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א דאנק פאר מיטטיילן אייער איינגאבע אויף אנטוויקלען ניייע פאבליק פלעצער איו איייער געגנט! אינפארמאציע צאמגענומען דא 
צו אידענטיפיצירן ספעציפישע מוסטערן פון פאבליק פלאץ געברויכן, פילאט  DOTאון  Lab Street וועט ווערן גענוצט דורך

פאטענציאלע לעזונגען, און צאמנעמען אינפארמאציע וועלכע מיר וועלן מיטיילן מיט אייך ביי די ענדע פון די פראיעקט. פאר  
אדער פארבינדט זיך  /streetlab.org/initiatives/new-public-spacesאנגייענדע אינפארמאציע אויף די ארבעט ביטע באזוכט 

 .niri@streetlab.orgמיט 
 

 
 וועלכע פון די פאלגענדע טוט די בעסטע שילדערן אייער ארגאניזאציע אדער ביזנעס?  

 ארטס און קולטור ארגעניזאציע  • 
 יוגנט ארגאניזאציע • 
 געשעפט )נישט עסן פארבינדן( • 
 געשעפט )עסן פארבינדן(  • 
 ט אדער באררעסטאוראנ • 
 פארשטעלונג וועניו  • 
 סאלאן אדער בארבערשאפ • 
 רעליגיעזע ארגאניזאציע  • 
 סאציאלע וועלפעיר ארגאניזאציע • 
 געזונטהייט פארבינדענע ארגאניזאציע  • 
 אנדערע, )ביטע אנגעבן(  • 

 
 שילדערט אייער ארגאניזאציע אדער ביזנעס. -ביטע זעלבסט

 
 
 

 וואס איז אייער ארגאניזאציע'ס אדער ביזנעס'ס פארבינדונג מיט דעם געגנט? 
 
 
 
 
 
 

 וואס האט איר ליב איבער טוהן ארבעט אין דעם געגנט? 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 ?  Open Streetוועלכע פון די פאלגענדע וואלט אייער ארגעניזאציע געווען אינטערעסירט אין זען אויף די פילאט 
 פילאט אין אייער געגנט אין צוזאמענארבעט מיט אייער לאקאלע קאונסיל מיטגליד   tOpen Streeמיר פלאנירן אן 

Shahana Hanif  .און וואלטן ליב געהאט אייער מיטטיילונג אויף וויאזוי עס קען די בעסטע סערווירן אייער ווילן און געברויך 
 פעסטיוואלן )קרעפט פעירס, עסן ווענדארס, א.ד.ג.(  • 
 טענץ, טעאטער אדער מוזיק פארשטעלונגען  • 
 וויזועל ארט  • 
 פטס ווארקשאפס א.ד.ג.( שפילן און ווארקשאפס )שפראך קלאסן, ארטס און קרע • 
 קלאסן, ספארטס, א.ד.ג.(  Zumbaגעלעגנהייטן פאר איבונגען )יאגע אדער  • 
 זיצן און טישן  • 
 גרינס )פלאנצונגען(  • 
 פלעצער צו מאכן עווענטס • 
 די מעגליכקייט פאר מיין ביזנעס/ארגאניזאציע צו מיטהאלטן  • 
 אנדערע, )ביטע אנגעבן(  • 

 
 עוועלט אנדערע אין די פריערדיגע פראגע אדער ווילט אויסברייטערן אויף אייער אויסוואל ביטע טוט עס דא.  אויב איר האט אויסג

  
 
 
 

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

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

 דאס איז מיין ערשטע מאל וואס איך הער איבער אפענע גאסן • 
 איך האב שוין געהערט איבער אפענע גאסן בעפאר, אבער ווייס נישט צופיל  • 
 איך ווייס א גוטע מאס איבער אפענע גאסן • 
 איך בין זייער באקאנט מיט די אפענע גאסן פראגראם  • 

 
אין אייער געגנט אין די צוקונפט וועט בענעפיטירן אייער   Street Seats , אדערOpen Streets, Plazas טראכט איר אז האבן

 קאמיוניטי?  
 ניין, איך טראכט נישט אז דאס וועט בענעפיטירן מיין קאמיוניטי.  • 
 איך טראכט אז די אפערס וועלן נישט מאכן קיין חילוק.  • 
 בענעפיטירן מיין קאמיוניטי. יא, איך טראכט אז דאס וועט  • 
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א דאנק פארן אריינגעבן די בויגן! מיר זענען באמת דאנקבאר אז איר נעמט די צייט צו מיטיילן אייער וויסנשאפט איבער די געגנט.  

 .niri@streetlab.orgפילט פריי זיך צו פארבינדן מיט  Open Streetאויב איר האט מער פראגעס איבער פילאט און די 
 
 
 


