
 טשיילד קעיר לייסענסינג/ רעגיסטראציע OCFSמינימום פאדערונג אריינצוגעבן פאר  - 2ביילאגע 

ווען אריינגעבנדיג די אפליקאציע, מוזן פראגראמען אריינגעבן א קלארע ליסטע פון דאקומענטן איידער זיי קענען נאכקומען די 
פאדערונג פאר איבערזיכט. די אפליקאציע וועט נישט איבערגעקוקט ווערן ביז דער אפיס באקומט נישט די פולע ליסטע פון 

 דאקומענטן אויסגערעכנט אונטן. 

 :וועלכע זוכן לייסענסאלע 

 אלגעמיינע אינפארמאציע (אפליקאנט) �

 ביזנעס אינפארמאציע �

 אינעווייניגע ערד פלאן וועגווייזער  �

 אינעווייניגע ערד פלאן �

 שפיל פלאץ אינדרויסן �

 סקעדזשול פון טעגליכע פראגראם אקטיוויטעטן �

 פלאן פאר אויפפירונג מענעדזשמענט �

 באריכט פון וואסער סופליי טעסטינג �

 ענווייראנמענטאלע ריזיקעס וועגווייזער/אונטערזוכונג �

 אפליקאנט אויספאלג אפמאך �

 טשיילד סופארט פליכט דערקלערונג �

 

אין צוגאב צו די דאקומענטן, ווענדנדיג אין די סארט קעיר פאר וועלכע איר בעט לייסענס, זענען דאס די פארמס וועלכע דארפן 
 ווערן אריינגעגעבן פאר איבערזיכט.

 פאמיליע דעי קעיר / גרופע פאמיליע דעי קעיר:

 העלט קעיר פלאן באדינגונגען �

 זיכערהייט מאסנאמען �

� CPR און ערשטע הילף פאדערונגען 

 עמערדזשענסי אנטלויף פלאן �

 עמערדזשענסי שעלטער פלאן אין פלאץ �

 גאז ברענען סיסטעם אונטערזוכונג �

 פראגראם ארבעט שטונדן �



 עלטער טשיילד קעיר:דעי קעיר צענטערס / שולע 

 ביישפיל פון א פלאן פאר טרענירונג פאדערונגען �

 מעניוס, מאלצייטן און איבערבייסן �

 טשיילד אביוז און שלעכטע באהאנדלונג זיכערהייט פלאן �

 שטאב און וואלונטיר הונטערגרונד איבערקוק פראצעדור �

 עמערדזשענסי פלאן �

 עמערדזשענסי אנטלויף פלאן �

 נגען/ באשטעטיגונגעןגעפאדערטע אונטערזוכו �

 נאך פאדערונגען ליסטע �
 
 

 צענטערס: 47פאדערונגען פאר אפליקאציע פאר ארטיקל  NYCDOHMHנאך 

 אנטיילנעמען אין אריענטאציע פון פאראויס �

 ארט מעגליכקייטן איבערקוק �

 ארכיטעקטוראלע פלענער �

 סערטיפיקאט פון וואוינונג �

� FDNY באשטעטיגונג 

 ארבעט-באווייז פון נייע בויבאזירטע טעסט אדער -בליי �

 בליי אין וואסער טעסט �

 ארבעטער'ס פארגוטיגונג און לייעביליטי אינשורענס �

 קיין אלטע טריביונעל כנסים �
 
 

 דעי קעיר סענטערס:

 שטאב און וואלונטיר הונטערגרונד איבערקוק פראצעדור �

 פראגראם ארבעט שטונדן �
 



 צענטער: 47טיקל פאדערונגען פאר אפליקאציע פאר אר NYCDOHMHנאך 

 אנטיילנעמען אין אריענטאציע פון פאראויס �

 ארט מעגליכקייטן איבערקוק �

 ארכיטעקטוראלע פלענער �

 סערטיפיקאט פון וואוינונג �
 

 


