ניו יאָ רק סטעיט דעפּאַ רטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג
אפטיילונג פון מאטריאלן מענעדזשמענט
2022

פינאנציעלע שוועריגקייט וועיווער פארלאנג פארם

פארברייטערטע פאליסטיירין פאום קאנטעינער און פאליסטיירין לויזע פילונג
איינפאקונג פארבאט
די פארם איז פארן באנוץ פון בארעכטיגטע געדעקטע עסן סערוויס פראוויידערס און עסן סערוויס פלעצער זיך
איינצוגעבן פאר א וועיווער פון די פארלאנגען פון סאב-אפטיילונג  1פון חלק  27-3003פון די ענווייראנמענטאלע
אפהיטונג געזעץ ) (Environmental Conservation Law, ECLפאר איין אדער מער איינמאליגע עסן סערוויס
קאנטעינערס וואס ווערן פארקויפט ,אנגעטראגן צו ווערן פארקויפט ,אדער אויסגעטיילט אין ניו יארק סטעיט.
פארן ענדיגן אויספילן די פארברייטערטע פאליסטיירין פאום קאנטעינער שוועריגקייט וועיווער פארלאנג פארם,
ביטע קוקט איבער די געזעץ וועגן פארלאנגען און בארעכטיגונג .פאר מער אינפארמאציע וועגן די געזעץ,
רעגולאציעס ,שוועריגקייט וועיווער ,און עקזעמפשאנס באזוכט .https://on.ny.gov/FoamFreeNY
פראגעס? אימעיל foamban@dec.ny.gov
 .Iאלגעמיינע אינפארמאציע
אונטער די פארברייטערטע פאליסטיירין פאום קאנטעינער און פאליסטיירין לויזע פילונג איינפאקונג פארבאט,
אין קראפט אום יאנואר  ,2022 ,1וועט קיין שום געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער אדער געשעפט זיין עלויבט צו
פארקויפן ,אנטראגן צו פארקויפן ,אדער אויסטיילן איינמאליגע עסן סערוויס קאנטעינערס וואס ענטהאלטן
פארברייטערטע פאליסטיירין פאום ) EPS, Expanded polystyrene foamפאום( אין ניו יארק סטעיט .אבער,
בארעכטיגטע געדעקטע עסן סערוויס פראוויידערס און פלעצער קענען זיך איינגעבן פאר א -12מאנאטיגע
פינאנציעלע שוועריגקייט וועיווער פון געוויסע פארלאנגען.
געדעקטע עסן סערוויס פראוויידערס און פלעצער וואס פארקויפן אדער טיילן אויס גרייט-צו-עסן אנגעגרייטע עסן און
טרינקען און קומען נאך די בארעכטיגונג באדינגונגען קענען פארלאנגען א פינאנציעלע שוועריגקייט וועיווער פאר
איינצעלנע באנוץ ,איינמאליגע פאום עסן סערוויס קאנטעינערס דורך די פארם .די געשאנקענע וועיווערס וועלן זיין גילטיג
פאר איין יאר .דאס אריינגעבן די וועיווער פארלאנג פארם טוט נישט גאראנטירן א באשטעטיגונג פאר א וועיווער.
 .IIבארעכטיגונג באדינגונגען
א געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער מיינט סיי וועלכע מענטש וואס איז אין די ביזנעס פון פארקויפן אדער
אויסטיילן צוגעגרייטע עסן און טרינקען פארן נוצן אויף די ביזנעס ארט אדער אוועק פון די ביזנעס ארט.
בין איך א געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער? באזוכטhttps://on.ny.gov/FoamFreeNY :
צו זיין בארעכטיגט צו נוצן די פארם ,דארף א געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער אדער פלאץ זיין אין אדער
ארבעטן אין ניו יארק סטעיט און דארף זיין אינדרויסן פון ניו יארק סיטי .פאר אינפארמאציע און וועיווער
אפליקאציעס וועגן די ניו יארק סטעיט'ס פאום פארבאט באזוכטnyc.gov/foamban :
ווי אויך ,דארף א געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער אדער פלאץ זיין אין א קאונטי וואס פירט נישט איין א לאקאלע
קאונטי געזעץ וואס פארבאט דאס פארקויף און אויסטיילונג פון  EPSפאום קאנטעינערס אדער איינפאקונג נאך
יאנואר  .2022 ,1פאר מער אינפארמאציע ,רופט אייער קאונטי.
אינדיווידועלס ,ביזנעסער ,און ארגאניזאציעס וואס קומען נישט נאך די פארלאנגען וואס ווערן אויסגערעכנט
