
זיכער קָאנסטרַאקשָאן ביל ֿפּון רעכט

די זיכער קָאנסטרַאקשָאן ביל ֿפּון רעכט צּושטעלט ַא סך 
אינֿפָארמַאציע װעגן קָאנסטרַאקשָאן ַארבעט אין אַײער בנין, 
ַארַײנגענּומען ַא בַאשרַײבונג ֿפּון דעם ַארבעט װָאס מען טָאן, 

שעהן ֿפּון קָאנסטרַאקשָאן, ַא טַײמלַײן ֿפַאר ענדיקן דעם ַארבעט, 
אּון קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע ֿפַאר דעם בנין בַאזיצער. די זיכער 

קָאנסטרַאקשָאן ביל ֿפּון רעכט דַארף זַײן ּפָאסטעד אין דעם בנין אּון 
ַאלע ָאנקלָאגן װעגן די זיכער קָאנסטרַאקשָאן ביל ֿפּון רעכט, ָאדער 

װַײל מען הָאט עס ניט, קען מען מַאכן בַײ ָאנקלינגען 311.

 װען בַאדַארֿפט מען ַא ּפָאסט ֿפּון די זיכער קָאנסטרַאקשָאן ביל 
ֿפּון רעכט?

 ַא זיכער קָאנסטרַאקשָאן ביל ֿפּון רעכט דַארף זַײן ּפָאסטעד װען עס 
 DOB איז דָא ַא קָאנסטרַאקשָאן אין ַא ֿפַארנּומען בנין װָאס דַארף ַאן

דערלױבעניש.

אװּו קען איך געֿפינען די זיכער קָאנסטרַאקשָאן ביל ֿפּון רעכט אין 
מַײן בנין?

 די זיכער קָאנסטרַאקשָאן ביל ֿפּון רעכט מּוזט זַײן ֿפַארשּפרײטן 
צּו טענַאנטס ָאדער ּפָאסטעד איִן דעם לָאבי ֿפּון בנין אּון אױף 

יעדער שטָאק ֿפּון דעם בנין.
LIVING SAFELY
nyc.gov/buildings

TenantAdvocate@buildings.nyc.gov
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LIVING SAFELY

Safe Construction Bill of Rights

This Notice and a Tenant Protection Plan are required to be distributed to each occupied dwelling unit or posted 
in a conspicuous manner in the building lobby and on every floor within 10 feet of every elevator bank, or, in a 
building with no elevator, within 10 feet of or inside every main stairwell and shall remain posted until the 
completion of the described permitted work because :
_____ The property owner has filed an application for a permit for work not constituting minor alterations or 

ordinary repairs with the Department of Buildings (DOB).
____ The property owner has notified the DOB that an emergency work permit is being sought.
____ The property owner has filed for a temporary certificate of occupancy.

Description of the type of work being conducted and the locations in the multiple dwelling where the 

work will take place ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Description of the amenities or essential services anticipated to be unavailable or interrupted during the 

work and how the owner will minimize such unavailability or interruption

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Hours of construction ______________________________________________________________________

Projected timeline for the completion of the work _______________________________________________

Agent or employee of the owner who can be reached for non-emergency matters pertaining to the work 

being performed 

Name: _________________________________________ Contact number: __________________________

Agent or employee of the owner who can be reached for emergency matters pertaining to the work being 

performed 24 hours a day, 7 days a week during the period of construction:   

Name: _________________________________________ Contact number: __________________________

To file a complaint about the work being performed or ask questions about the work being performed, contact 
the Department of Buildings at 311.

Este es un aviso importante acerca de las tareas de construcción que se están llevando a cabo en el 
edificio. El propietario del edificio está obligado por ley a poner este aviso a su disposición en español. 

Comuníquese con el propietario para obtener la traducción de este aviso.

یطلب من مالك المبنى بموجب القانون جعل ھذا اإلخطار متاًحا لك باللغة العربیة.ھذا إخطار مھم بشأن أعمال البناء في المبنى الخاص بك. 
اتصل بالمالك لترجمة اإلخطار.

此�关于您所住楼宇施工工程的重要通知。楼宇�主�按照法律要求向您提供此通知的中文版。
��系�主索取通知�文。

Sa se yon anons enpòtan konsènan travay konstriksyon k’ap fèt nan bilding pa’w la. Lalwa egzije mèt 
bilding nan ba ou anons lan an Kreyòl Ayisyen. Kontakte mèt bilding nan pou tradiksyon anons lan.

