
 
Beverley Road (Kensington, Brooklyn) Community Visioning Survey 

ארבעטן צו אפערן א רייע פון צייטווייליגע פאבליק פלאץ   Department of Transportationאון די  Street Labפראפיט -נאן
אווענטס אין אייער געגנט און וואלטן ליב געהאט צו הערן וויאזוי די פילאטן קענען אייך די בעסטע סערווירן. א דאנק פאר מיטטיילן 

 אייער איינגאבע!
 

צו מאכן   DOTאון  Street Labעט ווערן גענוצט דורךביטע באמערקט אז אלע דעמאגראפישע אינפארמאציע איז פרייוויליג און וו 
זיכער אז מיר נעמען אריין א פארשידנארטיגע טייל פון קאמיוניטי מיטגלידער און צו אידענטיפיצירן מוסטערן פון פאבליק פלאץ  

אויף די ארבעט ביטע  געברויכן וועלכע מיר וועלן מיטיילן מיט אייך ביי די ענדע פון די פילאט. פאר אנגייענדע אינפארמאציע
 .niri@streetlab.orgאדער פארבינדט זיך מיט  streetlab.org/initiatives/new-public-spacesבאזוכט 

 

 
 וואס איז אייער פארבינדונג מיט דעם געגנט? וועלט אויס אלע וואס זענען שייך  

אויס אונזער ספעציאליזירטע פארשטעלונג אנקעטע  אויב איר זענט א ביזנעס אייגענטומער אדער ארגעניזאציע הויפט ביטע פולט 
 /https://airtable.com/beverleyroadsurveyדא: 

 
 • איך ארבעט דערנעבן

 • איך וואוין דערנעבן 
 • איך גיי דא אין שולע

 • איך באזוך דא פריינט און/אדער פאמיליע 
 • איך קויף איין/ערלעדיג זאכן דערנעבן 

 דעצינישע פאסיליטיס • איך באזוך דערנעבענדיגע מע
 • איך באזוך רעסטוראנטן אדער בארס דערנעבן 

 • איך גיי נאר דורך 
 • איך באטייליג זיך אין דערנעבענדיגע רעליגיעזע סערוויסעס 

 • דאס איז מיין ערשטע מאל דא
 •אנדערע )ביטע אנגעבן( 

 
 ון די קאטעגאריס פון די פריערדיגע פראגע.ביטע אנגעבן אייער פארבינדונג צו די געגנט אויב עס פאסט נישט אין איינע פ

 
 
 
 
 
 

 
 וואס האט איר ליב איבער אייער געגנט? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 וועלכע שוועריקייטן טוט איר, אייער געגנט, און קאמיוניטי האבן? 

 
 
 
 
 
 
 



 
פילט איר אז עס זענען דא אינדרויסנדע פאבליק פלעצער אין אייער געגנט וואו איר קענט ארויסגיין אדער זיך טרעפן מיט  

 פריינט/פאמיליע?  
 • עס זענען נישט דא קיין פלעצער אין מיין קאמיוניטי אזויווי דאס. 

 • עס זענען דא אפאר, אבער איך נוץ זיי נישט.
 אבער איך וואלט געוואלט מער.• עס זענען דא אפאר, 

 • עס זענען דא גענוג אינדרויסנדע פאבליק פלעצער אין מיין קאמיוניטי.
 

 וואס וואלט איר געוואלט זען מער פון אין אייער געגנט? 
אין אייער געגנט אין  E 2nd Stאון  Church Aveצווישן   Beverley Rdאויף  Open Streetמיר פלאנירן א פילאט פון אן 

און וואלטן ליב געהאט אייער מיטטיילונג אויף וויאזוי עס   Shahana Hanifוזאמענארבעט מיט אייער לאקאלע קאונסיל מיטגליד צ
 קען די בעסטע סערווירן אייער ווילן און געברויך. 

 • פעסטיוואלן )קרעפט פעירס, עסן ווענדארס, א.ד.ג.( 
 • פארשטעלונגען )טענץ, טעאטער, מוזיק(

 אפ גאלערי, צייטווייליגע פאבליק ארט( -ארט )פאפ• וויזועל 
 • שפילן און ווארקשאפס )שפראך קלאסן, ארטס און קרעפטס, שאך, א.ד.ג.( 

 קלאסן, ספארטס, א.ד.ג.(  Zumbaאדער  Yoga• געלעגנהייטן פאר איבונגען )
 • זיצן און טישן 

 • גרינס )פלאנצונגען(
 ראגע!(• אנדערע )ביטע ערקלערט אין די קומענדיגע פ

 
 אויב איר וועלט אויס אנדערע אין די פריערדיגע פראגע אדער ווילט אויסברייטערן אויף אייער אויסוואל ביטע טוט עס דא.  