אין די אפטיילונג זענען נישט בארעכטיגט זיך איינצוגעבן פאר א פינאנציעלע שוועריגקייט וועיווער.
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 .1פלעצער וואס שטעלן צו עסן פאר אינדיווידועלן וואס זענען נישט פארזיכערט מיט עסן
סיי וועלכע פלאץ ,אפגעזען פון די איינקונפט ,וואס ווערט אנגעפירט דורך א נישט-פאר-פראפיט קארפאראציע,
פעדעראל ,סטעיט ,אדער לאקאלע גאווערנמענט אגענטור וואס שטעלט צו עסן/מאלצייטן פאר אינדיווידועלן
וואס זענען נישט פארזיכערט מיט עסן קענען זיך איינגעבן פאר א -12מאנאטיגע פינאנציעלע שוועריגקייט
וועיווער וואס מען קען באנייען.
 .2געדעקטע עסן סערוויס פראוויידערס וואס שטעלן נישט צו עסן פאר אינדיווידועלן וואס זענען נישט
פארזיכערט מיט עסן
געדעקטע עסן סערוויס פראוויידערס וואס האבן א יערליכע גראס איינקונפט אונטער  $500,000פער לאקאציע,
טוען נישט אנפירן  10אדער מער לאקאלן אין ניו יארק ,און זענען נישט קייט-געשעפטן קענען זיך איינגעבן פאר א
-12מאנאטיגע פינאנציעלע שוועריגקייט וועיווער וואס מען קען באנייען.
 .IIIאנווייזונגען
אלע בארעכטיגטע געדעקטע עסן סערוויס פראוויידערס און פלעצער מוזן אויספילן טייל א' פון די וועיווער פארלאנג
פארם און די סערטיפיקאציע אין טייל ג' .געדעקטע עסן סערוויס פראוויידערס וואס טוען נישט צושטעלן
עסן/מאלצייטן פאר אומפארזיכערטע אינדיווידועלן אבער קומען נאך די אנדערע בארעכטיגונג פארלאנגען מוזן אויך
אויספילן טייל ב' פון די פארם.
אלע אינפארמאציע און דאקומענטן פאר געדעקטע עסן סערוויס פראוויידערס און פלעצער וואס פעלן אויס פאר די ניו
יאָ רק סטעיט דעפּאַ רטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג )דעפארטמענט( צו מאכן אן אפשטימונג מוז ווערן
אריינגערעכנט .די דעפארטמענט רעזערווירט די רעכט צו פארלאנגען שטיצנדע דאקומענטן צו קענען מאכן אן
אפשטימונג .ביטע ענטפערט יעדע פראגע פון די פארלאנג פארם .אויב א ביזנעס )ווי למשל א קארפאראציע,
באגרעניצטע שותפות ,באגרעניצטע לייאביליטי פירמע ,אלגעמיינע שותפות ,אדער איינציגע אייגנטומערשאפט( איז
אן אייגנטומער פון די פלאץ אדער געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער ,ביטע צייכנט אן די נאמען פונקטליך וויאזוי עס
ערשיינט אויף סיי וועלכע סערטיפיקאטן וואס מען האט איינגעגעבן פאר די ניו יאָ רק סטעיט דעפּאַ רטמענט פון
סטעיט און/אדער די קאונטי קלערק אין יעדע קאונטי אין וועלכע די ביזנעס פירט אן אדער פירט דורך ביזנעס.
לייגט אוועק א קאפיע פון די באשטעטיגונג אימעיל וואס איר באקומט נאכן אריינגעבן די פארלאנג פארם צו אויפווייזן
אז אייער פארלאנג ווארט פאר אן אפשאצונג .די דעפארטמענט וועט ארויסגעבן א געשריבענע באשטעטיגונג אדער
אפזאג פון א וועיווער צו די אימעיל אדרעס וואס איז געווארן אנגעגעבן אין טייל א פון די פארם.
אינפארמאציע וואס מען האט אריינגעגעבן פאר א וועיווער פארלאנג קענען ווערן מיטגעטיילט אין פובליק דורך די
דעפארטמענט וואס ארבעט לויט די פרייהייט פון אינפארמאציע געזעץ ).(Freedom of Information Law, FOIL
פאר אינפארמאציע וועגן די פרייהייט פון אינפארמאציע געזעץ באזוכט:
 .https://www.dec.ny.gov/public/373.htmlדי דעפארטמענט קען אויך מיטטיילן די אינפארמאציע פון די
וועיווער פארלאנג מיט די ניו יאָ רק סטעיט דעפּאַ רטמענט פון שטייער און פינאנץ אדער אנדערע רעלעוואנטע
אגענטורן צו באשטעטיגן אינפארמאציע וואס מען האט איינגעגעבן אויף די פארם.
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2022
פינאנציעלע שוועריגקייט וועיווער פארלאנג פארם

