

14Pulaski BridgeمفتNewtown CreekBrooklyn – Queens

15Ed Koch Queensboro 
Bridge

East RiverManhattan – Queensمفت

1636th Avenue BridgeمفتEast RiverManhattan – Queens

17 Robert F. Kennedy
Bridge )سابقہ نام 

)Triboro Bridge

 – East RiverManhattan – Queensٹول
Bronx

18Willis Ave BridgeمفتHarlem RiverManhattan – Bronx 

19Third Ave BridgeمفتHarlem RiverManhattan – Bronx

20Madison Ave BridgeمفتHarlem RiverManhattan – Bronx

21145th Street BridgeمفتHarlem RiverManhattan – Bronx

22Macombs Dam BridgeمفتHarlem RiverManhattan – Bronx

23Alexander Hamilton 
Bridge

Harlem RiverManhattan – Bronxمفت

24George Washington 
Bridge

Hudson RiverManhattan – New Jerseyٹول

25Washington BridgeمفتHarlem RiverManhattan – Bronx

26University Heights 
Bridge

Harlem RiverManhattan – Bronxمفت

27Broadway BridgeمفتSpuyten-Duyvil CreekManhattan – Bronx

28Henry Hudson BridgeٹولSpuyten-Duyvil CreekManhattan – Bronx

29Whitestone BridgeٹولLong Island SoundQueens – Bronx

30Throgs Neck BridgeٹولLong Island SoundQueens – Bronx

پورٹس ےک محل وقوع �ن یک اہم جگہ�ی اور ای�ئ دریا پار کر
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East River

A
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C

D

�ئ کہ انہ�ی گاہکوں کو  ۔ ڈرائیوروں کو علم ہونا چاہ�ی
گ

ڈرائیوروں کو ای�ئ پورٹس تک آ�ن اور واپس جا�ن ےک ک�ئ ٹرپس مل�ی ےک
ے اور وہاں تک کا  پورٹ کہاں واقع �ہ ے۔ کون سا ای�ئ پورٹس پر کن اصولوں کا اطالق ہوتا �ہ ے اور ای�ئ پورٹس تک ےل جانا �ہ کن ای�ئ

۔ 
گ

�ن م�ی مدد مےل یک �ن گاہکوں یک خدمت انجام د�ی ے اس یک واقفیت ےس ڈرائیوروں کو ا�پ ین راستہ کون سا �ہ بہ�ت

LGA – LaGuardia Airport
.LaGuardia Airport – Grand Central Parkway

Marine Air ٹرمینل ےک ل�ی Exit 5 اور Central ٹرمینل ےک ل�ی Exit 7 استعمال کریں۔  

پورٹس ای�ئ

LGA

 LaGuardia Airport (LGA) 
پر ٹرمینلز

 Terminal A
Terminal B

 Terminal C
 Terminal D

LaGuardia Airport (LGA) ےس آ�ن اور جا�ن ےک سفر ےک ل�ئ معیاری می�ڑ ےک مطابق کرا�ئ ہمراہ رسچارج وصول کیا جا�ئ گا۔ 

۔  �ت ہ�ی �ت ر�ہ تعم�ی نو ےک دوران ڈرائیور ےک ہولڈنگ الٹ ےک مقامات مسلسل تبدیل ہو
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 John F. Kennedy International Airport – JFK
 .John F. Kennedy International Airport – Belt Parkway, Nassau Expressway, Van Wyck Expressway

اختتام تک Van Wyck Expressway پر سفر کریں۔ Belt Parkway پر Exit 19 استعمال کریں۔  

Jamaica Bay

1

2

4

5

7

8

 John F. Kennedy
 International Airport (JFK)

پر ٹرمینلز
 1 Terminal
2 Terminal
4 Terminal

 5 Terminal
 7 Terminal
 8 Terminal

JFK

Manhattan اور John F. Kennedy Airport (JFK) ےک درمیان کیس بھی سمت م�ی سفر:

