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 معلومات مھمة حول تصریحات متعلمي القیادة

 
عندما یقود مركبة سائق لدیھ . یشترط قانون والیة نیویورك أن یستخدم السائقون وسائل األمان عند قیادة أي مركبة آلیة یلزم أن تكون مزودة بوسائل األمان

حزام األمان أو حزام األمان باالشتراك مع أشرطة الكتفین أو مقعد (، یجب على كل راكب في المركبة استخدام وسائل األمان DJتصریح متعلم قیادة من الفئة 
 ).أمان األطفال

 :إذا كان لدیك تصریح متعلم القیادة، فإن القیود التالیة تنطبق علیك
 عاًما أو أكثر ویجب أن یكون  21یجب أن یكون السائق المشرف یبلغ من العمر . لك قیادة مركبة ما لم یكن معك سائق مشرف في المركبة ال یجوز

إذا كانت المركبة دراجة ناریة أو ناریة صغیرة، فال یجوز لغیر السائق المشرف ركوبھا . حاصًال على رخصة ساریة لتشغیل نوع المركبة التي تقودھا
من خالل تتبعك والبقاء في " توجیھات عامة"ولكن بدًال من الركوب معك على الدراجة الناریة أو الناریة الصغیرة، یمكن للسائق المشرف تقدیم . معك

 .نطاق ربع میل منك، مع إبقائك أمام نظره طوال الوقت

 یُحظر قیادة مركبة تحتوي على مواد خطرة. 

 قة مخصصة من قبل إدارة المركبات اآللیة ال یجوز لك قیادة مركبة في أي منط)DMV ( كمنطقة الختبار القیادة على الطرق، إال في حالة إجراء اختبار
 .القیادة على الطرق

 ال یجوز لك قیادة مركبة على الطرق التالیة: 

 أي شارع یقع داخل متنزه في مدینة نیویورك 

  أي جسر أو نفق في مدینة نیویورك خاضع الختصاصTriborough Bridge and Tunnel Authority 

 الطرق السریعة المشجرة التالیة في مقاطعة ویستتشستر: 
- Hutchinson River Pkwy. Cross County Pkwy -. 
- Saw Mill River Pkwy. Taconic State Pkwy -. 

 :MJأو  DJباإلضافة إلى القیود المذكورة أعاله، تنطبق القیود التالیة على أي شخص لدیھ تصریح متعلم قیادة من الفئة 

  ال ینطبق ذلك إذا كان السائق المشرف أحد الوالدین أو الوصي . عاًما ولیس من أفراد العائلة في المركبة 21ال یُسمح بأكثر من راكب واحد یقل عمره عن
 .س تعلیم القیادة أو مدرب مدرسة تعلیم القیادةأو مدر

 ال یُسمح للركاب بالجلوس في المقعد األمامي، باستثناء السائق المشرف. 

 إذا كنت تقود المركبة في المناطق الثالث الموضحة في الجدول أدناه، یجب علیك اتباع القواعد الموضحة لكل منطقة: 
 

 مدینة نیویورك
 )جمیع األحیاء الخمسة(

 لونغ آیالند
 )ناسو وسافولك(

 المنطقة الشمالیة من نیویورك
 )جمیع المقاطعات األخرى(

 مساءً  9صباًحا حتى  5من  مساءً  9صباًحا حتى  5من  مساءً  9صباًحا حتى  5من 

یجوز لك القیادة فقط في حالة أن تكون المركبة مزودة 
ویكون برفقتك أحد ) مكابح للمدرب(بتحكم مزدوج 

أو " یحل محل الوالدین"الوالدین أو الوصي أو شخص 
مدرس تعلیم القیادة أو مدرب مدرسة تعلیم القیادة یبلغ 

عاًما أو أكثر وحاصل على رخصة قیادة  21من العمر 
 .ساریة لقیادة نوع المركبة التي تقودھا

یجوز لك القیادة فقط في حالة أن یكون 
أو الوصي أو  برفقتك أحد الوالدین

أو مدرس " یحل محل الوالدین"شخص 
تعلیم القیادة أو مدرب مدرسة تعلیم القیادة 

عاًما أو أكثر وحاصل  21یبلغ من العمر 
على رخصة قیادة ساریة لقیادة نوع 

 .المركبة التي تقودھا

یجوز لك القیادة فقط في حالة أن یكون برفقتك 
اصل عاًما أو أكثر وح 21شخص یبلغ من العمر 

