ניזאציע
רגא ַ
ֿפאבעטונג צו װערן ַא מיטגליד אין דער ָא ַ
ַ
נאדער יִ ידישע שארית–הּפליטה און זײערע קינדער״
״קא ַ
ַ
לקס-באװעגונג
ַ
ֿפא
נאדער ייִ דישע שארית-הּפליטה און זײערע קינדער״ איז ַא ָ
״קא ַ
ניזאציע ַ
רגא ַ
די ָא ַ
נאדער שארית-
קא ַ
ֿפאר אונדזערע מיטגלידער און צו רעּפרעזענטירן ַ
אײנצושטעלן זיך ַ
איבערגעגעבן ַ
ֿפארבונדן מיט
אומאּפהענגיק און איז ַ
ָ
ניזאציע איז
רגא ַ
קאנֿפערענץ״ .די ָא ַ
בײ דער ״קלײמס ָ
הּפליטה ַ
ֿפאר ישראל און ייִ דישע עינינעם
”דעם ״צענטער ַ
באזונדערן ּפערסּפעקטיװ װעגן װיכטיקע עינינים אין
האבן ַא ַ
די שארית-הּפליטח און זייערע קינדער ָ
דאס ָאּפלײקענען ֿפון חורבן און ֿפון ַאנטיסעמיטיזם
רײנגערעכנט ָ
חײנטיקער ייִ דישער װעלטַ ,א ַ
דער ַ
נאדער שארית-הּפליטח און זײערע קינדער און קינדס קינדער ,װעט אונדז
קא ַ
צענטראלע רשימה ֿפון ַ
ַ
ַא
שטארקערן קול אױסצודריקן אונדזערע ָזארגן
ַ
.געבן ַא
ניזאציע.
רגא ַ
אײערע קינדער צו װערן מיטגלידער אין אונדזער ָא ַ
אײך און ַ
ֿפארבעטן ַ
מיר ַ
ֿפרײ
.מיטגלידערשאֿפט איז ַ
ַ
נאדע און
קא ַ
אױב איר ַזײט ַא לעבן געבליבענער ָאדער ַא טײל ֿפון דער משּפחה ,און איר װױנט אין ַ
אײסצוֿפילן די
אײך ַ
ניזאציע בעטן מיר ַ
רגא ַ
ראינטערעסירט אין װערן ַא מיטגליד ֿפון דער ָא ַ
ֿפא ַ
ַזײט ַ
ּפליקאציע
ַ
ַ.א

מיטגלידערשאֿפט אין דער-
ַ

CJHSD

אײך געבן
װעט ַ

קאֿפערענץ״
ֿפאר לעבן געבליבענע און נַ ַײעס ֿפון דער ״קלײמס ָ
רמאציע װעגן ״בענעֿפיטן״ ַ
אינֿפא ַ
ָ
װױלזײן ֿפון דער שארית-הּפליטה
ַ
 ַאקטיװיטעטן לטובות די אינטערעסן און דעםֿפאר דעם צװײטן און דריטן דור
גראמען און אונטערנעמונגען ַ
ּפרא ַ
רמאציע װעגן ָ
אינֿפא ַ
ָ
װאס װעט זיך ַארױסרעדן װעגן אונדזערע
ֿפארייניקט קול ָ
אײער שטים װעט ַזײן ַא טײל ֿפון ַא ַ
 ַגעמיינזאמע ָזארגן
ַ
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ּפליקאציע
ַ
מיטגלידערשאֿפט ַא
ַ

הּפליטח״-נאדער ייִ דישער שארית
ַ ״קא
ַ ניזאציע
ַ רגא
ַ איך װיל ַזײן ַא מיטגליד אין דער ָא
געבליבענער-איך בין ַא לעבן
איך בין ֿפון צװייטן דור
איך בין ֿפון דריטן דור
Full Name
Email Address
Mailing Address: (Street | Unit | City | Province | Postal Code)

Phone Number
Date of Birth
Citizenship(s)

cosheroff@cija.ca

שעראף
ָ
ֿפארבינדט זיך מיט סינדי ָא
ַ רמאציע
ַ אינֿפא
ָ
ֿפאר מערער
ַ

װעבזײטל
ַ
ָאדער זעט אונדזער

לײן״ ָאדער שיקט
ַ ״אן
ָ ּפליקאציע ָאדער
ַ
ֿפילט אױס די ַא
ּפאסט
ָ עס מיט דער
Mail completed form to:
CJHSD c/o CIJA
4600 Bathurst Street, 4th Floor
Toronto, Ontario M2R 3V2

or

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

or email to cosheroff@cija.ca
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