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CREDENTIAL REPLACEMENT  استبدال أوراق االعتماد / 
 www.nyc.gov/tlcھذا النموذج ومعلومات أخرى متاحین على: 

في حال فُقدت أوراق االعتماد السابقة أو أصبحت تالفة،  TLCیجب استخدام ھذا النموذج لطلب استبدال أوراق االعتماد. یمكن الحصول على بدائل ألوراق االعتماد من لجنة 
قبل تقدیم ھذا النموذج. ال یمكن   الستبدال أوراق االعتماد أو عند الحاجة لتحدیث الصورة الفوتوغرافیة، أو بعد تغییر اسم حامل الترخیص. یرجى مراجعة القائمة المرجعیة

 . TLCتقدیم ھذا الطلب إال بعد تحدید موعد على موقع ویب لجنة 

 
 

 
 □Photo Update  /

 تحدیث الصورة

فقط؛ یجب على السائقین حاملي   NY. للسائقین غیر المرخصین في والیة TLCتحدیث صورة رخصة القیادة لدى لجنة 
. سیتم إصدار رخصة TLCالمتاح على موقع الویب الخاص بلجنة  NYاستخدام النموذج الخاص بوالیة  NYS الرخص في

 الموجودة معك. TLC، ویجب تسلیم رخصة Long Island Cityفي مكتب  TLCبدیلة من لجنة 
 ) لتحدیث صورة أوراق االعتماد. $25.00یُفرض رسم بقیمة خمسة وعشرین دوالًرا (

 
رقم رخصة القیادة من لجنة 

TLC 
 

 االسم بخط واضح 
 

 التوقیع
 

التاریخ 
)mm/dd/yyyy ( 

 

□ Replacement  /
 األوراق البدیلة

طلب استبدال أوراق االعتماد المفقودة أو المسروقة أو التالفة أو الممزقة أو الُمصاَدرة، أو التي لم یتم استالمھا في البرید 
 ).فقط TLCال ینطبق ذلك إال على رخصة القیادة من لجنة  مطلقًا (

 ) الستبدال أوراق االعتماد.$25.00یُفرض رسم بقیمة خمسة وعشرین دوالًرا (
 SHLبطاقة سعر □  .TLCرقم رخصة القیادة من لجنة □  مفقودة□ 

   مسروقة  □

 □ لوحة المیدالیة  (FHV((أدخل رقم رخصة قیادة  FHVالصق شارة □  تالفة / ممزقة□ 
   ُمصادرة □

 الملصق البدیل□ 
  

 (بدون رسوم) بطاقة سعر المیدالیة □ (بدون رسوم) برقم SHLتصریح  □
 مفقودة في البرید □

 ) رخصة القیادة فقط(
  

  التوقیع االسم بخط واضح 
التاریخ 

)mm/dd/yyyy ( 
 

□ Name Change  /
 تغییر االسم

بعد االنتھاء من تغییر اسمك القانوني.  TLC) الصادرة من FHVرخصة سیارة األجرة (  و/أو رخصة القیادة یجب تحدیث
 یجب تقدیم إثبات على تغییر االسم القانوني.
 القانوني.) الستبدال أوراق االعتماد بعد تغییر االسم $25.00یُفرض رسم بقیمة خمسة وعشرین دوالًرا (

رخصة القیادة الصادرة من   □ (شارة، ملصق أزرق، ماسي)  FHVرخصة  TLCرخصة القیادة من  □
 )مطلوبةالوالیة (

 عریضة تغییر االسم □
 شھادة الزواج  □
 أوراق الطالق  □
 شھادة التجنس □
 جواز السفر باالسم الجدید  □
 I-551بطاقة اإلقامة الدائمة  □
 بطاقة ترخیص العمل األمریكیة □
 الضمان االجتماعيبطاقة  □

 )إذا تم تغییر الرقم (

. لقد TLCأدرك أنھ عند التقدم بطلب لتغییر االسم، یجب علّي تسلیم رخصة قیادتي القدیمة الصادرة من لجنة 
 :منغیرُت اسمي بصورة قانونیة 

X 
 

 اكتب اسمك السابق بالضبط كما ھو مكتوب على مستندات/بطاقة الھویة.

