Регiстрацiйна форма
Дайте, будь ласка, вiдповiдь на питання щодо особи, яка пережила Голокост
Прiзвище, iм’я, по-батьковi_______________________________________________
Якщо немає в живих, укажiть дату i мiсце смертi_____________________________
Адреса_________________________________________________________________
Телефон________________________________________________________________
Прiзвище, iм’я, по-батьковi до вiйни________________________________________
Дiвоче прiзвище_________________________________________________________
Iншi iмена та прiзвища пiд час вiйни________________________________________
Дата народження________________________________________________________
Мiсце народження (город)__________________ (країна)______________________
Iншi мiсця проживання до вiйни___________________________________________
Мiсця перебування пiд час вiйни (гетто, табори, мiсця сховищ; не забудьте
включити назву кораблiв, країн, а також указати, чи ховались вiд переслiдувань)
_______________________________________________________________________
Табори для перемiщених осiб______________________________________________
Якщо Ваша усна iсторiя була записана, вкажiть год, коли це було зроблено, i назву
органiзацiї, яка записала Вашу розповiдь____________________________________
_______________________________________________________________________

Дайте, будь ласка, вiдповiдь на питання щодо чоловiка (жiнки) та iнших членiв
родини, що пережили Голокост
1. Прiзвище, iм’я, по-батьковi______________________________________________
Вiдношення до особи, вiд iменi якої заповнена ця анкета_______________________
Прiзвище, iм’я, по-батьковi_______________________________________________
Якщо немає в живих, укажiть дату i мiсце смертi_____________________________
Адреса_________________________________________________________________
Телефон________________________________________________________________
Прiзвище, iм’я, по-батьковi до вiйни________________________________________
Дiвоче прiзвище_________________________________________________________
Iншi iмена та прiзвища пiд час вiйни________________________________________
Дата народження________________________________________________________
Мiсце народження (город)__________________ (країна)______________________
Iншi мiсця проживання до вiйни___________________________________________
Мiсця перебування пiд час вiйни (гетто, табори, мiсця сховищ; не забудьте
включити назву кораблiв, країн, а також указати, чи ховались вiд переслiдувань)
_______________________________________________________________________
Табори для перемiщених осiб______________________________________________
Якщо Ваша усна iсторiя була записана, вкажiть год, коли це було зроблено, i назву
органiзацiї, яка записала Вашу розповiдь____________________________________
_______________________________________________________________________

2. Прiзвище, iм’я, по-батьковi______________________________________________
Вiдношення до особи, вiд iменi якої заповнена ця анкета_______________________
Прiзвище, iм’я, по-батьковi_______________________________________________
Якщо немає в живих, укажiть дату i мiсце смертi_____________________________
Адреса_________________________________________________________________
Телефон________________________________________________________________
Прiзвище, iм’я, по-батьковi до вiйни________________________________________
Дiвоче прiзвище_________________________________________________________
Iншi iмена та прiзвища пiд час вiйни________________________________________
Дата народження________________________________________________________
Мiсце народження (город)__________________ (країна)______________________
Iншi мiсця проживання до вiйни___________________________________________
Мiсця перебування пiд час вiйни (гетто, табори, мiсця сховищ; не забудьте
включити назву кораблiв, країн, а також указати, чи ховались вiд переслiдувань)
_______________________________________________________________________
Табори для перемiщених осiб______________________________________________
Якщо Ваша усна iсторiя була записана, вкажiть год, коли це було зроблено, i назву
органiзацiї, яка записала Вашу розповiдь____________________________________
_______________________________________________________________________

Дайте, будь ласка, вiдповiдь на питання щодо дiтей осiб, що пережили Голокост (друге
поколiння)
1.

Прiзвище, iм’я, по-батьковi__________________________________________
Адреса___________________________________________________________
Телефон__________________________________________________________
Батьки, що пережили Голокост_______________________________________

2.

Прiзвище, iм’я, по-батьковi__________________________________________
Адреса___________________________________________________________
Телефон__________________________________________________________
Батьки, що пережили Голокост_______________________________________

3.

Прiзвище, iм’я, по-батьковi__________________________________________
Адреса___________________________________________________________
Телефон__________________________________________________________
Батьки, що пережили Голокост_______________________________________

Фотокартки
Вiддiл регiстрацiї осiб, що пережили Голокост, буде Вам дуже вдячний, якщо Ви зможете
подарувати нам фотокартки осiб, що пережили Голокост. Найбiльш бажаними є фотокартки 193040-х рокiв. Якщо Вам важко розлучитися з фотокартками, зробiть, будь ласка, їх копiї.
Якщо можливо, супроводьте кожну фотокартку наступною iнформацiєю
Коли була зроблена фотокартка_________________________________________________________
Ким була зроблена фотокартка__________________________________________________________
В яких виданнях фотокартка була надрукована____________________________________________
Прiзвище, iм’я, по-батьковi i телефон власника авторських прав на фотокртку, якщо це не є особа,
що зробила фотокартку, i (або) той, хто дарує______________________________________________
Дарування фотократки
Я, той, хто дарує, цим передаю як дарунок Меморiальному музею Голокосту США всi моi права та
iнтереси щодо фотокарток, якi перелiченi вище, включаючи авторськi права (крiм випадкiв, коли
вище вказаний iнший власник авторського права).Я розумiю, що фотокартки, якi я передаю як
дарунок Музею, будуть використатися в наукових та освiтницьких цiлях, включаючи друкування у
всiх засобах масової iнформацiї (в тому числi Iнтернет), i це використання буде визначатися
Музеєм, за виключенням випадкiв виставлення мною якихось обмежувальних умов. Якщо нiякi
умови не висуваються, той, хто дарує, повинен написати «без всяких умов» i пiдписати цей вiдказ
вiд своїх прав.
Пiдпис того, хто дарує________________________________ Дата____________________________
Прiзвище того, хто дарує, друкованими лiтерами___________________________________________
Дякуємо. Ви можете зняти з цiєї регiстрацiйної форми стiльки копiй, скiльки вважаєте необхiдним.
Якщо Вам буде потрiбна допомога для заповнення форми, зателефонуйте, будь ласка, у вiддiл
регiстрацiї осiб, що пережили Голокост, за телефоном (202) 488-6130.

Заповнену форму надiшлiть за адресою:

Registry of Holocaust Survivors
100 Raoul Wallenberg Place SW
Washington DC 20024

