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 کے تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنے کے قواعد کی خالف ورزی کر رہے ہوں TLCممکن ہے آپ : انتباہ
 

  ہیں؟  تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنے کے قواعد کیا 

گھنٹے کے کسی  24کے الئسنس یافتہ ڈرائیورز  TLCٹیکسی اینڈ لیموزین کمیشن کے تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنے کے نئے قواعد کے تحت 
د گھنٹے تک، سواریوں کے ساتھ گاڑی چال سکتے ہیں۔ گاڑی چالنے کی حدو 60( پیر سے اتوار)گھنٹے تک یا ایک ہفتے کے دوران  10دورانیے میں 

 میں صرف وہی وقت شمار کیا جاتا ہے جب سواری آپ کی گاڑی میں موجود ہو۔
 

TLC نے یہ قوانین کیوں منظور کئے؟  

 تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنا ڈرائیوروں، سواریوں اور پیدل چلنے والوں کے لیے خطرناک ہے۔

ت کو سست بنا دیتا ہے جس سے آپ کی گاڑی کے حادثے کا خطرہ بڑھ تھکن کی حالت میں گاڑی چالنا خطرناک عمل ہے اور آپ کے ردعمل کی اہلی
 جاتا ہے۔

 

 میں نے گاڑی بہت زیادہ کب چالئی؟

 یہ خط آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ گاڑی چالنے کا آپ کا نظام االوقات تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنے کے قواعد کی کس طرح خالف
 کے دوران آپ گھنٹوں کی حد سے اوپر گئے تھے۔ 2018معلومات وہ دن اور اوقات بتاتی ہیں جب جنوری ورزی کر سکتا ہے۔ نیچے دی گئی 

 

   

   

   

   

 
 کی جانب سے سمن موصول ہوں گے؟ TLCکیا مجھے 

ل نہیں ہو گا۔ تاہم، اگر مستقبل میں یہ انتباہی خط سمن نہیں ہے اور آپ کو اوپر بیان کردہ دنوں میں گاڑی چالنے کے گھنٹوں کی بنیاد پر کوئی سمن موصو
کی جانب سے ان قوانین کا نفاذ شروع ہونے کے بعد آپ کو تھکاوٹ کی  TLCآپ نے سواریوں کے ساتھ گاڑی چالنے کے اپنے گھنٹوں کو کم نہ کیا تو 

 حالت میں گاڑی چالنے پر سمن موصول ہو سکتے ہیں۔
 

 ے بچ سکتا ہوں؟میں تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنے سے کیس
 

س کی مدد سے یا سواری کے ساتھ صرف شدہ اپنے گھنٹوں کا ، ایپTPEP، LPEP آپ سواریوں کے ساتھ جو وقت صرف کرتے ہیں، اسے •
 حساب رکھ کر ٹریک کر سکتے ہیں۔ وقت مسافت کو ٹریک کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے آرام کب کرنا ہے۔  

 

ں آپ کے گھنٹے روزانہ کی حدود سے بڑھ جاتے ہیں تو اپنے نظام االوقات میں اس طرح تبدیلی الئیں کہ آپ اگر ہفتے کے مخصوص دنوں می •
 کے ٹرپس زیادہ دنوں میں پھیل جائیں اور آپ محفوظ رہیں۔

 

کے قواعد  TLC یا ایپس کی الگ ان کی معلومات کا اشتراک دوسرے ڈرائیوروں کے ساتھ مت کریں۔ ایسا کرنا TPEP ،LPEP کبھی بھی اپنی •
 کی خالف ورزی ہے اور یہ گھنٹے آپ کی گاڑی چالنے کی حدود میں شمار ہوں گے۔

 

ئیں تاکہ اگر آپ گاڑی چالتے ہوئے تھک جائیں تو وقفہ لیں یا اس دن کے لیے گاڑی چالنا بند کر دیں۔ ہر روز رات کو بھر پور نیند لینا یقینی بنا •
 آپ گاڑی چالتے وقت چوکس رہیں۔ 

 

 کریں۔ مالحظہ nyc.gov/tlcfatigue لیے کے جاننے مزید •

 

سے ( External Affairs)معامالت خارجہ  TLCاگر تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنے کے قواعد کے متعلق آپ کے کوئی سواالت ہیں تو
tlcexternalaffairs@tlc.nyc.gov یں۔پر رابطہ کر 

 

 کے تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چالنے کے قواعد کی خالف ورزی کر رہے ہیں۔  TLCآپ : انتباہ
 مالحظہ کریں۔ nyc.gov/tlcfatigueاردو میں مزید جاننے کے لیے براہ کرم 
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