ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע װעגן
אינסטָאלינג אַ סימן אּון צּו
געֿפינען אַ מַאסטער ָאדער
סּפעציעל סימן הענגער לַײסענסד
ב ַײ דעם דעּפַארטמענט ,בַאנּוצט
דעם  QRקָאדע ּכדי צּו װיזיט דעם
 DOBװעבּפלַאץ.

■איבערדַאך סימנים
■ֿפלַאך טַאֿפליע סימנים
■ליכטיקע סימנים
■ֿפַארבן סימנים
■דר ַײ-דימענשַאנַאל אותיות סימנים

ּכדי צּו בַאשלָאסן דעם זָאנירן דיסטריקט אּון שײך
זָאנירן רעגּולַאציעס ֿפַאר אַײער אײגנטּום ,װיזיט
דעם NYC Department of City Planning
װעבּפלַאץ אױף .www.nyc.gov/planning

װעלכע רעגּולַאציעס רעגירן די אינסטַאליּונג אּון אויסמעקנקַײט פּֿון אַ
ביזנעס סימן?
די ( New York City Construction Codesקָאנסטרַאקשָאן קָאדעס)
רעגירן די אינסטַאליּונג אּון קָאנסטרַאקשָאן פֿ ּון ביזנעס סימנים
ֿפַאר זיכערקַײט .צּום בַײשּפיל ,די קָאנסטרַאקשָאן קָאדעס שטעלן אַ
מיליט איבער דעם גרייס פֿ ּון אַ סימן װָאס קען זַײן אינסטַאלירט ָאן
אַ דערלױבעניש אּון בַאדַארף אַ לַײסענסד ּפרָאֿפעשַאנַאל מַאסטער
ָאדער סּפעציעל סימן הענגער זָאל זַײן דערהַאלטן ּכדי צּו אינסטַאלירן
אַ סימן .די New York City Zoning Resolutionרעגירט אַ סך סימן
אויסמעקנקַײט שטריכןַ ,ארַײנגענּומען דעם ּפערמיַאבַאל ָארט אּון גרייס
פֿ ּון דעם סימן.
װען בַאדַארֿפט מען אַ דערלױבעניש ּכדי צּו אינסטַאלירן אַ ביזנעס סימן?
מען דַארף אַ דערלױבעניש צּו אינסטַאלירן אַ ביזנעס סימן סַײדן דעם
סימן איז געֿפַארבט גלַײך אױף אַ בנין ָאדער קלענער פֿ ּון זעקס קווַאדרַאט
ֿפיס אין גַאנצן ָארט אּון ניט ליכטיק.
װער מעג אינסטַאלירן אַ סימן?
ָאֿפענגען אױֿפן גרייס אּוןָ/אדער ווָאג פֿ ּון אַ סימן ,אַ רעגיסטרירט
ַאלגעמײנער קָאנטרַאקטָאר ,לַײסענסד מַאסטער סימן הענגער ָאדער
סּפעציעל סימן הענגער מעג זַײן בַאדַארֿפט.
■אַ רעגיסטרירט ַאלגעמײנער קָאנטרַאקטָאר מעג אינסטַאלירן ניט-
ליכטיקע ביזנעס סימנים ,װעלכע הָאבן אַ לימיטעד קווַאנטיטי
פֿ ּון טעקסט.
■סּפעציעל סימן הענגער זַײנען לַײסענסד ב ַײ דעם דעּפַארטמענט צּו
הייבן ,אּונטערשטעלן ,הענגען ָאדער צּוֿפעסטיקן סימנים װָאס זַײנען
ניט גרעסער פֿ ּון  150קווַאדרַאט ֿפיס אין גַאנץ געגנט אּון װָאס װָאגן
ניט מער װי  1,200פונט.
■מַאסטער סימן הענגער זַײנען לַײסענסד ב ַײ דעם דעּפַארטמענט צּו
הייבן ,אּונטערשטעלן ,הענגען ָאדער צּוֿפעסטיקן סימנים פֿ ּון קײן גרייס
ָאדער ווָאג.
װַײטערדיקָ ,אֿפענגען פֿ ּון גרייס אּוןָ/אדער ווָאג פֿ ּון אַ סימן ,אַ ניו יָארק
שטַאט רעגיסטרירט ַארכיטעקט ָאדער לַײסענסד ּפרָאֿפעשַאנַאל
אינזשעניר מעג דַארֿפן צּוגרייטן אּון ֿפָארלייגן דיזַײן ּפלַאנס מיט דעם
דעּפַארטמענט.

