
 Arabic/ العربیة
 

NEW DRIVER APPLICANT /  مقدم
 طلب رخصة سائق جدید 

DRUG TEST INFORMATION    /
  معلومات فحص تعاطي المخدرات

سیارات التوصیل  /   Street Hail Liveryو Medallionللوحات میدالیات السیارات ( TLCیجب أن یتم اختبار المتقدمین للحصول على رخصة قیادة من 
 . إلثبات عدم تعاطیھم أي مواد غیر مشروعة) سیارات األجرة/  For-Hire Vehicleو ) SHL( من الشوارع  

 .TLCیجب استیفاء ھذا الشرط بعد تقدیم طلبك إلى . لتخضع للفحص TLCیجب أن تتوجھ إلى موقع فحص تعاطي المخدرات معتمد من 
 

 زیارتھ دون تحدید موعد، أو 2624 923 (800)1  ، یمكنك إما تحدید موعد من خالل االتصال علىTLCلزیارة موقع لفحص تعاطي المخدرات معتمد من 
 . المذكورة أدناه) 7( في أحد المواقع السبعة 

 . فقط للمتقدمین الجددیرجى العلم بأن المواقع المذكورة أدناه مخصصة 

 : یجب علیك تقدیم التفاصیل التالیة
مخدرات بقیمة رسوم فحص تعاطي ال) 3( التابعة لوالیتك و) DMV( رخصة القیادة الصادرة من إدارة المركبات ذات المحركات ) 2( و TLCإیصال ) 1( 

 . مقبولة  Labcorp  : حوالة مالیة عبر البرید األمریكي أو مصدرة محلیًا تُدفع إلىأو ، وبطاقة ائتمانیة أو بطاقة خصم من أحد البنوك الكبرى $32.00
 

 : یرجى مالحظة
 . یؤدي عدم اجتیاز فحص تعاطي المخدرات إلى رفض تلقائي لطلبك

 . ، فسیتم رفض طلبكTLCإذا لم تستوِف جمیع المتطلبات من تاریخ تقدیم طلبك إلى . یوًما) 90( تسري الطلبات لمدة تسعین 
 

Laboratory Corporation of America 
The Bridge Plaza Office Center 

 
31-00 47th Avenue 

Long Island City, New York 11101 
 )31وشارع  47تقاطع جادة ( 

 
 .a.m. – 3:45 p.m 8:00 الجمعة  -االثنین 

881 Manhattan Avenue 
Brooklyn, NY 11222 

 Greenpoint Avenueو  Milton Streetبین 
 

 .a.m. – 5:30 p.m 10:30 االثنین والخمیس
 .a.m. – 3:30 p.m 8:30        الثالثاء واألربعاء والجمعة

 
Long Island  1الموقع رقم 

3000 Hempstead Turnpike, 
Ste. 316 

Levittown, NY 11756 
 

  .a.m. – 3:00 p.m 7:00 الجمعة  –االثنین 
 .a.m. – 11:00 a.m 7:30 السبت

Laboratory Corporation of America 
 

4434 Amboy Road ,floor  nd2
Staten Island, New York 10312-3866 

 )Amboy Road & Richmond Avenueتقاطع ( 
 

  .a.m. – 5:00 p.m 7:00 الجمعة  –االثنین 
 .a.m. – 11:00 a.m 8:30 السبت

 
22 West 23rd Street, 2nd 

Floor, New York, NY 10010 
 )6و 5بین الجادة ( 

 
 .a.m. – 04:00 p.m 8:00 الجمعة  -االثنین 

 
Long Island  2الموقع رقم 

5225 Rt. 347, Davis Pro Building,  
Ste. 63/64 

Port Jefferson, NY 11776 
 

 .a.m. – 02:00 p.m 07:00االثنین والثالثاء والخمیس والجمعة 
 .a.m. – 6:00 p.m 7:00 األربعاء

 .a.m. – 10:30 a.m 7:00 السبت

175 Memorial Highway 
New Rochelle, NY 10801 

 
 الجمعة –االثنین 

9:00 a.m. – 11:00 a.m. 
1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

 

 .www.nyc.gov/tlc:  یرجى زیارة موقعنا على اإلنترنت لمزید من المعلومات
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