X 
 

 "الجدید" بالضبط كما ھو مكتوب على مستندات/بطاقة الھویة.اكتب اسمك 

 
 االسم بخط واضح (االسم الجدید) 

 
 التوقیع (باالسم الجدید)

 
التاریخ 

)mm/dd/yyyy ( 
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لتقدیم ھذه  TLCعلیك تحدید موعد على موقع ویب لجنة  یجب : یرجى قراءة القائمة/القوائم المرجعیة الشتراطات بیانات االعتماد أدناه بعنایة قبل تقدیم طلبك.التعلیمات

 .Long Island Cityالوثیقة في مكتب 
 ". NYC TLC" أو "NYC Taxi and Limousine Commissionإلى " الحواالت المالیةأن تدفع  یجب

 

 TLC:تحدیث صورة رخصة القیادة من 
ینطبق ذلك على السائقین غیر المرخصین في والیة نیویورك فقط؛ ویستخدم 

السائقون حاملو الرخص في والیة نیویورك نموذج رخصة والیة نیویورك من 
، یجب TLC. لتحدیث صورة رخصة القیادة من لجنة TLCموقع ویب لجنة 

 . وسیتم التقاطTLCالتابع للجنة   Long Island Cityعلیك زیارة مكتب 
صورة جدیدة وستصدر لك أوراق اعتماد جدیدة في المكتب. وسیُطلب منك  

. یُطلب تقدیم واستیفاء ما  TLCتسلیم رخصة قیادتك السابقة الصادرة من لجنة 
 یلي:

 
 نموذج مكتمل لطلب استبدال أوراق االعتماد. □
 . TLCرخصة القیادة الحالیة الصادرة من لجنة  □
من خالل   ) تُدفع$25.00رسوم بقیمة خمسة وعشرین دوالًرا ( □

 ، وال یقبل الدفع نقًدا.بطاقة الخصم/االئتمان، أو حوالة مالیة
  
 

 TLC:استبدال رخصة القیادة من لجنة 
أو ُسرقت أو كانت تالفة/ُممزقة   TLCإذا فُقدت رخصة القیادة الصادرة من لجنة 

عند  TLCاستبدالھا. وستصدر رخصة قیادة جدیدة من لجنة   یجبأو صودرت، 
  Long Island Cityتقدیم نموذج طلب استبدال أوراق االعتماد في مكتب 

 . یُطلب تقدیم واستیفاء ما یلي:TLCالتابع للجنة 
 

 نموذج مكتمل لطلب استبدال أوراق االعتماد. □
الحكومیة الصادرة  صورة بطاقة الھویة / رخصة القیادةنسخة من  □

على السائقین من خارج الوالیة تقدیم   یجب لحامل الترخیص. 
یوًما من   30مؤرخ ضمن مدة قدرھا   DMVمستخلص من سجل 

 . TLCتاریخ طلب استبدال أوراق االعتماد المقدمة إلى لجنة 
المؤقتة من والیة  DMVفي حال تقدیم رخصة قیادة  مالحظة: □

 نیویورك، یجب تقدیم صورة إضافیة لبطاقة الھویة.
من خالل   ) تُدفع$25.00رسوم بقیمة خمسة وعشرین دوالًرا ( □

 ، وال یقبل الدفع نقًدا.بطاقة الخصم/االئتمان، أو حوالة مالیة
 

مالحظة: لجنة    یرجى  من  القیادة  رخصة  یتم   TLCبدیل  لم  التي 
 "، سیتم إصداره دون فرض رسوم، إذا:فُقدت في البریداستالمھا/ربما "

• ) عشرة  أیام10مرت  إرسال بعد    )  فیھ  تم  الذي  التاریخ 
 وإذا  ،TLCالترخیص عبر البرید من قبل لجنة 