이는귀하의건물내건설작업과관련된중요한통지입니다.건물주는법적으로이통지서를한국어로
제공해야합니다.통지서번역본이필요한경우건물주에게문의하시기바랍니다.

Это важное уведомление о проведении строительных работ в вашем здании. По закону 
собственник здания обязан обеспечить перевод данного уведомления на русский язык. Свяжитесь 

с собственником для перевода данного уведомления.



 Office of the Tenant Advocate (OTA) ‘NYC Department of דעם
Buildings איז ַא ריסָארס ֿפַאר העלֿפן טענַאנטס ֿפַארשטַאנען די ּכללים 
װָאס רעגירן קָאנסטרַאקשָאן. OTA העלף טענַאנטס בַײ מָאניטָארינג ַאז 

דעם קָאנטרַאקטָאר זָאל דּורכֿפירן מיט טענַאנט בַאשיצּונג ּפלַאנס אּון בַײ 
אּונטערזּוכן ָאנקלָאגן ֿפּון קָאנסטרַאקשָאן ַאּון ּפלָאגן.

ּפלָאגן
ּפלָאגן קען קּומען אין ַא סך ֿפָארמען. קָאנסטרַאקשָאן-ֿפַארבּונדן ּפלָאגן נעם 

ַארַײן ָאבער עס איז ניט לימיטעד צּו:

ַארבעט בלױז געמײנט צּו שָאדן די לעבן קווַאליטעט ֿפּון ַא טענַאנט,   
מער װי ֿפַאר ֿפַארבעסערן דעם בנין.

ֿפעלנדיק ָאדער ניט גענּוג טענַאנט בַאשיצּונג ּפלַאנס  

דּורכֿפירן אױס-שעהן קָאנסטרַאקשָאן ַארבעט װָאס קען ַאנדערש געשען   
במשך נָארמַאל קָאנסטרַאקשָאן שעהן; ָאדער

דּורכֿפַאל צּו ֿפַארריכטן צּושטַאנדן װָאס הָאבן דּורכגעֿפירט צּו הילעל   
.Department of Buildings (DOB) ָאדער ָאּפלָאזן בַאֿפעלן ֿפּון

אױב איר איבערלעבט קײן אײנע ֿפּון די ֿפריערדיקע ֿפָארמען ֿפּון ּפלָאגן, 
.311 ONLINE בַײ ָאנקלינגען 311 ָאדער ניצן OTA ביטע בַאמערקט

 אױב אַײער ּפריץ איז מיטהַאלטן בַאזישע סערװיסעס, װי היץ ָאדער הײס 
װַאסער, ָאדער אױב אַײער בנין איז שלעכט ֿפַארהױלן, ביטע קָאנטַאקטירט 

NYC Department of Housing Preservation and Develop-  דעם
.311 ONLINE בַײ ָאנקלינגען 311 ָאדער ניצן ment (HPD)

 אין בנינים מיט רענט-קָאנטרָאלירט ָאדער רענט-אוישַאלטן דירות, 
 NYS Homes טענַאנטס מיט ּפלָאגן ָאנקלָאגן דַארֿפן אױך קָאנטַאקטירן די

 (718) 739-6400. HCR אױף and Community Renewal (HCR)
דּורכֿפירט די הַאּוסינג ּכללים ֿפּון דעם שטַאט רענט-רעגּולירט דירות.

ּכדי צּו לערנען מער װעגן טענַאנט ּפלָאגן אּון װי ַאזױ צּו געֿפינען הילף, 
בעט ַא צָאּפיע ֿפּון HPD’s ABCs of Housing בַײ ָאנקלינגען 311 

.311 ONLINE ָאדער ניצן

טענַאנט בַאשיצּונג ּפלַאן

װָאס איז ַא טענַאנט בַאשיצּונג ּפלַאן?

ַא טענַאנט בַאשיצּונג ּפלַאן (TPP) בַאשרַײבט װי ַאזױ װעט די זיכערקַײט 
אּון געזּונט ֿפּון טענַאנט זַײן בַאשיצט במשך קָאנסטרַאקשָאן ַארבעט 

אין ַא ֿפַארנּומען בנין. דעם TPP מּוזט בַאהַאנדלען װי ַאזױ דעם ּפריץ 
ּפלַאנירט צּו ֿפַארהױלן געהעריק נויטֿפַאל ַארויסגַאנגען, ֿפַײער זיכערקַײט, 

געזּונטערהַײט סטַאנדַארדס, זיכער הַאּוסינג סטַאנדַארדס, סטרּוקטּור 
זיכערקַײט, רַאש רעסטריקשָאנס אּון איקערדיקע סערװיסעס װי היץ אּון 

הײס װַאסער.