■פֿ ּון ֿפעברּוַאר  ,2019 ,9דּורך ֿפעברּוַאר  DOB ,2021 ,9װעט ניט
ַארויסגעבן הילעל ֿפַאר ביזנעס סטָארפרַאנט סימנים װָאס הָאבן
עקסיסטירט אין ָאדער אײדער ֿפעברּוַאר  ,2019 ,9סַײדן דעם סימן
בַאשַאף ַאן ָאנקּומענדיק דראָ ּונג ֿפַאר ּפּובלישער געזּונטערהַײט
ָאדער זיכערקַײטָ ,אדער  DOBװעט בַאשלָאסן ַאז דעם סימן איז ניט
ַאנדערש ּפַאסיק ֿפַאר די מָארַאטָאריּום.
בַאמערקּונג DOB :װעט ֿפָארזעצן ענטֿפערן ָ 311אנקלָאגן צּו בַאשלָאסן אױב דעם
ביזנעס סטָארפרַאנט סימן איז ּפַאסיק ֿפַאר די מָארַאטָאריּום.

■ָאנהײבן אויגוסט :2019
דעם דעּפַארטמענט פֿ ּון ֿפינַאנצן ( )DOFװעט ֿפעסטיקן אַ 6-מָאנַאט
ּפרָאגרַאם צּו דערלױבן ביזנעס צּו הַאלטן אויסגעצייכנט משפטים
ֿפַאר ביזנעס סטָארפרַאנט סימן הילעל.
 DOBװעט ֿפעסטיקן אַ 6-מָאנַאט ּפרָאגרַאם צּו העלֿפן ביזנעס װָאס
הָאבן בַאקּומען ביזנעס סטָארפרַאנט הילעל צװישן יּוני  2006 ,1אּון
ֿפעברּוַאר  2019 ,9אּון בַאצָאלט שײך שטרָאֿפן אינסטָאלינג לעגַאל
סטָארפרַאנט סימנים ב ַײ צּושטעלן טעכניש הילף אָ ּפלייקענערן 75%
פֿ ּון דערלױבעניש אָ ּפצָאלן.
 DOB, DOFאּון דעם דעּפַארטמענט פֿ ּון קלײנע ביזנעס סערװיסעס
װעלן ַארבעטן צּוזַאמען צּו ֿפַארזיכערן ַאז ביזנעס װײסן די שײך
ביזנעס סטָארפרַאנט סימן געזעצן אּון רעגּולַאציעס ,אּון ּכדי צּו
בַארעכטיקן די ַאֿפָארמענשַאנד דערװַײליקע ּפרָאגרַאמען.
■ַאן ַארבעט קרַאֿפט װעט זַײן קַאנווייען מיטן ציל פֿ ּון אויסֿפָארשן
ּפּונקטן בַאצױגן מיט ביזנעס סטָארפרַאנט סימן רעגּולַאציעס אין
די  New York City Construction Codesאּון די New York City
.Zoning Resolution

ַאדיציָאנעלע ריסָארסעס
ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע װעגן סימן אינסטַאליּונג ,װיזיט דעם DOB
װעבּפלַאץ אױף
.www1.nyc.gov/site/buildings/safety/installing-a-sign.page
ּכדי צּו בַאשלָאסן אַײער אײגנטּום זָאנירן דיסטריקט אּון זַײן שײך זָאנירן
רעגּולַאציעס ,װיזיט דעם  Department of City Planningװעבּפלַאץ אױף
www.nyc.gov/planning.

אינסטָאלינג ביזנעס סימנים

װָאס איז אַ ביזנעס סימן?
ביזנעס סימנים ָ -אדער ַאקסעסערי סימנים אין די New York City
 - Zoning Resolutionאידענטיֿפיצירט די ביזנעס ַאװּו דעם סימן איז
געשטעלט .צּום בַײשּפיל ,אַ רעטַאיל קרָאם מעג הָאבן זַײן נָאמען אױף אַ
ביזנעס סימן אױף זַײן טיר .אַ מעלדן סימן איז ֿפַארשיידן פֿ ּון אַ ביזנעס
סימן .מעלדן סימנים העכערן סחורות אּון סערװיסעס צּוגעשטעלט
ַאנדערשװּו ַ -אזוי װי אַ בילבָארד ֿפַאר אַ ֿפילם.

לָאקַאל געזעץ  28פּֿון 2019
■פֿ ּון ֿפעברּוַאר  DOB ,2019 ,9װעט ניט בַאלעסטיקן ציווילע שטרָאֿפן
ֿפַאר ַארבעטן ָאן אַ דערלױבעניש הילעל ֿפַאר ביזנעס סטָארפרַאנט
סימנים װָאס יקסידן ניט  150קווַאדרַאט ֿפיס אין אַ געגנט נָאר 1,200
פונט אין װָאג .ביזנעס װָאס הָאבן בַאקּומען די הילעל אױף ָאדער
נָאך דעצעמבער  ,2017 ,28אּון הָאבן ניט בַאצָאלט די שטרָאֿפן ,מעגן
ֿפָארלייגן אַ ווייווער בקשה צּו דעם  DOBב ַײ ֿפָארלייגן ַאן ֿ L2פָארמע
אין אַ  DOBבָאראָ ּוג ָאֿפיס.