• ) ستین  من  أكثر  یمر  لجنة 60لم  إرسال  تاریخ  بعد  یوًما   (
TLC  .للترخیص عبر البرید 

  
 

 : ) FHVاستبدال شارة سیارات األجرة (
  (فارغ) voidغیر واضح، أو أُزیل وكانت كلمة " TLCإذا كان ملصق شارة 

طلب شارة بدیلة. إذا تم استبدال إطار عرض الصق الشارات،  یجب"ظاھرة؛ 
 أیًضا طلب شارة بدیلة. یُطلب تقدیم واستیفاء ما یلي: یجب

 
 نموذج مكتمل لطلب استبدال أوراق االعتماد. □
 صورة بطاقة الھویة/رخصة القیادة نسخة من  □

 الحكومیة الصادرة لمالك المركبة.
" موثق توكیل قانونيفي حالة االستعانة بممثل، یجب تقدیم نموذج " □

نسخة من صورة بطاقة الھویة الحكومیة الصادرة للممثل وومكتمل 
 . TLCإلى لجنة 

من خالل   ) تُدفع$25.00رسوم بقیمة خمسة وعشرین دوالًرا ( □
 ، وال یقبل الدفع نقًدا.بطاقة الخصم/االئتمان، أو حوالة مالیة

 :لوحة المیدالیة / بطاقة أسعار SHLتصریح وبطاقة أسعار 
 استبدال أوراق االعتماد.نموذج مكتمل لطلب  □
الحكومیة الصادرة  صورة بطاقة الھویة / رخصة القیادةنسخة من  □

 للمالك.
" موثق توكیل قانونيفي حالة االستعانة بممثل، یجب تقدیم نموذج " □

نسخة من صورة بطاقة الھویة الحكومیة الصادرة للممثل وومكتمل 
 . TLCإلى لجنة 

 ).بدال لوحة المیدالیة است  بطاقة سعر المیدالیة األصلیة ( □
حسبما ینطبق، تفرض رسوم بقیمة خمسة وعشرین دوالًرا  □

من خالل بطاقة الخصم/االئتمان، أو حوالة  ) تُدفع25.00$(
 ، وال یقبل الدفع نقًدا:مالیة

 بدون رسوم  --) SHLتصریح سیارة التوصیل من الشارع ( •
 SHL( -- 25.00$بطاقة أسعار سیارة التوصیل من الشارع ( •
 بدون رسوم –بطاقة أسعار المیدالیة  •
 $25.00  --لوحة المیدالیة  •

 
 

و/أو لرخصة سیارة   TLCتغییر االسم على رخصة القیادة الصادرة من لجنة 
 :)FHVاألجرة (

  TLCتحدیث أوراق اعتمادك لدى لجنة  یجببعد تغییر اسمك بصورة قانونیة، 
 Longجدت) في مكتب (رخصة القیادة ورخصة (رخص) المركبة، إن و

Island City  التابع للجنةTLC  وستصدر أوراق اعتماد جدیدة في مكتب .
LIC :یُطلب تقدیم واستیفاء ما یلي . 

 
 نموذج مكتمل لطلب استبدال أوراق االعتماد. □
الصادرة من الوالیة التي تُظھر االسم "الجدید"  رخصة القیادة  □

 ):الجدید) من المستندات التالیة (باالسم 1مستند واحد (و
 عریضة تغییر االسم □
 شھادة الزواج  □
 أوراق الطالق  □
 شھادة التجنس □
 جواز السفر باالسم "الجدید" □
 I-551بطاقة اإلقامة الدائمة  □
بطاقة ترخیص العمل األمریكیة كما یتطلب تغییر  □

 اسم رخصة سیارة األجرة ما یلي:
 السیارة باالسم الجدید تسجیل  □
 باالسم الجدید  FHVتأمین  □

من خالل   ) تُدفع$25.00رسوم بقیمة خمسة وعشرین دوالًرا ( □
 ، وال یقبل الدفع نقًدا.بطاقة الخصم/االئتمان، أو حوالة مالیة


	تحديث صورة رخصة القيادة من TLC:
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