פארברייטערטע פאליסטיירין פאום קאנטעינער און פאליסטיירין לויזע פילונג איינפאקונג פארבאט

טייל א'
מוז ווערן אויסגעפילט דורך אלע בארעכטיגטע געדעקטע עסן סערוויס פראוויידערס און פלעצער.
 .Iפלאץ אדער געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער אינפארמאציע
 .1אלגעמיינע אינפארמאציע
אייגנטומער נאמען )פולע נאמען ,אויב אן אינדיווידועל(
נאמען פון ביזנעס אדער ארגאניזאציע:
הויפט ביזנעס קאנטאקט און טיטל:
טעלעפאן נומער:

אימעיל:
אדרעס פון ביזנעס /ארגאניזאציע :

סטעיט:

סיטי /טאון

זיפ קאוד:

קאַ ונטי:
טוט די ביזנעס /ארגאניזאציע טון ביזנעס אונטער סיי וועלכע אנדערע נעמען?

□

יא

□

ניין

אויב יא ,ביטע רעכנט אויס:
 .2סארט געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער אדער פלאץ
ביטע וועלט אויס די סארט פלאץ אדער געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער וואס געבט זיך איין פאר דעם וועיווער.

□
□ אנדערע מאביל ביזנעס
□ גראסערי
□ נורסינג היים
□ ערוואקסענע קעיר אנשטאלט
□ קעיטערער
□ קאלעדזש אדער אוניווערזיטעט
□ צווייטע שולע
□ עסן טראק
□ עסן שאפע
□ שפיטאל
□ עלעמענטארע שולע
□ קאמיוניטי מאלצייט פראגראם
□ אנדערש )ביטע צייכנט אן וואס אונטן(:
רעסטוראנט

□ דעלי

□

קאווע געשעפט
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 .IIבארעכטיגונג
 .1ביטע צייכנט אן אונטער וועלכע בארעכטיגונג באדינגונגען די פלאץ/געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער טוט זיך
איינגעבן:

□

גרופע  :1א פלאץ וואס שטעלט צו עסן פאר אומפארזיכערטע אינדיווידועלן

די פלאץ איז בארעכטיגט פאר א פינאנציעלע שוועריגקייט וועיווער ווייל עס קומט נאך די פאלגנדע פארלאנגען
)צייכנט אן אלע וואס זענען גילטיג(:

□

די פלאץ שטעלט צו עסן פאר אומפארזיכערטע אינדיווידועלן פאר קיין שום אדער פאר מינימאלע אפצאל

□

די פלאץ ווערט אנגעפירט דורך סיי וועלכע פון די פאלגנדע:

□
□ סטעיט גאווערנמענט אגענטור
□ לאקאלע גאווערנמענט אגענטור
□ א נישט-פאר-פראפיט קארפאראציע וואס איז אויטאריזירט צו אנפירן אקטיוויטעטן אין ניו יארק סטעיט
א פעדעראלע גאווערנמענט אגענטור

□

גרופע  :2געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער נישט-אויטאריזירטע קליינע ביזנעס

די פלאץ איז בארעכטיגט פאר א פינאנציעלע שוועריגקייט וועיווער ווייל עס קומט נאך די פאלגנדע פארלאנגען
)צייכנט אן אלע וואס זענען גילטיג(:

□

די געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער האט א יערליכע גראס איינקונפט אונטער  $500,000פער
לאקאציע ווי דערקלערט אויף די אריינגעגעבענע איינקונפט שטייער פון די לעצטיגע שטייער יאר.