 
 
 
 

 
   (?E 2nd Stאון  Ave Churchצווישן  Beverley Rdוועלכע דריי ווערטער וואלט איר גענוצט צו שילדערן די גאס )

 
 
 
 
 
 

 
 (? E 2nd St און Church Aveצווישן   Beverley Rdאקטיוויטעטן טוט איר אויף די גאס )וועלכע 

 ביטע באצייכנט אלע וואס זענען גילטיג 
 • גיי אריבער אויף מיין וועג צו ערגעץ אנדערש 

 • זיץ
 • פיר מיין ביציקל 

 • גיי ארויס מיט פריינט/פאמיליע 
 • איבונגען

 • טוה ארט/קולטור אקטיוויטעטן 
 טוה זאכן )נעם אפ קינד פון שולע, טוה ארבעט(• 

 • עס
 • קויף עסן אדער זאכן 

 • אנדערע
 

 צווישן  Rd Beverleyביטע שילדערט די אקטיוויטעטן וואס איז נישט אויסגערעכנט וואס איר טוט איר אויף די גאס 
Ave Church  2אוןnd St E.) 

 
 
 



NYC Department of Transportation  אפערט קאמיוניטיס וועגן צו בויען פאבליק פלעצער אין זייער געגנט דורך 
Streets Open ,Street Seatsאון , Plazas די פראגראמען מאכן פאבליק פלעצער אפן צו אלע און ערלויבן א רייע פון .

וועגן פאר ניו יארקער צו הנאה האבן אקטיוויטעטן וואס פארשפרייטן עקאנאמישע אנטוויקלונג, שטיצן שולעס, און שטעלן צו נייע 
  פון קולטור פראגראמען און בויען קאמיוניטי. וואס איז אייער באקאנטשאפט מיט די פראגראמען?

 • דאס איז מיין ערשטע מאל וואס איך הער איבער די פראגראמען 
 • איך האב שוין געהערט אביסל בעפאר, אבער נישט געוואוסט צופיל 

 מאס איבער די פראגראמען • איך ווייס א גוטע
 • איך פיל זיכער מיט מיין וויסנשאפט פון אלע די פראגראמען 

 
 אין אייער געגנט וועט בענעפיטירן אייער קאמיוניטי?   Plazas אדער, Open Streets ,Street Seats טראכט איר אז האבן

 קאמיוניטי. • ניין, איך טראכט נישט אז דאס וועט בענעפיטירן מיין 
 • איך טראכט אז די אפערס וועלן נישט מאכן קיין חילוק. 

 • יא, איך טראכט אז דאס וועט בענעפיטירן מיין קאמיוניטי.
 

 וואס איז אייער עלטער?  
 און אונטער 15• 
 •16-24 
 •25-40 
 •41-65 
 •66+ 

 
 וואס איז אייער ראסע אידענטיטעט?  
 ך ביטע וועלט אויס אלע וואס זענען שיי 

 • אזיאנער
 • אמעריקען אינדיאנער, אלאסקא נעיטיוו אדער פאסיפיק איילענדער 

 • שווארץ אדער אפריקאן אמעריקען 
 • ווייס 

 • אנדערע )ביטע שילדערט אין די פאלגענדע פראגע(
 

 אויב איר ווילט, ביטע גיבט אן.  
זיש, פאקיסטאני, קאמבאדיען, המאנג,  )כינעזיש, וויעטנאמיש, פיליפינא, קאריען, אינדיען, באנגלעדעשי, יאפענע

 לעאשיען, א.א.וו.(
 
 
 

 אויב איר ווילט, ביטע גיבט אן.  
 
 

 
 אויב איר ווילט, ביטע גיבט אן.  

 אפריקאן אמעריקען, דזשאמעיקען, האיטען, ניידזשעריען, איטעאפיען, סאמאלי, א.א.וו.( 
 

 אויב איר ווילט, ביטע גיבט אן.  
 )נאוואדזשאו נאציאן, בלעקפיט טרייב, מעיען, אזטעק, טאנגען, פידזשען, מארשעליס, א.א.וו.( 

 
 
 

 
 שילדערט אייער ראסע אידענטיטעט דא -ביטע זעלבסט

 
 
 
 



 זענט איר פון היספאניש אדער לאטינא אפשטאם?  
 אויב אנדער לאזט די קעסטל אומבאצייכנט. -ער לאטינא אפשטאם צייכנט יא אויב איר זענט איר פון היספאניש אד

 
 
 

 אויב איר ווילט, ביטע גיבט אן.  
 )פארטעריקען, דאמיניקען, מעקסיקען, קאלאמביען, סעלוועדארען, גואטעמאלען, עקוואדאריען, ספאניארד א.א.וו.(

 
 
 

 מין  
ביינערי, גענדערקווער,  -אידענטיפיצירט זיך מיט )צ. ב. פרוי, מאן, נאןביטע לייגט אריין דזשענדער אידענטיטעט איר 

 טראנסדזשענדער פרוי, טראנסדזשענדער מאן א.א.וו.( 
 
 
 

 
 
א דאנק פארן אריינגעבן די בויגן! מיר זענען באמת דאנקבאר אז איר נעמט די צייט צו מיטיילן אייער וויסנשאפט איבער די געגנט.  

אדער באזוכט  niri@streetlab.org געס איבער די פאבליק פלאץ פילאט פילט פרייאויב איר האט מער פרא
https://www.streetlab.org/initiatives/new-public-spaces/. 
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