
RT-3A (3/22)  2من  1الصفحة  للحصول على معلومات حول اختبار القیادة على الطریق الخاص بك). 2(راجع الصفحة 
 

 

 حدد موعًدا الختبار القیادة على الطریق عبر الھاتف أو اإلنترنت
  dmv.ny.gov/roadtestأو  518-402-2100

 (لضعاف السمع) 1-800-368-1186
 

 سریع وسھل االستخدام ومریح! DMVنظام تحدید موعد الختبار القیادة على الطریق لدى 
أو ساعة في الیوم لتحدید موعد الختبار القیادة على الطریق أو إعادة تحدیده أو إلغائھ عبر الھاتف  24متاح على مدار  DMVإن تحدید موعد الختبار القیادة على الطریق لدى 

(الشاحنات  Cو Bو A(الدراجات الناریة)، وللحصول على فئات الرخصة التجاریة  MJأو  M(سیارات الركاب أو الشاحنات الصغیرة) أو  Eأو  DJأو  Dاإلنترنت لفئات الرخصة 
من موعد اختبار القیادة على للحصول على االتجاھات إلى مكان إجراء اختبار القیادة على الطریق، أو التحقق  DMVالكبیرة أو المقطورات أو الحافالت). یمكنك أیًضا استخدام نظام 

 الطریق الذي حددتھ.
 لتحدید موعد اختبار القیادة على الطریق، یجب أن تحصل على تصریح متعلم صالح لدى والیة نیویورك.

 
 

  عبر الھاتف أو اإلنترنت ألي من فئات الرخصة التالیة:حدد موعد الختبار القیادة على الطریق أو أعد تحدیده أو قم بإلغائھ 
 

♦ D أو ،DJ أو ،E (سیارات الركاب أو الشاحنات الصغیرة) وM  أوMJ (الدراجات الناریة) 
دوالًرا  40قبل أن تحدد موعًدا الختبار القیادة على الطریق ألي من ھذه الفئات، یجب أن تدفع  -(الشاحنات الكبیرة أو المقطورات أو الحافالت)  C، أوB، أو Aالفئة  ♦

القیادة على الطریق، یجب علیك . عند تحدید موعد اختبار Motor Vehiclesرسوم اختبار القیادة على الطریق. یمكنك دفع الرسوم عبر الھاتف أو اإلنترنت أو في مكتب 
 تقدیم الرقم الموجود على اإلیصال الذي تحصل علیھ عند دفع الرسوم.

 عند تحدید موعد اختبار القیادة على الطریق، یرجى مراعاة أن عدة أسابیع قد تمر قبل إجراء اختبار القیادة على الطریق. مالحظة لجمیع العمالء:
 

  قبل تحدید موعدك:
 

یمكنك أن تأخذ  قبل أن تتمكن من تحدید موعد الختبار القیادة على الطریق. DMVإذا لم یكن لدیك رخصة قیادة صادرة عن والیة نیویورك، فیجب علیك إتمام دورة الترخیص المسبق المعتمدة من 
أداة بحث على موقعنا اإللكتروني لمساعدتك في العثور على  DMVد عبر اإلنترنت. لدى دورة معتمدة في المدارس الثانویة أو الكلیات أو مدارس القیادة المھنیة أو عبر مقدم معتم

. لتحدید موعد https://dmv.ny.gov/nys-driving-schoolsمدرسة قیادة مرخصة یمكنھا تقدیم دورة الترخیص المسبق والتعلیم داخل السیارة. تفضل بزیارة موقعنا اإللكتروني 
 ریق، إذا لم یتم أخذ دورة الترخیص المسبق عبر اإلنترنت خالل العام الماضي، فیجب أن یكون لدیك إحدى الشھادات التالیة:اختبار القیادة على الط

 ) التي تم إصدارھا خالل العام الماضي.MV-278(نموذج  شھادة إتمام دورة الترخیص المسبق  ♦
 العامین الماضیین.) التي تم إصدارھا خالل MV-285(نموذج  شھادة إتمام دورة الطالب ♦

 
 إذا فقدت شھادتك، فیجب علیك الحصول على شھادة بدیلة من مقدم الدورة التدریبیة قبل تحدید موعد اختبار القیادة على الطریق.