 ֿפַאר מער TPP אינֿפָארמַאציע, װיזיט DOB װעבּפלַאץ אױף
nyc.gov/buildings אּון אױסקלַײב די טענַאנט טַאב.

װען איז ַא טענַאנט בַאשיצּונג ּפלַאן בַאנּוצט?

מען בַאדַארֿפט ַא TPP װען עס איז דָא ַא קָאנסטרַאקשָאן אין 
ַא ֿפַארנּומען בנין װָאס דַארף ַאן DOB דערלױבעניש. מערסט 

קָאנסטרַאקשָאן ַארבעט דַארדף ַא DOB דערלױבעניש. ָאבער 
מינערווערטיק ַארבעט ַאזױ װי ֿפַארבן ָאדער ֿפַארבַײטן קיך שַאֿפעס 

 ָאדער ֿפענצטערס, דַארדף ניט ַא DOB דערלױבעניש אּון דַארף 
.TPP ניט ַא

ַאװּו קען איך געֿפינען דעם טענַאנט בַאשיצּונג ּפלַאן? 

איר קענען בעטן ַא קָאּפיע ֿפּון דעם TPP ֿפַאר קָאנסטרַאקשָאן ַארבעט 
אין אַײער בנין ֿפּון אַײער ּפריץ, ָאדער בַײ ָאנשרַײבן אַײער ַאדרעס אין

nyc.gov/bis. אױף DOB’s Buildings Information System (BIS)

די בנין בַאזיצער דַארֿפן בַאמערקן טענַאנטס װען דעם בנין הָאט ַא 
טענַאנט בַאשיצּונג ּפלַאן? 

 יע ַא בַאמערקּונג װעגן דעם TPP מוסט זַײן ֿפַארשּפרייטן צּו טענַאנטס 
ָאדער ּפָאסטעד אין דעם לָאבי ֿפּון בנין אּון אױף יעדער שטָאק ֿפּון דעם 

בנין. זע אּונײטן ֿפַאר ַא מּוסטער TPP בַאמערקּונג װָאס דַארף זַײן 
ּפָאסטעד.

ָאנקלָאגן װעגן TPPs ָאדער ֿפַאר ניט זײ הָאבן, קען מען מַאכן בַײ 
.311 ONLINE ָאנקלינגען 311 ָאדער ניצן

װער קען איך קָאנטַאקטירן אױב איך הָאב ֿפרַאגעס װעגן אײביק 
קָאנסטרַאקשָאן אין מַײן בנין?

אױב דעם ֿפַאל נעם ַארַײן ַא לעבן טרעטענינג סיטּוַאציע, ָאנקלינגט 911.  

אױב דעם ֿפַאל נעם ַארַײן ֿפַארריכטן ָאדער ַאלגעמײנער אוישַאלט,   
ָאנקלינגט 311.

אױב דעם ֿפַאל דערװעג אײביק אױֿפברױ אין אַײער בנין, קָאנטַאקטירט   
 OTA אױף 393-2949 (212) ָאדער אי-מײל אױף

TenantAdvocate@buildings.nyc.gov.

LIVING SAFELY

NOTICE
RE: TENANT PROTECTION PLAN FOR OCCUPANTS

The NYC Department of Buildings has issued a permit for work in this requires a Tenant  

Protection Plan (TPP). Building occupants may obtain a paper copy of the TPP from the owner and  

may access the plan on the Department’s website at www.nyc.gov/buildings.

Address:

Below is the contact information for the (check one):

Site Safety  
Manager

Site Safety  
Coordinator

Superintendent of 
Construction

Owner/Owner’s  
Designee

Name: Phone Number:

Building occupants may call 311 to make complaints.

NYC Administrative Code § 28-104.8.4.3 requires the Owner to:

• Distribute this notice to each occupied dwelling unit; or

• Post this notice in a conspicuous manner in the lobby and

 - on each floor within ten feet of the elevator

 - if the building does not have an elevator, within ten feet of or int he main stairwell of each floor. 


