
 
 الحاكمة كاثي هوكول   12/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن خطة لمعالجة النقص في سائقي الشاحنات والحافالت 
  

  االقتراح سيمكن األطراف الثالثة من إجراء اختبارات الحصول على رخص قيادة مركبات تجارية
  

  يناير للسماح بالمشاركة العامة في االقتراح 26جلسة استماع عامة في 
  

  بناء على جهود الوالية إلزالة الحواجز وخلق مسارات لحاملي رخص قيادة مركبات تجارية الجدد 
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن خطة للمساعدة في معالجة النقص الحاد في سائقي الشاحنات والحافالت من خالل 
(. ستسمح  CDLتوسيع نطاق توفر اختبارات الطريق بشكل كبير لمقدمي طلبات الحصول على رخصة قيادة مركبة تجارية )

الطريق، والتي من شأنها إنشاء المزيد من مواقع االختبار على مستوى   المبادرة لألطراف الثالثة المؤهلة بتقديم اختبارات
الوالية وتوسيع القدرة االستيعابية في المواقع الحالية التي تديرها الوالية، مما يقلل الوقت المستغرق للحصول على رخص  

  قيادة مركبات تجارية لسائقين مؤهلين على الطريق.
  

يناير لالستماع إلى التعليقات على الخطة  26ستعقد إدارة المركبات بوالية نيويورك جلسة استماع عامة يوم األربعاء 
بعد الظهر، وستكون مفتوحة إلبداء   12:30صباًحا إلى   10:00من  WebExومراجعتها. ستعقد جلسة االستماع عبر  

قات المكتوبة  (. يمكن إرسال التعليDMVالمالحظات العامة بعد مقدمة موجزة من قبل ممثلي إدارة المركبات )
  فبراير. 4يناير إلى  18من  CDLThirdPartyTesting@dmv.ny.gov إلى

  
"بينما نواصل مكافحة هذا الوباء، نظل ملتزمين بتوسيع الفرص لسكان نيويورك، ودعم مدارسنا، وبذل كل ما في وسعنا  

قالت الحاكمة هوكول.  لة التوريد التي أثرت على العديد من الشركات في جميع أنحاء واليتنا وبلدنا،" لمعالجة مشكالت سلس
"من خالل تمكين األطراف الثالثة من إجراء اختبار الطريق لسائقي الشاحنات والحافالت، سننشئ طرقًا جديدة لسكان 

  لضمان وصول السلع الحيوية إلى حيث يلزم أن تكون."نيويورك لبدء وظائف مثيرة، وألطفالنا للوصول إلى المدرسة، و
  

خالل جلسة االستماع العامة، ستقدم إدارة المركبات نظرة عامة عن االقتراح الذي يدعو إلى تنفيذ تدريجي لهذه المبادرة التي 
مركبات التجارية بالبدء في من شأنها أن تسمح في البداية لوكاالت الوالية األخرى والهيئات التي تمتلك أساطيل كبيرة من ال

إجراء اختبارات الحصول على رخص قيادة مركبات تجارية على الطرق. وتشمل المرحلة الثانية كيانات مؤهلة من القطاع  
الخاص. ستنشئ إدارة المركبات نظام مراقبة صارم لضمان قيام مدربي قيادة المركبات التجارية المؤهلين بإدارة اختبارات  

وفقًا للوائح الوالية واللوائح الفيدرالية. ستستخدم إدارة المركبات التعليقات التي تم جمعها خالل جلسة االستماع  الطريق بأمان 
 العامة لتقييم وتطوير خطة التنفيذ.  

  
"نحن في إدارة المركبات نعلم مدى أهمية وجود سائقي شاحنات  قال مفوض إدارة المركبات مارك جيه إف شرودر: 

وحافالت مؤهلين على الطريق، ونحن ملتزمون ببذل ما في وسعنا لتلبية الحاجة. نتطلع إلى جمع آراء الجمهور في جلسة  
ة مركبات تجارية  االستماع هذه ثم العمل على تمكين األطراف الثالثة المؤهلة من تقديم اختبارات الحصول على رخص قياد 

  لمنح سكان نيويورك فرصة أكبر للتقدم لالختبار والحصول على وظائف جيدة في قيادة هذه المركبات األساسية."
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هذا االقتراح الجديد هو جزء من سلسلة من اإلجراءات التي اتخذتها الوالية تحت قيادة الحاكمة كاثي هوكول إلزالة الحواجز 
مجموعة متنوعة من التدابير لوكاالت حكومية متعددة من  قدمت الحاكمة هوكولين. في سبتمبر،  وإعداد المزيد من السائق

  أجل معالجة النقص في سائقي الحافالت المدرسية.
  

كجزء من هذا الجهد، عمات إدارة المركبات في عملية الحصول على تسريع الحصول على رخص قيادة مركبات تجارية  
يوًما بين اختبار الرخصة واختبارات الطريق. عززت الوالية أيًضا القدرة على  14عن طريق إزالة فترة االنتظار البالغة 

إدارة اختبارات الطرق من خالل التعاون مع مكاتب إدارة المركبات التي تديرها المقاطعة لزيادة القدرة االستيعابية  
  لالختبارات الكتابية.

  
بار الحصول على رخص قيادة مركبات تجارية للسائقين من خالل  باإلضافة إلى ذلك، افتتحت نيويورك مواقع جديدة الخت

( وهيئة الطريق السريع وجمعية سباق نيويورك ومكتب الخدمات العامة  SUNYالشراكة مع جامعة والية نيويورك )
وبالنسبة لموظفي المدارس الذين يحملون رخص قيادة الستخدام مساحات كبيرة في مواقعهم المختلفة الختبار الطريق.  

  مركبات تجارية حاليًا، وضعت الوالية اختباًرا سريعًا للحصول على رخصة تسمح لهم بقيادة الشاحنات والحافالت مؤقتًا.
  

يمكن للمهتمين بالحصول على رخصة قيادة تجارية العثور على المزيد من المعلومات على الرابط 
drivers-https://dmv.ny.gov/commercial.  

  
، او متابعة إدارة المركبات  dmv.ny.govلمزيد من المعلومات حول إدارة المركبات، تفضل بزيارة 

  .إنستغرام و تويترو ،فيسبوك على
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