□

די געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער טוט נישט אנפירן  10אדער מער לאקאציעס אין ניו יארק סטעיט.

□

די געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער ווערט נישט אנגעפירט דורך א גאווערנמענט אויטאריזירטע אפמאך.

 .2איז די געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער אדער פלאץ אין אדער ארבעט אין ניו יארק סטעיט?

□

יא

□

ניין

 3א .איז די געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער אדער פלאץ אינדרויסן פון ניו יארק סיטי?

□

יא

□

ניין

ב .אויב די ענטפער צו פראגע .3א .אויבן איז "יא" ביטע מאכט זיכער מיט אייער קאונטי אז זיי פירן נישט איין א
לאקאלע געזעץ וואס פארבאט דאס פארקויף אדער אויסטיילונג פון  EPSפאום קאנטעינערס נאך יאנואר ,1
 .2022אויב אייער קאונטי וועט איינפירן א לאקאלע געזעץ נאך דעם דאטום ,קענט איר זיך נישט איינגעבן פאר
דעם וועיווער און איר דארפט פרעגן די קאונטי וועגן לאקאלע געזעצן.
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 .IIIאיינמאליגע  EPSפאום עסן סערוויס קאנטעינערס פאר וועלכע א וועיווער איז פארלאנגט געווארן
 .1ביטע שטעלט צו א ליסטע און שילדערונג פון אלע איינמאליגע עסן סערוויס קאנטעינערס וואס ענטהאלטן EPS
פאום וואס די פלאץ אדער געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער וויל ווייטער אויסטיילן אין ניו יארק סטעיט,
אריינגערעכנט אינפארמאציע וועגן די קאנטעינער סארט ,מאס ,פרייז פער יוניט ,און קוואנטום געקויפט פער
קאלענדער יאר .אויב איר דארפט נאך פלאץ צו אויסרעכענען אלע קאנטעינערס פאר וואס איר דארפט א וועיווער,
ביטע געבט אריין נאך בלעטער .ביטע פאלגט נאך די צוגעשטעלטע ביישפּיל פון אונטן.

□

צייכנט דא אויב איר געבט אריין נאך ,שטיצנדע דאקומענטאציע )אויב איר ווילט(

*באהעפט שטיצנדע דאקומענטאציע צו די אפליקאציע ווען איר געבט עס אריין עלעקטראניש

קאנטעינער סארט

1

צ.ב .פאום גלעזל

קאנטעינער
מאס
 8אונסעס

פרייז /יוניט

2

 /$0.04יוניט

קוואנטום געקויפט פער
קאלענדער יאר )יוניטס(
50,000

קאסט פער
קאלענדער יאר
$2,000.00

.1
.2
.3
.4
.5
 .1קאנטעינער סארט ביישפילן :גלעזל ,טעלער ,טאץ ,שיסל ,און דאס גלייכן
 .2א יוניט איז די זעלבע ווי אן איינצלנע פראדוקט .אויב איר וואלט געוואלט אויסרעכענען די פרייז /קעיס ,ווייזט די קעיס פרייז אין די
צוגעלייגטע נאטיצן קעסטל און רעכנט אויס די פרייז פער יוניט אין די טאוול.

צוגעלייגטע נאטיצן:

 2א .טוט די געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער אדער פלאץ נאר זוכן צו באקומען א וועיווער צו קענען אויסנוצן
זייער יעצטיגע סופליי פון  EPSפאום קאנטעינערס אנשטאט קויפן נייע ,אלטערנאטיווע קאנטעינערס?