 
الطریق. یجب علیك تحدید ما إذا كنت تفي أشھر على األقل قبل یوم اختبار القیادة على  6فیجب أن یكون تصریحك ساریًا (غیر معلق) لمدة  إذا كان لدیك تصریح متعلم مبتدئ،

صالحة أم ال، یمكنك التسجیل للحصول بالمتطلبات، ألنھ إذا لم تستوف ھذه المتطلبات، فال یمكنك تحدید موعد الختبار القیادة على الطریق. لمعرفة ما إذا كانت حالة تصریحك 
 .dmv.ny.govمجاني عبر  MyDMVعلى حساب 

 
، إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على تصریح متعلم تجاري ألول مرة أو 2022فبرایر  7اعتباًرا من  ):CLPتصاریح الحاصلین على تصریح متعلم تجاري (مالحظة لجمیع حاملي ال

. یلزم CDLة على الطریق ) قبل أخذ اختبار القیادELDTألول مرة، فیجب علیك إتمام تدریب السائقین المبتدئین ( School Busأو  Passengerأو  Hazmatتضیف شھادة 
 FMCSAقبل إجراء اختبار معرفة المواد الخطرة. یجب أن یكون مقدم التدریب مسجالً في سجل مقدمي التدریب عبر  Hazmat ELDTإتمام تدریب 

https://tpr.fmcsa.dot.gov. 
للحصول على مزید من المعلومات حول متطلبات تدریب  ELDT-FAQ https://dmv.ny.gov/commercial-drivers/entry-level-driver-training-faqانتقل إلى 
ELDT. 

 

  لتحدید موعد اختبار القیادة على الطریق الخاص بك:
 

 المعلومات التالیة:عندما تحدد موعد اختبار القیادة على الطریق عبر الھاتف أو اإلنترنت، قدم 
 أرقام والذي یظھر على الجزء األمامي من تصریح المتعلم أو رخصة القیادة الخاصة بك الصادرین عن والیة نیویورك. 9رقم الھویة المكون من  ♦
 فقدم الرقم من إحدى الشھادات التالیة: إذا لم یكن لدیك رخصة قیادة صادرة عن والیة نیویورك،  ♦

  نموذج  الترخیص المسبقشھادة إتمام دورة)MV-278.إذا لم یتم االلتحاق بالدورة التدریبیة عبر اإلنترنت ،( 
 نموذج  شھادة إتمام دورة الطالب)MV-285.من دورة تعلیم القیادة الخاصة بك ( 

 ا.الرمز البریدي للمنطقة التي ترید إجراء اختبار القیادة على الطریق فیھأرقام أو  5رمزك البریدي المكون من  ♦
 رقم الھاتف المحمول ♦
 السیارة التي تنوي قیادتھا ♦

 
الخاص بك قبل الحصول على تدریب السائقین  CDLیمكنك تحدید موعد اختبار القیادة على الطریق  ):CLPمالحظة لحاملي التصاریح الحاصلین على تصریح متعلم تجاري (

أیام من اختبار القیادة على الطریق المحدد موعده أو سیتم إلغاء اختبار القیادة  7قبل  DMVالخاص بك في ملف مع  ELDT) ولكن یجب أن یكون ELDTالمبتدئین (
 على الطریق.

