הזמנה להצטרפות לארגון .ניצולי שואה וצאצאיהם בקנדה
ניצולי שואה וצאצאיהם בקנדה .הוא ארגון עממי המוקדש לקידום סוגיות מטעם חבריו
ולייצוג של ניצולי שואה קנדיים בוועידת התביעות היהודיות החומריות .ה CJHSD-הוא
ארגון עצמאי המזוהה עם המרכז לענייני ישראל ויהודים בקנדה
לניצולי השואה ולצאצאיהם יש נקודת מבט ייחודית על כמה מהנושאים המרכזיים שעמם
מתמודד העולם היהודי כיום ,בכלל זה הכחשת השואה ואנטישמיות
מרשם קנדי מרכזי של ניצולי השואה וצאצאיהם מחזק את יכולתנו להוות קול יעיל לביטוי
הנושאים המשותפים שמעסיקים אותנו .אתם מוזמנים להצטרף לארגון ניצולי השואה
וצאצאיהם בקנדה .ללא דמי חברות
אם אתם ניצולי שואה קנדים( ,סבלתם מגירוש ,מרדיפה או מאפליה לרעה כתוצאה
מהמדיניות הגזענית ,הדתית ,האתנית ,החברתית והפוליטית של הנאצים ועוזריהם בין
השנים  1933-1945או צאצאים של ניצול שואה (בנים או נכדים של ניצול שואה),
.תושבי קנדה ,וברצונכם להצטרף ל ,-נא למלא טופס בקשה זה

חברות חינמית ב CJHSD -תעניק לכם
-
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מידע על הטבות לניצולי שואה ,לרבות עדכונים מוועידת התביעות היהודיות החומריות
פעילויות הקשורות לאינטרסים ולרווחה של ניצולי השואה בקנדה
מידע לגבי אירועים ותוכניות המוקדשים לצאצאי ניצולי שואה מדור שני ושלישי
קידום מאוחד של סוגיות החשובות לניצולי שואה ולצאצאיהם

Become a member of the Canadian Jewish Holocaust Survivors and Descendants

טופס בקשת חברות

אני ניצול/ת שואה קנדי/ת או דור שני/שלישי לניצול/ת שואה ותושב/ת קנדה ברצוני
להצטרף ל ניצולי שואה וצאצאיהם בקנדה
אני ניצול/ת שואה
אני דור שני לניצול/ת שואה
אני דור שלישי לניצול/ת שואה
שם
כתובת דוא”ל
כתובת דואר :רחוב/עיר/מחוז/מיקוד

טל
תאריך לידה
אזרחות/יות
לקבלת מידע נוסף ,נא ליצור קשר עם סינדי אושרוף ) (Cindy Osheroffבדוא”ל cosheroff@cija.ca
מידע זה זמין גם בשפות אנגלית ,צרפתית ,יידיש ,רוסית

You can fill out this form
online at www.cjhsd.ca

מידע זה זמין גם בשפות אנגלית ,צרפתית ,יידיש רוסית
Mail completed form to:
CJHSD c/o CIJA
or
4600 Bathurst Street, 4th Floor
Toronto, Ontario M2R 3V2
or email to cosheroff@cija.ca
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