52$ – فلیٹ کرایہ جمع رسچارج اور ٹالز۔   

�ئ "Rate #2 – JFK Airport"۔ سکرین- پر نمایاں کرا�ئ کو پیغام کو یوں ہونا چاہ�ی  

لوں ےک درمیان سفر کا  ن John F. Kennedy Airport (JFK) اور Staten Island ,Queens ,Brooklyn اور Bronx یک م�ن
شدہ معیاری کرایہ ہوگا۔ می�ڑ

ٹیکیس/FHV ہولڈ الٹس
ل ٹیکیس ہولڈ JFK سین�ڑ

JFK FHV الٹ
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Newark Liberty International Airport
Newark Liberty International Airport – Interstate 95 براستہ Holland Tunnel یا Lincoln Tunnel۔

Exit 13A یا 14 استعمال کریں

CCC

B

A

 Newark Liberty
 International Airport (EWR) 

پر ٹرمینلز
 Terminal A
 Terminal B
Terminal C

EWR

Newark Airport (EWR) تک سفر:

شدہ معیاری کرایہ جمع رسچارج می�ڑ  
جمع 17.50 نیوارک کا رسچارج۔  

(۔
گ

جمع EWR آ�ن اور جا�ن یک ٹپ اور ٹالز )مسافروں ےس ڈرائیوروں ےک واپیس ےک ٹالز وصول ک�ئ جائ�ی ےک  
�ئ "Rate #3 – Newark Airport"۔ ح ےک پیغام کو یوں ہونا چاہ�ی سکرین- پر رسش  
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�ن ےک سواالت جغراف�ی ےک نمو
ے۔ آپ کو اس قابل  ےس جانا �ہ ۔ ایک جگہ ےس دورسی جگہ ک�ی �ئ آپ کو جغراف�ی ےک سیکشن ےک تمام معلومات کا علم ہونا چاہ�ی
ے نقےسش یا  ے اور کیا کییس �ہ �ئ کہ آپ شناخت کرسک�ی کہ سمت، بورو، مضافات، رسڑک، ےک اعتبار ےس کو�ئ جگہ کہاں �ہ ہونا چاہ�ی

ے۔  تصویر پر کہاں نظر آرہی �ہ

، پل، اور مقامات۔  ، ہا�ئ ویز، لینڈ مارکس، رسنگ�ی امتحا�ن سواالت م�ی ان موضوعات ےک بارے م�ی پوچھا جا�ئ گا: اہم رسڑک�ی

�ی   کیس کراسنگ یک نشاندہی کیحب  

ے۔ ، کراسنگ 4# کا نام کیا �ہ مثال کا سوال 1: مندرجہ باال تصویر م�ی
 Brooklyn-Battery Tunnel .D Holland Tunnel .C Williamsburg Bridge .B Lincoln Tunnel .A

۔ �ی دلچس�پ ےک مقام ےک محِل وقوع یک نشاندہی کیحب  

ے؟  مشق کا سوال Silver Lake Park :2 کس بورو م�ی واقع �ہ
Staten Island .D Queens C. Bronx .B Manhattan .A

ے؟  مشق کا سوال Empire State Building :3 کہاں واقع �ہ
Union Square .D 5th Avenue 34 اورth Street .C Broadway 34 اورth Street .B Columbus Circle .A

ے؟  مشق کا سوال 4: ورلڈ ٹریڈ سین�ڑ کہاں �ہ
Harlem .D Uptown .C Midtown .B Lower Manhattan .A

۔
گ

�ی کہ مقام A ےس مقام B تک آپ کو کس سمت م�ی گاڑی چالنا ہویک نشاندہی کیحب  

؟  �ئ مشق کا سوال Columbus Circle :5 ےس United Nations جا�ن ےک ل�ی آپ کو کون یس سمت م�ی سفر کرنا چاہ�ی
 West اور South .D East اور North .C East اور South .B West اور North .A