 

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


RT-3A (3/22)   2من  2الصفحة 
 

  موعد اختبار القیادة على الطریق أو إعادة تحدیده أو تأكیده:إللغاء 
 

. یجب علیك تقدیم رقم الھویة المكون 2100-402 (518)أو اتصل بالرقم  dmv.ny.gov/roadtestإللغاء موعد اختبار القیادة على الطریق أو إعادة تحدیده أو تأكیده، تفضل بزیارة 
ما إذا تم المتعلم أو رخصة القیادة الخاصة بك الصادرین عن والیة نیویورك. سیوفر لك النظام تعلیمات لتتبعھا. یجب علیك استخدام النظام لتأكید أرقام والذي یوجد على تصریح  9من 

 تغییر موعدك لسبب ما (على سبیل المثال، تغییر أو إلغاء بسبب سوء األحوال الجویة).
 

أیام عمل كاملة على األقل من تاریخ ووقت اختبار القیادة على الطریق.  3دوالًرا، یجب علیك إلغاء موعدك قبل  40، وعدم فقدان رسوم C، أو B، أو Aئة مھم: إللغاء اختبار القیادة على الطریق للف
 القیادة على الطریق.دوالًرا مرة أخرى قبل إعادة تحدید موعد الختبار  40دوالًرا التي دفعتھا، فیجب علیك دفع رسوم قدرھا  40إذا فقدت رسوم 

 
أیام من موعد اختبار القیادة على الطریق المحدد،  7قبل  DMVإلى  ELDTإذا لم یتم تقدیم شھادة تدریب  ):CLPمالحظة لجمیع حاملي التصاریح الحاصلین على تصریح متعلم تجاري (

دوالًرا التي دفعتھا. یمكن إعادة تحدید موعد اختبار القیادة على الطریق ویمكنك إجراء اختبار القیادة على  40فسیتم إلغاء اختبار القیادة على الطریق الخاص بك. ولن تخسر رسوم 
 .DMVالخاصة بك إلى  ELDTالطریق بمجرد تقدیم شھادة تدریب 

 
 

 یجب علیك إحضار كل ما ھو مدرج أدناه الختبار القیادة على الطریق:
 

علیك أیًضا إحضار بطاقة ھویة غیر السائق الخاصة بك  فیجبساٍر صادر عن والیة نیویورك. إذا كان لدیك تصریح مؤقت ال یحمل صورة،  تصریح متعلم یحمل صورة  .1
 مالحظة:أخرى). تحمل صورة صادرة عن والیة نیویورك أو رخصة تحمل صورة صادرة عن والیة نیویورك (ال تُقبل المستندات التي تحمل صورة صادرة عن والیات 

ى إجراء اختبار القیادة على الطریق لتغییر الفئة أو إضافة فئة أخرى، فیجب علیك إحضار إذا كان لدیك رخصة قیادة صادرة عن والیة نیویورك بفئة أخرى وتحتاج إل
 رخصة القیادة الحالیة الخاصة بك الصادرة عن والیة نیویورك إلى اختبار القیادة على الطریق.

 
) أو MV-278القیادة وإحضار شھادة إتمام دورة الترخیص المسبق (نموذج  إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على رخصة أصلیة، فیجب علیك إتمام دورة الترخیص المسبق أو تعلیم .2

). MV-278). إذا أكملت دورة الترخیص المسبق عبر اإلنترنت، فلن تحتاج إلى تقدیم شھادة إتمام دورة الترخیص المسبق (نموذج MV-285شھادة إتمام دورة الطالب (نموذج 
نیویورك بفئة أخرى وتحتاج إلى إجراء اختبار القیادة على الطریق لتغییر الفئة أو إضافة فئة أخرى، فیجب علیك إحضار رخصة  إذا كان لدیك رخصة قیادة صادرة عن والیة

 القیادة الحالیة الخاصة بك الصادرة عن والیة نیویورك إلى اختبار القیادة على الطریق.
 

