
ASP אלטערנעט זייט פארקינג רעגולאציעס
2023 סוספענשען קאלענדער

יאנואר 1, זונטאגנייע יאר'ס טאג*
יאנואר 2, מאנטאגנייע יאר'ס טאג )געפייערט(*

יאנואר 6, פרייטאגדרײ קינגס’ טאג
מארטין לוטער קינג, דזשר'ס 

יאנואר 16, מאנטאגגעבורטסטאג

יאנואר 21, שבתלונאר נייע יאר'ס אוונט
יאנואר 22, זונטאגלונאר נייע יאר

פעברואר 13, מאנטאגלינקאלן'ס געבורטסטאג )געפייערט(
 וואשינגטאן'ס געבורטסטאג 

פעברואר 20, מאנטאג)פרעזידענט'ס טאג(

פעברואר 22, מיטוואךאש מיטוואך
מערץ 7, דינסטאגפורים

אפריל 6-7, דאנערשטאג-פסח
פרייטאג

אפריל 6, דאנערשטאגהאולי דאנערשטאג
אפריל 7, פרייטאגגוד פרייטאג

אפריל 12-13, מיטוואך- פסח )7טע/8טע טעג(
דאנערשטאג

אפריל 13, דאנערשטאגהאולי דאנערשטאג )ארטאדאקס(
אפריל 14, פרייטאגגוד פרייטאג )ארטאדאקס(

Idul-Fitr )Eid Al-Fitr(-אפריל 21-23, פרייטאג
זונטאג

מאי 18, דאנערשטאגסאלעמניטי פון די אסענשען
מאי 26-27, פרייטאג-שבתשבועות )2 טעג(

מאי 29, מאנטאגמעמאריעל טאג*
יוני 19, מאנטאגיוניטינט

Idul-Fitr )Eid Al-Fitr(יוני 28-30, מיטוואך-פרייטאג
יולי 4, דינסטאגאינדעפענדענטס טאג*
אוגוסט 15, דינסטאגפיעסט פון די אסאמפשען

סעפטעמבער 4, מאנטאגלעיבער טאג*

 סעפטעמבער 16-17, ראש השנה
שבת-זונטאג

סעפטעמבער 25, מאנטאגיום כיפור

סעפטעמבער -30אקטאבער סוכות )2 טעג(
1, שבת-זונטאג

אקטאבער 7, שבתשמיני עצרת
אקטאבער 8, זונטאגשמחת תורה

אקטאבער 9, מאנטאגקאלאמבוס טאג
נאוועמבער 1, מיטוואך אל סעינטס טאג

נאוועמבער 7, דינסטאגעלעקשען טאג
נאוועמבער 10, פרייטאגוועטערענס טאג )געפייערט(

נאוועמבער 11, שבתוועטערענס טאג
נאוועמבער 12, זונטאגדיוואלי

נאוועמבער 23, טענקסגיווינג טאג*
דאנערשטאג

דעצעמבער 8, פרייטאגאימעקיולעיט קאנסעפשען
דעצעמבער 25, מאנטאגקריסטמעס טאג*

אינפארמאציע 
אלטערנעט זייט פארקינג רעגולאציעס קענען ווערן 

צוריקגעהאלטן פון צייט צו צייט צוליב שניי, שווערע וועטער 
אדער אנדערע נויטפעלער. ביטע באזוכט אונזער וועבסייט אויף 

nyc.gov/dot אדער רופט 311 פאר ווייטערדיגע אינפארמאציע.

.(212) 504-4115 טויבע אדער הער-געשעדיגטע, רופט TTY

האט איר געוואוסט? 
וואס איז אין א נאמען? ווייסט איר די חילוק אן די באדייט פון די 

?פארקינג סיינס

נישט זיך 
אפשטעלן

נישט שטיין 
בלייבן

נישט 
פארקירן

קען איך זיך אפשטעלן 
 אראפצולייגן אדער 

אפצונעמען פאסאזשירן?
יאיאניין

קען איך זיך אפשטעלן 
אפצולאדענען א פעקל, אדער 
סחורה ביי די זייט )קורבסייד(?

יאנייןניין

נייןנייןנייןאיז ווארטן ערלויבט?

גאנץ NYC איז דעזיגנירט געווארן אלץ א 'טאו עוועי' 
(אוועקשלעפן) זאנע אונטער די סטעיט'ס וויהיקל און טראפיק 
געזעץ אין 1959. דאס מיינט אז א וויהיקל וואס איז פארקירט 

אדער אפערירט אומלעגאל, אדער מיט פעלנדע אדער 
אפגעלאפענע רעגיסטראציע אדער אינספעקציע סטיקערס קען 

ווערן אוועקגעשלעפט.

אויף וויכטיגע לעגאלע האלידעיס, איז ערלויבט זיך 
אפצושטעלן, שטיין בלייבן און פארקירן אויסער אין געגענטער 

וואו זיך אפשטעלן, שטיין בלייבן און פארקירן רעגולאציעס זענען 
אין עפעקט זיבן טעג א וואך (צום ביישפיל, "נישט שטיין בלייבן 
סיי וועלכע צייט"). דעריבער, וועלן פארקינג מיטערס נישט זיין 

אין עפעקט אויף וויכטיגע לעגאלע האלידעיס.

דאפלט-פארקינג פון פאסאזשיר וויהיקלס איז אומלעגאל צו יעדע 
צייט, אריינגערעכנט די טעג וואס מען רייניגט די גאסן, נישט קיין 

חילוק די לאקאציע, צוועק אדער אויף ווי לאנג.

עס איז אומלעגאל צו פארקירן ביז 15 פיס פון ביידע זייטן פון א 
פייער היידרענט. געפארבטע קורבס ביי היידרענט לאקאציעס 

טוען נישט צייגן וואו מען קען פארקירן.

אן אקופירטע, אומלעגאל פארקירטע וויהיקל שאפט די זעלבע 
זיכערהייט ריזיקע און אנגעלייגטקייט ווי א נישט-אקופירטע וויהיקל. 

זייט פאראנטווארטליך און פארקירט לעגאל.

*וויכטיגע לעגאלע האלידעי

איבערגעטייטשטע ווערסיעס פון דעם דאקומענט זענען אוועילעבל דורך רופן 311 
nyc.gov/dot or nyc.gov/dot/asprules אדער דורך גיין צו


