
 
 

 
Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors 

 רעגיסטרַאציע אויף יִידיש
 נָאמען׃

 
________________________________________________________________________ 

:?וואו געשטָארבן און ווען, אויב געשטארבן, זײט ַאזױ גוט און גיט די דאטע  
 

________________________________________________________________________ 
 ַאדרעס׃

 
________________________________________________________________________ 

 טעלעפָאן׃
 

________________________________________________________________________ 
 נָאמען פַאר דער מלכמח׃

 
________________________________________________________________________ 

 מײדלשער נָאמען׃
 

________________________________________________________________________ 
 דעקנאמען׃

 
________________________________________________________________________ 

 געבורטסטָאג׃
 

________________________________________________________________________ 
׃?נאמן פון דער לאנד?  װָאס איז דער נָאמען פון דער שטָאט װאו איר זַײט געבוירן געװָארן  

 
________________________________________________________________________ 

׃?ָאט איר געװוינטפַאר דער מלחמה  וואו ה  
 

________________________________________________________________________ 
,)ס(לַאגער, )ס(גיט דעם נאמען פון דער געטָא[אלע פלעצער וואו איר זַײט געווען דורך דער מלחמה   

׃]לענדער, װעלכע לַאנד, ָאּפדַאך פלַאץ, נָאמען-שיף  
 

________________________________________________________________________ 
׃?װאו איז דָאס געװען?  זַײט איר געװען בַאחַאלטן  

 
________________________________________________________________________ 

׃ ?גיט דעם נָאמען פון קעמּף? קעמּף. ּפ.זַײט איר געװען אין ַא ד  
 

________________________________________________________________________ 



דעם נָאמען פון דער ארגעניזאציע װָאס , אויב איר הָאט רעקָארדירט בעל ּפהי געשיכטע שרַײבט ָאן דעם יאר
׃ ?הָאט געמַאכט אַײער רעקָארדַאציע  

 
_______________________________________________________________________ 

׃)װַײב ָאדער מַאן(שרַײבט אויס די װַײטערדיקע אינפָארמַאציע פַאר אַײער   
 

_______________________________________________________________________ 
געבליבענע משּפחה׃ -און אַײער לעבן  

 
_______________________________________________________________________ 

ט זַײער נָאמען׃גי  
 

_______________________________________________________________________ 
געבליבענע װעמענס נָאמען איז פַארשריבן-װָאס איז אַײער קרובשַאפט צו די לעבן  

 אויבן אױף דער ערשטער שורה׃
 

_______________________________________________________________________ 
 אױב געשטָארבן שרַײבט ארַײן דעם פלַאץ און דַאטע׃

 
_______________________________________________________________________ 

 ַאדרעס׃
 

_______________________________________________________________________ 
 טעלעפָאן׃

 
_______________________________________________________________________ 

׃?נָאמען פַאר דער מלחמה) איר/זַײן(װָאס איז געװען   
 

_______________________________________________________________________ 
׃?װָאס איז געװען איר מײדלשער נַאמען  

 
_______________________________________________________________________ 

 ַאנדערע דעקנָאמען׃
 

_______________________________________________________________________ 
 גיט יָאר פון געבורט׃

 
_______________________________________________________________________ 

 שטָאט און לַאנד פון געבורט׃
 

_______________________________________________________________________ 
׃?װאו זַײנען זײ געװען פַאר דער מלחמה  

 
_______________________________________________________________________ 
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,אפדַאך פלַאץ, לַאגערס, געטָאס(? געװען דורך דער מלחמה) זי, ער(װאו איז   
׃? זַײט איר געװען בַאהַאלטן?נדנָאמען פון לַא, נָאמען פון שיף  

 
_____________________________________________________________________ 

גיט דעם נָאמען פון קַאמּפ׃? קעמפ. ּפ.זַײט איר געװען אין א ד  
 

_____________________________________________________________________ 
שרײבט ָָאן דעם יָאר און דעם נָאמען פון דער ָארגעניזַאציע ,  ַא בעל ּפהי געשיכטעאויב איר האט רעקָארדירט  

׃?װָאס הָאט רעקָארדירט אַײער בעל ּפהי געשיכטע  
 

_____________________________________________________________________ 
געבליבינע-נדער פון די לעבןזַײט ַאזױ גוט און שרַײבט ַארַײן די אינפָארמַאציע פַאר די קי  

