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רעגיסטראַציע אויף ייִדיש
נאָמען׃
________________________________________________________________________
זײט אַזױ גוט און גיט די דאטע ,אויב געשטארבן ,וואו געשטאָרבן און ווען?:
________________________________________________________________________
אַדרעס׃
________________________________________________________________________
טעלעפאָן׃
________________________________________________________________________
נאָמען פאַר דער מלכמח׃
________________________________________________________________________
מײדלשער נאָמען׃
________________________________________________________________________
דעקנאמען׃
________________________________________________________________________
געבורטסטאָג׃
________________________________________________________________________
װאָס איז דער נאָמען פון דער שטאָט װאו איר ז ַײט געבוירן געװאָרן? נאמן פון דער לאנד?׃
________________________________________________________________________
פאַר דער מלחמה וואו האָט איר געװוינט?׃
________________________________________________________________________
אלע פלעצער וואו איר ז ַײט געווען דורך דער מלחמה ]גיט דעם נאמען פון דער געטאָ)ס( ,לאַגער)ס(,
שיף-נאָמען ,אָפּדאַך פלאַץ ,װעלכע לאַנד ,לענדער[׃
________________________________________________________________________
ז ַײט איר געװען באַחאַלטן? װאו איז דאָס געװען?׃
________________________________________________________________________
ז ַײט איר געװען אין אַ ד.פּ .קעמףּ? גיט דעם נאָמען פון קעמףּ?׃
________________________________________________________________________

אויב איר האָט רעקאָרדירט בעל פּהי געשיכטע שר ַײבט אָן דעם יאר ,דעם נאָמען פון דער ארגעניזאציע װאָס
האָט געמאַכט אײַער רעקאָרדאַציע?׃
_______________________________________________________________________
שר ַײבט אויס די װ ַײטערדיקע אינפאָרמאַציע פאַר אײַער )װ ַײב אָדער מאַן(׃
_______________________________________________________________________
און אײַער לעבן-געבליבענע משפּחה׃
_______________________________________________________________________
גיט זײַער נאָמען׃
_______________________________________________________________________
װאָס איז אײַער קרובשאַפט צו די לעבן-געבליבענע װעמענס נאָמען איז פאַרשריבן
אויבן אױף דער ערשטער שורה׃
_______________________________________________________________________
אױב געשטאָרבן שר ַײבט ארײַן דעם פלאַץ און דאַטע׃
_______________________________________________________________________
אַדרעס׃
_______________________________________________________________________
טעלעפאָן׃
_______________________________________________________________________
װאָס איז געװען )זײַן/איר( נאָמען פאַר דער מלחמה?׃
_______________________________________________________________________
װאָס איז געװען איר מײדלשער נאַמען?׃
_______________________________________________________________________
אַנדערע דעקנאָמען׃
_______________________________________________________________________
גיט יאָר פון געבורט׃
_______________________________________________________________________
שטאָט און לאַנד פון געבורט׃
_______________________________________________________________________
װאו זײַנען זײ געװען פאַר דער מלחמה?׃
_______________________________________________________________________
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װאו איז )ער ,זי( געװען דורך דער מלחמה? )געטאָס ,לאַגערס ,אפדאַך פלאַץ,
נאָמען פון שיף ,נאָמען פון לאַנד? ז ַײט איר געװען באַהאַלטן?׃
_____________________________________________________________________
ז ַײט איר געװען אין א ד.פּ .קעמפ? גיט דעם נאָמען פון קאַמפּ׃
_____________________________________________________________________
אויב איר האט רעקאָרדירט אַ בעל פּהי געשיכטע ,שרײבט אָָן דעם יאָר און דעם נאָמען פון דער אָרגעניזאַציע
װאָס האָט רעקאָרדירט אײַער בעל פּהי געשיכטע?׃
_____________________________________________________________________
ז ַײט אַזױ גוט און שר ַײבט אַרײַן די אינפאָרמאַציע פאַר די קינדער פון די לעבן-געבליבינע
)דער צװײטער דאֶָר(׃
_____________________________________________________________________
נאָמען׃
_____________________________________________________________________
אַדרעס׃
_____________________________________________________________________
טעלעפאָן׃
_____________________________________________________________________
קינד פון׃
_____________________________________________________________________

פאָטאָגראַפיע
דער מוזיי װעט זײַן דאַנקבאַר צו אײַך ,אױב איר װאָלט געקענט שענקן )געבן אַ
נדבה( פון די פאָטאָגראַפיעס פון יעדן לעבן-געבליבענעם׃
_____________________________________________________________________
פאָטאָגראַפיעס פון די  1930אָדער  1940יאָרן זײַנען זײער װיכטיק פאַר אונזער קאָלעקציע׃
מאַכט קאָפיעס פון די פאָטאָגראַפיעס װאָס זײַנען ניט פאַרב ַײטלאך.
_____________________________________________________________________
פאַר יעדער פאָטאָגראַפיע שר ַײבט אן אַזױפיל אינפאָרמאַציע װאָס איר האָט׃
_____________________________________________________________________
דאַטע פון פאָטאָגראַפיע׃
_____________________________________________________________________
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נאָמען פון פאָטאָגראַף׃
______________________________________________________________________
פאַרלאַג געשיכטע פון פאָטאָגראַפיע׃
______________________________________________________________________
נאָמען ,אַדרעס ,און טעלעפאָן פון דעם דרוק-רעכט בעל-הבית )אױב עס איז אַנדערש פון
פאָטאָגראַף אָדער דער מנדבֿ(׃
______________________________________________________________________
איך גיב דאָ די פאָטאָגראַפישע נדבה מיט אַלע רעכט אינטערעסן אין די פאָטאָגראַפיעס װאָס זײַנען אױף
דעם אױבערשטן רשימה ,אַרײַנרעכנדיק די דרוקרעכט )ס ַײדן אַן אַנדער דרוקרעכט בעל-הבית איז אין
דער רשימה אױבן( צו די פאַרײַניקטע שטאַטן האָלאָקאָסט אָנדענק מוזײ.
איך פאַרשטײ אַז די נדבה פון מײַנע פאָטאָגראַפיעס װעט מען נוצן פאַר װיסנשאַפטלעכע און פּעדאַגאָגישע
צװעקן ,אַרײַנרעכנדיק דאָס ארױסגעבן אין אַלע מעדיום ,אַרײַנרעכנדיק עלעקטראַנישע מעדיום און
אינטערנעט ,אַזױ װי דער מוזײ װעט באַשטימען ,ס ַײדן איך װעל דערקלערן ספּעציפיש צושטאַנדן .אױב עס
קײן צושטאַנדן ,שר ַײבט אַרײַן די װערטער "קײַן צושטאַנדן"׃
זײַנען ַ
__________________________
אונטערשריפט פון מנדב׃ ____________________________

דאַטע׃ __________________

אָפדרוקט דעם נאָמען פון מנדב׃
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

אײך .איר מעגט מאַכן קאָפיעס פון דער רעגיסטראַציע פאָרמע אויב איר דאַרפט
מיר דאַנקען ַ
עס האָבן.
לעבן געבליבענע װאָס דאַרפן הילף ,צו ענטװערןַ די פראַגעס קענען רופן די רעגיסטראַציע
טעלעפאָן׃ 202-488-6130
אײערע פראַגעס.
זײן צופרידן צו ענטװערן ַ
מיר װעלן ַ
זײט אזוי גוט און שיקט די גאַנצע רעגיסטאַציע פאָרמע 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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