�ن  �ت ہ�ی آپ کو وہاں پہنحپ ۔ آپ ےک مسافر جن جگہوں پر جانا چا�ہ ے کہ جگہ�ی نقےسش پر کہاں واقع ہ�ی �ف یہی جاننا کا�ن نہ�ی �ہ
ے جگہوں ےک درمیان سب ےس سیدھا راستہ۔ آپ اس بارے م�ی سواالت  ین" کا مطلب �ہ ۔ "بہ�ت �ئ ین راستہ معلوم ہونا چاہ�ی کا بہ�ت

: �ی �ن ےک ل�ئ تیار ہونا چا�ہ ےک جواب د�ی

اہم مقامات اور اہم گلیوں ےک درمیان راستوں یک قدم بقدم تفصیل۔   

مشق کا سوال Jacob K. Javits Center :6 ےس MET Cloisters جا�ن کا سب ےس سیدھا راستہ مندرجہ ذیل م�ی ےس 
ے؟  کون سا �ہ

North on 9A .D West on 34th Street .C East on 34th Street .B South on 9A .A

؟ 
گ

ے یک ین ر�ہ ان دونوں مقامات ےک درمیان کون یس کراسنگ بہ�ت  

ے۔  ۔ آپ کا مسافر Brooklyn جانا چاہتا �ہ مشق کا سوال 7: آپ Broadway اور Chambers Street پر ہ�ی
 Brooklyn Bridge .D Holland Tunnel .C Williamsburg Bridge .B Manhattan Bridge .A



34 نظر ثا�ن شدہ 2020
TLC یک ڈرائیوروں ےک ل�ی تعلیم

�ت  پورٹس پر جانا چا�ہ مقامی افراد اور سیاح اک�ش اہم مقامات، پرکشش جگہوں، خریداری یک جگہوں، عجائب گھروں، اور ای�ئ
۔

گ
ورت ہو یک �ن یک �ن �ن اور وہ کہاں واقع ہ�ی یہ جان�ن ےک قابل ہو ۔ آپ کو ان جگہوں یک نشاندہی کر ہ�ی

ےس کہ: ، ج�ی
گ

ےھ جائ�ی ےک آپ ےس ممکنہ طور پر جگہوں ےک متعلق سواالت پوحپ

34th Street, Manhattan بمقام Fifth Avenue – Empire State Building  
Near the Grand Central Parkway, Queens – LaGuardia (LGA) Airport  

Queens ،ےک اختتام پر Van Wyck Expressway – Kennedy (JFK) Airport  
Liberty Street, Manhattan بمقام West Street – Memorial 9/11  

.West 32nd Street, Manhattan بمقام Seventh Avenue – Penn Station  
East 42nd Street, Manhattan بمقام Park Avenue – Grand Central Terminal  

Times Square – جہاںSeventh Avenue اور Broadway مل�ت ہ�ی بمقام   
42nd Street up to 47th Street, Manhattan

کلیدی جواب
Brooklyn-Battery :جواب  .1

Staten Island :جواب  .2
Broadway 34 اورth :جواب  .3
Lower Manhattan :جواب  .4

ق جواب: جنوب اور م�ش  .5
جواب: 9A پر شمال  .6

Brooklyn Bridge :جواب  .7


	تعارف
	1. ریاستی و شہری حکومتی ایجنسیاں
	3. گاڑی کے تقاضے
	4. مسافروں کو لے جانا
	5. کسٹمر سروس اور سروس کی منسوخی
	6. قابل رسائی ڈسپیچ	
	7. جب کرائے کے لئے گاڑی چلانی ہو تو باقاعدہ برتاؤ
	8. Vision Zero اور حفاظت
	9. جرمانوں اور ڈرائیور کے جرمانے سے متعلق خصوصی پروگرامز
	10. جغرافیہ
	دریا پار کرنے کی اہم جگہیں اور ایئرپورٹس کے محل وقوع
	ایئرپورٹس
	جغرافیے کے نمونے کے سوالات

