
 Arabicالعربیة/

 
 

WORKERS’ COMPENSATION COMPLIANCE REQUIREMENTS  
 شروط االمتثال للوائح تعویض العمال /

 
 

 الحصول على تعویضات العمال 
على   TLCیجب علیك إرسال المستندات التالیة عبر البرید اإللكتروني إلى وحدة امتثال لجنة  إذا كنت تجمع إعانات تعویض العمال، 
tlccompliance@tlc.nyc.govU30T .  رخصتك الصادرة من لجنة  تقدیمكما سیُطلب منكTLC :عبر البرید على العنوان التالي 

31-00 47th Avenue 3rd Floor, Long Island City, NY 11101  :إلى عنایة ،Compliance Unit. 
 

 المستندات التي تثبت أنك تقدمت للحصول على إعانة تعویضات العمال. .1
 

أصل خطاب صادر من طبیب مرخص یفید بأنك غیر قادر على العمل جسدیًا.یجب أن یكون ھذا الخطاب موقعًا ومختوًما من الطبیب،   .2
 ) أشھر. 6ن قد مر على تاریخ صدوره أكثر من ستة (وأال یكو

 
 

 ما تُطالَب بھ أثناء حصولك على تعویض العمال 
المطبقة.لالطالع على معلومات سریعة ومیسرة بشأن رخصتك، یرجى زیارة   TLCما دمت غیر قادر على العمل، فإنك مطالب بالوفاء بجمیع اشتراطات رخصة 

 .www.nyc.gov/tlcup30Tالموقع التالي  
 

لمعرفة اشتراطات التجدید ومعلومات التجدید األخرى على TLCبزیارة موقع ویب ، فتفضل TLCإذا تم تحدید موعد لك لتجدید رخصة القیادة لدى لجنة 
license.page-drivers-tlc-a-https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/renew30T. 

 

 یوًما بعد تاریخ انتھاء صالحیة رخصتك، فستُفرض علیك 180مالحظة:إذا أكملَت متطلبات التجدید في غضون 
 . 25.00$سوم تأخیر قدرھا  ر

 
 

 كیف تتوقف عن الحصول على تعویض العمال والعودة إلى العمل 
،  TLC.إللغاء ھذا التعلیق والعودة إلى العمل، یجب علیك التأكد من استیفاء جمیع متطلبات لجنة TLCما دمت غیر قادر على العمل، ستُعلق رخصتك من لجنة  

  TLC/ وحدة امتثال  TLC Compliance Unitالعودة إلى العمل.ویجب علیك إرسال ما یلي عبر البرید اإللكتروني إلى  وتقدیم إثبات على قدرتك الجسدیة على
  tlccompliance@tlc.nyc.gov:على البرید اإللكتروني

 

عمل جسدیًا دون أي قیود.یجب أن یكون ھذا الخطاب موقعًا ومختوًما من  أصل خطاب صادر من طبیب مرخص یفید بأنك قادر على ال .1
 الطبیب، وأال یكون قد مر على تاریخ صدوره أكثر من ستة أشھر. 

 
مستندات من شركة التأمین التابع لھا تشیر إلى التوقف عن الحصول على إعانات تعویض العمال.وإذا كنت تود معرفة معلومات عن   .2

 |. http:www.wcb.ny.govالحصول على ھذا الخطاب، یرجى زیارة موقع الویب التالي الخاص بتعویض العمال:طریقة 
 / مكتب تعویضات العمال. Workers’ Compensation Bureauلن تقبل الخطابات إال من شركة التأمین التابع لھا أو من مالحظة:

 
) مكتمالً وموقعًا الستالم أوراق االعتماد الجدیدة، ویمكن الحصول علیھ من PDFیرجى تقدیم نموذج استبدال أوراق االعتماد (بتنسیق  .3

یُفرض رسم   . https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/req_driver_replace_credentials.pdf30Tالرابط التالي
، TLCعبر موقع ویب تحدید موعد $) الستبدال أوراق االعتماد.یجب علیك 25.00بقیمة خمسة وعشرین دوالًرا (

scheduling.page-appointment-standards-online/licensing-https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc30T،   للتوجھ لزیارة مقر
TLC Long Island City . 
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