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 للقيادة أثناء الشعور باإلرهاق( TLC)ربما تخالف قواعد لجنة سيارات األجرة والليموزين : تحذير
 

  ما هي قواعد القيادة أثناء الشعور باإلرهاق؟  

جنة سيارة األجرة والليموزين الجديدة لمنع القيادة أثناء الشعور باإلرهاق، يحق للسائقين المرخصين من ل( TLC)بموجب قواعد لجنة سيارات األجرة والليموزين 
(TLC ) حتسب سوى الوقت يال (. من االثنين لألحد)ساعة في األسبوع  60ساعة أو ما يصل إلى  24ساعات خالل فترة  10أن يقودوا بالركاب لمدة تصل إلى

 .الذي يكون فيه الراكب في سيارتك في حدود القيادة
 

  هذه القواعد؟( TLC)لماذا أجازت لجنة سيارات األجرة والليموزين 

 .الشعور باإلرهاق تشكل خطورة على السائقين والركاب والمشاةالقيادة أثناء 

 .القيادة أثناء الشعور باإلرهاق خطرة فاإلرهاق يبطئ قدرتك على التفاعل، مما يؤدي إلى خطر أكبر لتحطم السيارة
  
 

 متى أكون قد تجاوزت الحد األقصى للقيادة؟

األوقات التي تجاوزت فيها وتوضح المعلومات أدناه األيام . ك لقواعد القيادة أثناء الشعور باإلرهاقعلى فهم كيف ينتهك جدول قيادت يساعدك هذا الخطابسوف 
 .2018الحد األقصى لعدد الساعات في يناير 

 

   

   

   

   

 
 ؟(TLC)هل سأتلقى استدعاًء من لجنة سيارات األجرة والليموزين 

ومع ذلك، إذا لم تقلل في المستقبل عدد الساعات . استدعاًء استناًدا إلى ساعات القيادة في األيام المدرجة أدناهخطاب التحذير هذا استدعاء، وسوف تتلقى  ال يُعد
 .تطبيق القواعد( TLC)التي تقود فيها مع الركاب، فقد تتلقى استدعاًء للقيادة أثناء الشعور باإلرهاق بمجرد بدء لجنة سيارات األجرة والليموزين 

 

 منع القيادة أثناء الشعور باإلرهاق؟كيف يمكنني 
 

  تتبَّع مقدار الوقت الذي تقضيه مع الركاب من خالل نظاميTPEP  أوLPEP  يادتك مع أحد قأو التطبيقات أو عن طريق االحتفاظ بسجل لساعات
 .  من خالل تتبُّع وقت الراكب، ستعرف متى تحتاج للراحة. الركاب

 

  ر أيام أخرى والبقاء اليومي في أيام معينة من األسبوع، فعليك تعديل جدولك الزمني بحيث يمكنك توزيع رحالتك عبإذا تجاوزت ساعات العمل الحد
 .آمنًا
 

  ال تشارك معلومات تسجيل الدخول في نظاميTPEP  أوLPEP واعد لجنة سيارات قيؤدي ذلك إلى انتهاك . أو تطبيقاتك مطلقًا مع السائقين اآلخرين
 .، وسوف يتم احتساب هذه الساعات ضمن حدود قيادتك(TLC)زين األجرة والليمو

 

 عات النوم كل ليلة حتى تأكد من حصولك على ما يكفي من سا. إذا شعرت بالتعب أثناء القيادة، فخذ قسًطا من الراحه أو توقف عن القيادة في النهار
 . تكون في حالة تأهب كافية للقيادة

 

  لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضل بزيارةnyc.gov/tlcfatigue 

 

يد ( TLC)إذا كان لديك أي أسئلة حول قواعد القيادة أثناء الشعور باإلرهاق، فاتصل بالشؤون الخارجية بلجنة سيارات األجرة والليموزين  عبر عنوان البر
ي 
ون   .tlcexternalaffairs@tlc.nyc.govاإللكبر

 

 .للقيادة أثناء الشعور باإلرهاق( TLC)أنت تنتهك قواعد لجنة سيارات األجرة والليموزين : تحذير

nyc.gov/tlcfatigueلمعرفة المزيد من المعلومات باللغة العربية، تفضل بزيارة   
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