
Become a member of the Canadian Jewish Holocaust Survivors and Descendants  Page 1

-   אינֿפָארמַאציע װעגן ״בענעֿפיטן״ ֿפַאר לעבן געבליבענע  און  ַנַײעס ֿפון דער ״קלײמס קָאֿפערענץ״
-   ַאקטיװיטעטן לטובות די אינטערעסן און דעם װױלזַײן ֿפון דער שארית-הּפליטה     
  -   אינֿפָארמַאציע װעגן ּפרָאגרַאמען און אונטערנעמונגען ֿפַאר דעם צװײטן און דריטן דור 
  -   אַײער שטים װעט זַײן ַא טײל ֿפון ַא ֿפַארייניקט קול װָאס װעט זיך ַארױסרעדן װעגן אונדזערע 

                      געמיינזַאמע זָארגן

 ֿפַאבעטונג צו װערן ַא מיטגליד אין דער ָארגַאניזַאציע  
״קַאנַאדער ִיידישע שארית–הּפליטה און זײערע קינדער״

 די ָארגַאניזַאציע ״קַאנַאדער יִידישע שארית-הּפליטה און זײערע קינדער״ איז ַא ֿפָאלקס-בַאװעגונג
איבערגעגעבן אַײנצושטעלן זיך ֿפַאר אונדזערע  מיטגלידער און צו רעּפרעזענטירן קַאנַאדער שארית-

 הּפליטה בַײ דער ״קלײמס קָאנֿפערענץ״. די ָארגַאניזַאציע איז אומָאּפהענגיק און איז ֿפַארבונדן מיט
  ”דעם ״צענטער ֿפַאר ישראל און יִידישע עינינעם

 די שארית-הּפליטח און זייערע קינדער הָאבן ַא בַאזונדערן ּפערסּפעקטיװ װעגן װיכטיקע עינינים אין
דער חַײנטיקער יִידישער װעלט, ַארַײנגערעכנט דָאס ָאּפלײקענען ֿפון חורבן און ֿפון ַאנטיסעמיטיזם

 ַא צענטרַאלע רשימה ֿפון קַאנַאדער שארית-הּפליטח און זײערע קינדער און קינדס קינדער, װעט אונדז
.געבן ַא שטַארקערן קול אױסצודריקן אונדזערע זָארגן

  מיר ֿפַארבעטן אַײך און אַײערע קינדער צו װערן מיטגלידער אין אונדזער ָארגַאניזַאציע.
.מיטגלידערשַאֿפט איז ֿפרַײ

 אױב איר זַײט ַא לעבן געבליבענער ָאדער ַא טײל ֿפון דער משּפחה, און איר װױנט אין קַאנַאדע און  
 זַײט ֿפַארַאינטערעסירט אין װערן ַא מיטגליד ֿפון דער ָארגַאניזַאציע  בעטן מיר אַײך אַײסצוֿפילן די

.ַאּפליקַאציע
CJHSDמיטגלידערשַאֿפט אין דער-            װעט אַײך געבן
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You can fill out this form 
online at www.cjhsd.ca

or
Mail completed form to: 
CJHSD c/o CIJA 
4600 Bathurst Street, 4th Floor 
Toronto, Ontario M2R 3V2 

or email to cosheroff@cija.ca

מיטגלידערשַאֿפט ַאּפליקַאציע
איך װיל זַײן ַא מיטגליד אין דער ָארגַאניזַאציע ״קַאנַאדער יִידישער שארית-הּפליטח״

 איך בין ַא לעבן-געבליבענער 
 איך בין ֿפון צװייטן דור
  איך בין ֿפון דריטן דור

Full Name 

Mailing Address:  (Street | Unit | City | Province | Postal Code) 

Email Address 

Phone Number

Date of Birth

Citizenship(s)  

 ֿפילט אױס די ַאּפליקַאציע ָאדער ״ָאן לַײן״ ָאדער שיקט
עס מיט דער ּפָאסט

cosheroff@cija.ca ֿפַאר מערער אינֿפָארמַאציע ֿפַארבינדט זיך מיט סינדי ָאשערָאף 

ָאדער זעט אונדזער װעבזַײטל

mailto:cosheroff%40cija.ca?subject=CJHSD%20Membership%20Application

	Text Field 1: 
	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 6: 
	Text Field 7: 
	Radio Button 1: Off