׃)דער צװײטער דֶָאר(  
 

_____________________________________________________________________ 
 נָאמען׃

 
_____________________________________________________________________ 

 ַאדרעס׃
 

_____________________________________________________________________ 
 טעלעפָאן׃

 
_____________________________________________________________________ 

 קינד פון׃
 

_____________________________________________________________________ 

 פָאטָאגרַאפיע
 

געבן ַא(שענקן אױב איר װָאלט געקענט , דער מוזיי װעט זַײן דַאנקבַאר צו אַײך  
געבליבענעם׃-פון די פָאטָאגרַאפיעס פון יעדן לעבן) נדבה  

 
_____________________________________________________________________ 

  יָארן זַײנען זײער װיכטיק פַאר אונזער קָאלעקציע׃1940 ָאדער 1930פָאטָאגרַאפיעס פון די 
.פיעס װָאס זַײנען ניט פַארבַײטלאךמַאכט קָאפיעס פון די פָאטָאגרַא  

 
_____________________________________________________________________ 

 פַאר יעדער פָאטָאגרַאפיע שרַײבט אן ַאזױפיל אינפָארמַאציע װָאס איר הָאט׃
 

_____________________________________________________________________ 
ון פָאטָאגרַאפיע׃דַאטע פ  

 
_____________________________________________________________________ 
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 נָאמען פון פָאטָאגרַאף׃
 

______________________________________________________________________ 
 פַארלַאג געשיכטע פון פָאטָאגרַאפיע׃

 
______________________________________________________________________ 

אױב עס איז ַאנדערש פון(הבית -רעכט בעל-און טעלעפָאן פון דעם דרוק, ַאדרעס, נָאמען  
׃)פָאטָאגרַאף ָאדער דער מנדֿב  

 
______________________________________________________________________ 

מיט ַאלע רעכט אינטערעסן אין די פָאטָאגרַאפיעס װָאס זַײנען אױףאיך גיב דָא די פָאטָאגרַאפישע נדבה   
הבית איז אין-סַײדן ַאן ַאנדער דרוקרעכט בעל(ַארַײנרעכנדיק די דרוקרעכט , דעם אױבערשטן רשימה  

.צו די פַארַײניקטע שטַאטן הָאלָאקָאסט ָאנדענק מוזײ) דער רשימה אױבן  
 

טָאגרַאפיעס װעט מען נוצן פַאר װיסנשַאפטלעכע און ּפעדַאגָאגישעאיך פַארשטײ ַאז די נדבה פון מַײנע פָא  
ַארַײנרעכנדיק עלעקטרַאנישע מעדיום און , ַארַײנרעכנדיק דָאס ארױסגעבן אין ַאלע מעדיום, צװעקן

אױב עס . סַײדן איך װעל דערקלערן סּפעציפיש צושטַאנדן, ַאזױ װי דער מוזײ װעט בַאשטימען, אינטערנעט
׃ "קַײן צושטַאנדן"שרַײבט ַארַײן די װערטער , ן צושטַאנדןזַײנען קַײ  

 __________________________                                                                                          
 
 

__________________    דַאטע׃  ____________________________אונטערשריפט פון  מנדב׃    
 
 

 ָאפדרוקט דעם נָאמען פון מנדב׃
 

_______________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

ב איר דַארפט איר מעגט מַאכן קָאפיעס פון דער רעגיסטרַאציע פָארמע אוי.  מיר דַאנקען אַײך
.עס הָאבן  

    צו ענטװערַן די פרַאגעס קענען רופן  די  רעגיסטרַאציע, לעבן געבליבענע װָאס דַארפן הילף
 טעלעפָאן׃ 202-488-6130              

.מיר װעלן זַײן צופרידן צו ענטװערן  אַײערע פרַאגעס  

 זַײט אזוי גוט און שיקט די גַאנצע רעגיסטַאציע פָארמע צו׃
 

Survivors Registry 
United States Holocaust Memorial Museum 
100 Raoul Wallenberg Place, S.W. 
Washington, D.C. 20024-2126 USA 
Tel: (202)-488-6130; Fax: (202) 314-7820 
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