) التي وقعھا والدك أو الوصي علیك لتأكید أنك MV-262)، فیجب علیك إحضار شھادة إتمام القیادة تحت إشراف (نموذج MJأو  DJإذا كان لدیك تصریح متعلم مبتدئ ( .3
 لممتحن الرخصة في كل مرة تقوم فیھا بإجراء اختبار القیادة على الطریق. MV-262قدت السیارة تحت إشراف لعدد الساعات المطلوبة. یجب إعطاء نموذج 

 
نًا علیھا.السیارة التي  .4 یجب أن تكون برفقة  ستقودھا إلجراء االختبار. یجب أن تكون السیارة بحالة جیدة ویجب أن یكون لدیھا تسجیل ساٍر وملصق فحص ساٍر وأن تكون مؤمَّ

عاًما ولدیھ رخصة صالحة لقیادة سیارة اختبار القیادة على الطریق. إذا كنت تقود السیارة إلى  18سائق ال یقل عمره عن 
 عاًما ولدیھ رخصة صالحة لقیادة نوع السیارة التي تقودھا.  21شخص ال یقل عمره عن 

وتكون قد  ، یجب علیك إحضار سیارة تنوي قیادتھا لنوع الرخصة التي ترغب في الحصول علیھاCDLبالنسبة لمقدمي طلبات اختبار القیادة على الطریق  مالحظة:
على تدریب 

حصلت 
ELDT .من أجلھا  

سیارة بسائق یحمل رخصة حتى یتمكن إلجراء اختبار القیادة على الطریق للدراجة الناریة أو للدراجة الناریة ذات االستخدام المحدود، یجب علیك تزوید الدراجة الناریة وال .5
أثناء االختبار. الممتحن من ركوب السیارة لیراقبك عند قیادة الدراجة الناریة 

 
، إذا كان یجب علیك تلبیة المتطلبات الطبیة الفیدرالیة، فیجب علیك تقدیم شھادة ممتحن طبیة صالحة إلى مكتب Cأو  Bأو  Aمن الفئة  إلجراء اختبار القیادة على الطریق .6

Motor Vehicle  في والیة نیویورك. یُرجى الرجوع إلى النموذجMV-44.5 "للحصول على  "المتطلبات الفیدرالیة لمقدمي طلبات الحصول على رخصة القیادة التجاریة

 

 معلومات حول متطلبات الشھادة الطبیة.

 
 بعد اختبار القیادة على الطریق الخاص بك

 

انتظر افیة حول ما یجب القیام بھ بعد ذلك. بعد إجراء اختبار القیادة على الطریق، ستتلقى بطاقة تحتوي على إرشادات حول كیفیة عرض نتائج اختبار القیادة على الطریق وإرشادات إض
 مساًء في لیلة اختبار القیادة على الطریق لتسجیل الدخول إلى موقع الویب المقدم. 6حتى الساعة 

 
 

معلومات حول متطلبات الشھادة الطبیة.

إذا كان لدیك رخصة . عجالت 3ة ذات سیار**ال یمكنك إجراء اختبار القیادة على الطریق في 
إذا كانت ھذه ھي أول رخصة قیادة لك في والیة نیویورك، فستحتاج إلى إكمال . قیادة صادرة عن والیة نیویورك، یجب علیك إحضار الرخصة الختبار القیادة على الطریق

 .دورة الترخیص المسبق أو تعلیم القیادة
مقاعد ال وبآلیة توجیھ وأحزمة أمان والمجھزة ال یجوز استخدام السیارة ذات الثالث عجالت التي تحتوي على عجلتین في األمام وعجلة واحدة في الخلف، **: مالحظة

 .تتطلب من السائق الوقوف أو الجلوس بشكل منفرج إلجراء اختبار القیادة على الطریق

عجالت كما ھو  3ة ذات سیار**ال یمكنك إجراء اختبار القیادة على الطریق في 
 . أدناه 5أسفل الرقم المالحظة محدد في 

موقع اختبار القیادة على الطریق، یجب أن تكون مع 

https://dmv.ny.gov/schedule-road-test
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