□

יא

□

ניין

ב .אויב יא ,ערווארט די געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער אדער פלאץ אויסצונוצן זייער יעצטיגע סופליי ביז:
)דאטום(
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 .IVאלטערנאטיווע פראדוקט אנאליזירונג
 .1ביטע רעכנט אויס גלייכבארע אלטערנאטיווע פראדוקטן פאר יעדע קאנטעינער מיט אינפארמאציע וועגן די
קאנטעינער סארט ,מאטריאל ,מאס ,פרייז פער יוניט ,קוואנטום און יערליכע קאסט פארן קויפן די אלטערנאטיווע
קאנטעינער .באהעפט צוגעגעבענע בלעטער ,אויב נויטיג .ביטע פאלגט נאך די ביישפּיל פון אונטן.

□

צייכנט דא אויב איר געבט אריין נאך ,שטיצנדע דאקומענטאציע) .אויב איר ווילט(

*באהעפט שטיצנדע דאקומענטאציע צו די אפליקאציע ווען איר געבט עס אריין עלעקטראניש

קאנטעינער סארט

1

.1

צ.ב .אינסולירטע האט
קאפ

מאטריאל
2
סארט
פאפירPLA /

קאנטעינער
מאס
 8אונסעס

פרייז /יוניט

3

 /$0.12יוניט

קוואנטום צו
קויפן פער
קאלענדער יאר
)יוניטס(
50,000

קאסט פער
קאלענדער
יאר
$6,000

.2
.3
.4
 .1קאנטעינער סארט ביישפילן :גלעזל ,טעלער ,טאץ ,שיסל ,און דאס גלייכן
 .2מאטריאל סארט ביישפילן PET #1 :דורכזיכטיגע פלעסטיק ,פאפיר באורד ,מאלדעד פייבער ,אלומינום ,א.ד.ג.
 .3א יוניט איז די זעלבע ווי אן איינצלנע פראדוקט .אויב איר וואלט געוואלט אויסרעכענען די פרייז /קעיס ,ווייזט די קעיס פרייז אין די
צוגעלייגטע נאטיצן קעסטל און רעכנט אויס די פרייז פער יוניט אין די טאוול.

צוגעלייגטע נאטיצן:

□ צייכנט דא אן אויב איר האט אריינגעלייגט אלע אייערע כוחות צו טרעפן די נידריגסטע קאסט
.2
אלטערנאטיוו וואס איז אוועילעבל.
 .3ביטע ערקלערט וויאזוי דאס קויפן אדער די באנוץ פון אלטערנאטיווע פראדוקטן וואס זענען נישט געמאכט פון
 EPSפאום וואלט געקענט שאפן אן איבריגע פינאנציעלע שוועריגקייט פאר די פלאץ אדער די געדעקטע עסן
סערוויס פראוויידער .באהעפט צוגעגעבענע בלעטער ,אויב נויטיג.

□

צייכנט דא אויב איר געבט אריין נאך ,שטיצנדע דאקומענטאציע) .אויב איר ווילט(

*באהעפט שטיצנדע דאקומענטאציע צו די אפליקאציע ווען איר געבט עס אריין עלעקטראניש
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2022
פינאנציעלע שוועריגקייט וועיווער פארלאנג פארם

פארברייטערטע פאליסטיירין פאום קאנטעינער און פאליסטיירין לויזע פילונג איינפאקונג פארבאט

טייל ב'
פילט אויס חלק ב' נאר אויב איר האט אריינגעצייכנט ביי "גרופע  - 2געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער נישט-
אויטאריזירטע קליינע ביזנעס" אין די בארעכטיגונג אפטיילונג פון חלק א'.
 .Iפארגלייכבארע קאסט פון אלטערנאטיווע קאנטעינערס
חוץ די פארלאנגען פון חלק א' ,א געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער וואס זוכט צו באקומען א וועיווער אונטער
"גרופע  :2געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער נישט-אויטאריזירטע קליינע ביזנעס" מוז דעמאנסטרירן אז עס איז
נישט דא א פראדוקט מיט א גלייכבארע קאסט וואס איז נישט געמאכט פון  EPSפאום.
גלייכבארע קאסט מיינט איינס פון די פאלגנדע:
•

די פרייז צו קויפן די אלטערנאטיוו איז די זעלבע ווי די פרייז צו קויפן א גלייכבארע פראדוקט וואס
ענטהאלט פארברייטערטע פאליסטיירין פאום.

