LIVING SAFELY
וואוינען זיכער

אייער דירה  /צימער קען זיין אומלעגאל אויב איר
ענטפערט יא צו סיי וועלכע פון די פראגעס:
איז אייער שלאפצימער אין קעלער?

)א קעלער האט ווייניגסטנס א האלב פון איר הייעך אונטער די ערד(

וואוינט איר אויפ'ן בוידעם?

באקומט איר עלעקטריק דורך
אן עלעקטרישן ווייער?
פארמאכט איר אייער צימער
מיט א פעדלאק?

אומלעגאלע דירות קענען אריינלייגן
אייך און אייער פאמיליע אין א סכנה.

בלייבט זיכער

האט צוויי גרינגע אופנים ארויסצוקומען.
האט א קארבאן מאנאקסייד/רויעך
דערשמעקער מיט גוטע באטעריס.
גיט פאר ספעיס היטערס
)אייוועלעך( א צייט זיך אפצוקילן.

די שטאט קען באלד אויסליידיגן אומזיכערע אומלעגאלע דירות
אדער צימערן .לענדלארדס קענען באקומען א שטראף ביז
 $25,000און זיין אויסגעשטעלט צו אנדערע שטראפן.
צו לערנען מער איבער אומלעגאלע וואוינונגען אדער צו פארלאנגן
א בילדינגס דעפארטמענט אונטערזוכונג ,רופט .3-1-1
Bill de Blasio, Mayor

YOUR APARTMENT / ROOM COULD
BE ILLEGAL IF YOU ANSWER YES
TO ANY OF THESE QUESTIONS:

?Is your bedroom in the cellar
)(A cellar has at least half its height underground.

?Do you live in the attic

Do you get electricity with
?an extension cord

Do you lock your room with
?a padlock

ILLEGAL APARTMENTS CAN PUT
YOU AND YOUR FAMILY IN DANGER.

STAY SAFE

Have two easy ways to get out.
Have a carbon monoxide/smoke
detector with good batteries.
Give space heaters a break
to cool down.

The City can immediately vacate unsafe illegal apartments or
rooms. Landlords can be fined up to $25,000 and face other
penalties. To learn more about illegal living spaces or to
request a Buildings Department inspection, call 3-1-1.
Rick D. Chandler, P.E., Commissioner

LIVING SAFELY
וואוינען זיכער

SIGNS YOUR APARTMENT OR ROOM MIGHT BE ILLEGAL:

ווייזט אייער אפארטמענט אדער צימער קען זיין אומלעגאל:

ILLEGAL APARTMENTS CAN PUT YOU AND YOUR FAMILY IN DANGER.

אומלעגאלע דירות קענען אריינלייגן אייך און אייער פאמיליע אין א סכנה.

