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 حارة المرور السريعةطلب تصريح 
 

   اسم الشركة
 

   العنوان
 

   المدينة
 

   اسم جهة االتصال )          (                        الهاتف

 
  

 

                LIE                     Gowanus  :التالية( السريعة الحارات ) حارة المرور السريعةالستخدام 

 

 : يرجى تقديم المستندات التالية مع الطلب الخاص بك

 :للحافالت

 (الشركة ترويسةعلى مكتوبة )قائمة بجميع أرقام لوحات الترخيص 
 

 نسخ من تسجيالت المركبات التي تشير إلى ترخيص حافالت نيويورك
 

 بوليصة أسطول الحافالت أو شهادات تأمين المركبات نسخ من
 (الشهادات مع التسجيالت ارفق)

 نيويورك والية صالحية التشغيل الصادرة عن دائرة النقل في
 

 صالحية التشغيل الصادرة عن لجنة التجارة المشتركة بين الواليات
 

 صالحية التشغيل الصادرة عن جهة التشغيل خارج الوالية

 :باستخدام الكرسي المتحرك للمركبات المجهزة خصيًصا أو المركبات التي يمكن الوصول إليها 

 (TLC)صالحية التشغيل الصادرة عن لجنة خدمة سيارات التاكسي والليموزين في مدينة نيويورك 
 

 نيويورك والية صالحية التشغيل الصادرة عن دائرة النقل في
 

 لجنة التجارة المشتركة بين الوالياتصالحية التشغيل الصادرة عن 
 

 الحالي لتأجير المركبات لكل مركبة TLCنسخ من تصريح 
 

 المركبةتسجيالت نسخ من 
 

 نسخ من بوليصة أسطول الحافالت أو شهادات تأمين المركبات

 

    
 (توقيع مقدم الطلب) (بأحرف واضحة اكتب االسم)

 
   التاريخ
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 المطلوبةالمستندات 
 

 المرور السريعة حارةتصريح طلب 
 
 

 :لجميع مقدمي الطلبات

 

 .المرور السريعة( حارات) حارةستستخدم قائمة على ترويسة الشركة بأرقام لوحات ترخيص المركبات التي 
 
 

 :للحافالت أو ما يشابهها، نسخ من
 

التشغيل المناسبة خارج الوالية، أو لجنة التجارة بين  سلطةأو صالحية التشغيل الممنوحة من دائرة النقل بوالية نيويورك،  .1
 .الواليات

 
 .التسجيل الحالي لكل مركبة تشير إلى لوحة ترخيص حافالت والية نيويورك أو ما يشابهها من خارج الوالية .2

 
 (.التسجيالت بوليصة األسطول أو بطاقات التأمين الفردية المرفقة مع)تغطية بوليصة التأمين الحالية لجميع المركبات  .3

 
 (.عند التسجيل)راكبًا، ال تتضمن السائق  16إثبات لكل مركبة بسعة جلوس ال تقل عن  .4

 
في وثيقة )التشغيل المناسبة  سلطةفي دليل على أن سعة المقاعد في كل مركبة تتسق مع سعة المقاعد المنصوص عليها  .5

 (.سلطة التشغيل ووثيقةالتسجيل 
 
 

 :المركبات التي يمكن الوصول إليها باستخدام الكرسي المتحرك، نسخ من للمركبات المجهزة خصيًصا أو
 

سلطة التشغيل الصادرة عن لجنة خدمة سيارات التاكسي والليموزين في مدينة نيويورك، أو دائرة النقل بوالية نيويورك، أو  .1
 .لجنة التجارة بين الواليات

 
 .التسجيل الحالي لكل مركبة .2

 
 (.بوليصة األسطول أو بطاقات التأمين الفردية المرفقة مع التسجيالت)لجميع المركبات تغطية التأمين الحالية  .3

 
 .الحالي لتأجير المركبات لكل مركبة TLCتصريح  .4
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