على رخصة قیادة ساریة لقیادة نوع المركبة التي 
 .تقودھا

 صباًحا 5مساًء حتى  9من  صباًحا 5مساًء حتى  9من  صباًحا 5مساًء حتى  9من 
یجب أال تقم بالقیادة تحت أي ظرف من  .یجب أال تقم بالقیادة تحت أي ظرف من الظروف

 .الظروف
یجوز لك القیادة فقط في حالة أن یكون برفقتك أحد 

" یحل محل الوالدین"الوالدین أو الوصي أو شخص 
أو مدرس تعلیم القیادة أو مدرب مدرسة تعلیم 

عاًما أو أكثر وحاصل  21القیادة یبلغ من العمر 
على رخصة قیادة ساریة لقیادة نوع المركبة التي 

 .تقودھا

https://dmv.ny.gov/
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 لتحدید موعد من أجل اختبار القیادة على الطرق

، أو من خالل االتصال بنظام تحدید مواعید اختبار القیادة على الطرق اآللي dmv.ny.gov/roadtestیمكنك جدولة موعد الختبار القیادة على الطرق على 
رقم شھادة باإلضافة إلى أرقام المذكور في تصریح أو رخصة متعلم القیادة،  9یُطلب منك تقدیم الرقم التعریفي المكون من س. 2100-402-518-1على الرقم 

إذا كنت . ساعات أو دورة تعلیم القیادة 5إتمام الدورة التدریبیة المذكور على الشھادة التي استلمتھا عند إكمال دورة السالمة على الطرق السریعة البالغ مدتھا 
 .اتمقدم طلب للحصول على رخصة قیادة تجاریة، فسیُطلب منك تقدیم الرقم الموجود على اإلیصال الذي استلمتھ عندما دفعت رسوم اختبار المھار

اعةً كحد أدنى س 50یجب أن تكون قد أتممت قبل الخضوع الختبار القیادة على الطرق، : MJأو  DJمالحظة لجمیع حاملي تصریح متعلم قیادة من الفئة 
شھادة ( MV-262یجب علیك إحضار نموذج . ساعةً على األقل من القیادة بعد غروب الشمس 15من القیادة التدریبیة الخاضعة لإلشراف والتي تتضمن 

أو من  dmv.ny.govعلى  یمكنك الحصول على النموذج. مكتمًال ویحمل توقیع أحد الوالدین أو الوصي DMVالصادر عن إدارة ) القیادة الخاضعة لإلشراف
 .وطلب النموذج DMV، أو یمكنك االتصال بمركز اتصاالت إدارة DMVأي مكتب تابع إلدارة 

، إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على رخصة قیادة تجاریة 2022فبرایر  7اعتباًرا من ): CLP(مالحظة لجمیع حاملي تصریح متعلم القیادة التجاریة 
)CDL ( ألول مرة أو إلضافة تصدیق المواد الخطرة أو نقل الركاب أو حافلة المدرسة ألول مرة، یجب علیك إكمال تدریب السائق المبتدئ)ELDT ( قبل

. الخاص بالمواد الخطرة قبل الخضوع الختبار معرفة المواد الخطرة ELDTیلزم إتمام تدریب . CDLالخضوع الختبار القیادة على الطرق الخاص برخصة 
 . FMCSA (https://tpr.fmcsa.dot.gov(یجب أن یكون مقدم التدریب مسجًال في سجل مقدمي التدریب التابع لإلدارة الفیدرالیة لسالمة الناقالت اآللیة 

لمعرفة المزید  faq-training-driver-level-drivers/entry-.ny.gov/commercialhttps://dmvعلى  ELDTقم بزیارة األسئلة الشائعة على تدریب 
 .ELDTمن المعلومات عن متطلبات تدریب 

https://dmv.ny.gov/schedule-road-test
https://dmv.ny.gov/
https://tpr.fmcsa.dot.gov/
https://dmv.ny.gov/commercial-drivers/entry-level-driver-training-faq
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