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 إشعار: سوف تبدأ فترة التقديم للحصول على ُرخص المركبات 
    مارس  15( لألفراد في EVالكهربائية )

(  FHVرخصة جديدة للمركبات العاملة باألجرة ) 600سوف تتوفر   2023مارس  15اعتباًرا من 
(. وسوف تقتصر هذه الُرخص على سائقي لجنة سيارات األجرة  EVsللمركبات الكهربائية )

نشطة. وستكون غير قابلة   FHV( النشطين الذين ليس لديهم حاليًا رخصة مركبة TLCوالليموزين )
 الُرخص محددة بمقدار رخصة واحدة لكل سائق.  حويل وسيتم توزيعها على أساس أسبقية التقديم.للت 
 

، يُرجى ملء نموذج بيان االهتمام 600البالغ عددها  EVللتقدم بطلب للحصول على إحدى ُرخص  
 على الرابط التالي:  لجنة سيارات األجرة والليموزين وإرساله والذي سيكون متاًحا على موقع 

-vehicle-hire-for-electric-an-https://www.nyc.gov/site/tlc/vehicles/get
license.page 

أدناه للتأكد من استيفاء المتطلبات الالزمة لتقديم  الواردة يُرجى مراجعة قائمة التحقق من األهلية 
 : 600البالغ عددها  EVنموذج بيان االهتمام بإحدى ُرخص  

 نشطة  لجنة سيارات األجرة والليموزين يادة يجب أن يكون لديك رخصة ق 

 أن يكون لديك رخصة مركبة عاملة باألجرة نشطة  ال يمكن 

 ( رقم ضمان اجتماعيSSNصالح باسمك ) 

 ( سوف يُستخدم هذا البريد اإللكتروني للتواصل  عنوان بريد إلكتروني صالح
 معك طوال عملية التقديم(. 

بمراجعته وسيتلقى السائقون   ات األجرة والليموزينلجنة سيار بمجرد إرسال النموذج، ستقوم 
المؤهلون رسالة بالبريد اإللكتروني تحتوي على رمز تفويض فريد وإرشادات حول كيفية إكمال  

عملية التقديم. بمجرد أن يتلقى السائق رسالة البريد اإللكتروني الخاصة باألهلية بشأن عملية التقديم، 
. سيتلقى السائقون غير المؤهلين رسالة بالبريد اإللكتروني  EV  يمكن للسائقين شراء إحدى ُرخص 

 إلبالغهم بأنهم غير مؤهلين.

تبدأ هذه العملية   وبدء إجراءات التقديم. EVيوًما لشراء رخصة  120سيكون أمام السائقين المؤهلين 
وستقوم القاعدة   والليموزينلجنة سيارات األجرة   مع السائق المؤهل الُمنتسب لقاعدة مرخصة من

 لبدء عملية ترخيص المركبة.  لجنة سيارات األجرة والليموزين بإرسال طلب )تأكيد من القاعدة( إلى 

خص البالغ عددها  أن يكون نموذج بيان االهتمام الخاص بالرُ  لجنة سيارات األجرة والليموزين تتوقع 
على أساس أسبقية   2023مارس  29ي رخصة متاًحا ألي شخص )بما في ذلك السائقين( ف 400

 ألي شخص قريبًا.  400البالغ عددها   EVالتقديم. ستتوفر المزيد من المعلومات حول ُرخص 

  tlcexternalaffairs@tlc.nyc.gov تُرسل التعليقات واألسئلة واالقتراحات إلى البريد اإللكتروني
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