•

די פרייז צו קויפן די אלטערנאטיוו איז ווייניגער ווי די פרייז צו קויפן א גלייכבארע פראדוקט וואס
ענטהאלט פארברייטערטע פאליסטיירין פאום.

•

די פרייז צו קויפן די אלטערנאטיוו איז נישט איבער  10%העכער די פרייז צו קויפן א גלייכבארע
פראדוקט וואס ענטהאלט פארברייטערטע פאליסטיירין פאום.

 .1ביטע ערקלערט און ,אויב עס פעלט אויס ,לייגט צו דאקומענטאציע צו דעמאנסטרירן אז עס איז נישט דא אן
אלטערנאטיווע פראדוקט מיט א גלייכבארע קאסט וואס איז נישט געמאכט פון  EPSפאום ,און די פרייז צו
קויפן אן אלטערנאטיוו איז איבער  10%מער פון די פרייז צו קויפן א גלייכבארע פאום פראדוקט.

□

צייכנט דא אויב איר געבט אריין נאך ,שטיצנדע דאקומענטאציע) .אויב איר ווילט(

*באהעפט שטיצנדע דאקומענטאציע צו די אפליקאציע ווען איר געבט עס אריין עלעקטראניש
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 .IIאיבריגע פינאנציעלע שוועריגקייט
חוץ די פארלאנגען פון חלק א' ,א געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער וואס זוכט צו באקומען א וועיווער אונטער
"גרופע  :2געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער נישט-אויטאריזירטע קליינע ביזנעס" מוזן מער ספעציפיש
דעמאנסטרירן וויאזוי דאס קויפן ,אויסטיילן ,אדער די באנוץ פון אן אלטערנאטיווע פראדוקט וואלט געשאפן אן
איבריגע פינאנציעלע שוועריגקייט.
 .1אן איבריגע פינאנציעלע שוועריגקייט קען ווערן דעמאנסטרירט דורך ווייזן איין אדער מער פון די פאלגנדע.
ביטע ווייזט אן וועלכע אפציעס גייען אן.

א□ .
•

•

ב□ .
•

•

ג□ .

פארמערטע קאסטן זענען ערווארטעט צו פירן צו כאטש א פינף פראצענטיגע ) (5%העכערונג פון
ביזנעס אנגעלעגנהייטן קאסטן
פארמולע) :קאסט נוצנדיג אן אלטערנאטיוו – קאסט נוצנדיג פאום( ÷ ביי קאסט נוצנדיג פאום  = x 100פראצענט טויש
רעכנט אראפ וואס אייער ביזנעס אנגעלעגנהייטן קאסטן וואלט געווען נוצנדיג פאום קאנטעינערס פון אייער ביזנעס
אנגעלעגנהייטן קאסטן נוצנדיג אלטערנאטיווע קאנטעינערס; צוטיילט יענע סומע מיט אייער ביזנעס אנגעלעגנהייטן קאסטן
נוצנדיג פאום קאנטעינערס; און דערנאך רעכנט צוזאם יענע נומער  100מאל.
אויב די נומער איז די זעלבע אדער מער פון  ,5דאן קען אייער ביזנעס דעמאנסטרירן א  5%אדער העכערע פארמערונג פון
ביזנעס אנגעלעגנהייטן קאסטן.

פארמערטע קאסטן זענען ערווארטעט צו פירן צו כאטש א פינף פראצענטיגע ) (5%פארמינערונג פון
ביזנעס פראפיטן
פארמולע) :פראפיט נוצנדיג אן אלטערנאטיוו – פראפיט נוצנדיג פאום( ÷ ביי פראפיט נוצנדיג פאום  = x 100פראצענט טויש
רעכנט אראפ וואס אייער ביזנעס אנגעלעגנהייטן פראפיט וואלט געווען נוצנדיג פאום קאנטעינערס פון אייער ביזנעס
אנגעלעגנהייטן פראפיט נוצנדיג אלטערנאטיווע קאנטעינערס; צוטיילט יענע סומע מיט אייער ביזנעס אנגעלעגנהייטן קאסטן
נוצנדיג פאום קאנטעינערס; און דערנאך רעכנט צוזאם יענע נומער  100מאל.
אויב די נומער איז  5אדער מער ,דאן קען אייער ביזנעס דעמאנסטרירן א  5%אדער העכערע פארמערונג פון ביזנעס
אנגעלעגנהייטן פראפיטן

א געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער קען דעמאנסטרירן אייגנארטיגע אומשטענדן ספעציפיש וועגן דעם
וואס עס שאפט אן איבריגע פינאנציעלע שוועריגקייט

 .2ביטע שטעלט צו אן ערקלערונג פון די באזיס פון אייער אויסוואל)ן( ,אריינגערעכנט סיי וועלכע רעכענונגען.
□ צייכנט דא אויב איר געבט אריין נאך ,שטיצנדע דאקומענטאציע) .אויב איר ווילט(
*באהעפט שטיצנדע דאקומענטאציע צו די אפליקאציע ווען איר געבט עס אריין עלעקטראניש
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2022
פינאנציעלע שוועריגקייט וועיווער פארלאנג פארם

פארברייטערטע פאליסטיירין פאום קאנטעינער און פאליסטיירין לויזע פילונג איינפאקונג פארבאט

טייל ג' סערטיפיקאציע
* מוז ווערן אויסגעפילט דורך אלע בארעכטיגטע געדעקטע עסן סערוויס פראוויידערס און פלעצער
א פולע און אויסגעפילטע פארלאנג פאר א וועיווער מוז ענטהאלטן א סערטיפיקאציע פארם אונטערגעשריבן דורך
א פאראנטווארטליכע אפיציעלע פערזאן .א פאראנטווארטליכע אפיציעלע פערזאן איז א פרעזידענט ,וויצע
פרעזידענט ,סעקרעטאר ,טרעזשורער ,אלגעמיינע פארטנער ,פראפרייעטאר ,פרינציפאל ,עקזעקיוטיוו אפיציר,
אדער סיי וועלכע אנדערע פערזאן וואס פירט אויס פאליסי אדער באשלוס-מאכן פונקציעס פאר און איז
אויטאריזירט צו לעגאל בינדן די פלאץ אדער געדעקטע עסן סערוויס פראוויידער וואס טוט פארלאנגען א
פינאנציעלע שוועריגקייט וועיווער .א וועיווער פארלאנג וועט ווערן אפגעזאגט אויב די סערטיפיקאציע איז נישט
אויסגעפילט .א וועיווער פארלאנג וועט ווערן אפגעזאגט אדער אפגעשטעלט אויב די פלאץ אדער געדעקטע עסן
סערוויס פראוויידער שטעלט צו פאלשע ,נישט גוט פירנדע ,אדער נישט ריכטיגע סטעיטמענטס אויף די פארם
אדער אויף שטיצנדע פאפירן.

סערטיפיקאציע
איך טו באשטעטיגן אונטער די שטראף פון געזעץ אז די אינפארמאציע וואס איז געווארן צוגעשטעלט
אויף די פארם און אויף אלע צוגעלייגטע דאקומענטן זענען געווארן צוגעגרייט דורך מיר אדער אונטער
מיין דירעקציע אדער איבערזוכט און איז אמת ,ריכטיג ,און איז אויסגעפילט די בעסטע לויט וואס איך ווייס
און גלייב .איך פארשטיי אז פאלשע מאטריאל ,נישט גוט פירנדע ,אדער אומריכטיגע אינפארמאציע וואס
איז אויף די פארם אדער צוגעלייגטע דאקומענטן וועט זיין די סיבה פארן אפזאגן די וועיווער פארלאנג
אדער אפיציעל ארויסווארפן א וועיווער .איך ווייס אז עס זענען דא שטארקע שטראפן פארן אריינגעבן
פאלשע אינפארמאציע ,אריינגערעכנט די מעגליכקייט פון געלט שטראפן און ארעסט פארן וויסן פון די
פארברעכן ,און אז סיי וועלכע פאלשע סטעיטמענט וואס ווערט דא געמאכט קען ווערן באשטראפט אלץ
א קלאס א אויפפירונג פארברעך לויט די חלק  210.45פון די שטראף געזעץ.
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