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  סעצָארּפ סנַאווירג ןופ   גָאזנָא 
 

 ןוא םַאזילַאנַאשעפַארּפ ןוא רעשיוי טימ טנידעג ןשטנעמ עלַא ןכאמ וצ )CDNY( קראי וינ ןייזיד רעק ןופ ליצ רעד זיא סָאד
 טרירעגנא זיא טכער ןייד זַא טביולג ריא ביוא .ןעגנונידַאב טנעמע'גַאנַאמ רעק ןלעטשוצ ןיא סנַאלַאסקע רַאֿפ ןבערטש וצ
 טסנעק ריא ,דוולַאזירנַא ןענעז גנוציטס רעדָא ןעגנונדיאב ןגעוו טָאה ריא סָאוו גָאלק רעדָא עַגייד א טאסה רעדָא ןעוועג
 .סעסנאווירג ןסילשאב ןופ סעצָארּפ CDNY יד זיא ןטנוא .סנַאווירג ַא ןבָאה

 
 ןופ טנעדיזערפ עציוו רעד ןטקַאטנָאק וצ טרידנעמַאקער זיא סע .רעטלעטשעגנָא CDNY ןייק וצ עלווא ַא ןטכירַאב טנעק ריא .1
 .)518(  235-1888 ףיוא גנוטכאעב

 
2. CDNY ןוא ,עטלעטשעגנייא גנולייטּפָא טנעמע'גַאנַאמ רעק CDNY רעדָא ךעלדנימ ןעמוקַאב ןעק טפַאשרעריפ 
 עייצאלואיו דשזדעלַא ַא ןעיצַניירַא סָאוו זרעדלוָאכקייטס רעדָא ןטַאקַאוודַא ,סעילימַאפ ,םידיחי ןופ עיצַאקינומָאק ענעבירשעג
 ַא וצ גָאלק ַא ןופ עייצאלַאקסע רעדָא רעפטנע רַאֿפ ןטעב ,רעייעטשראפ רעדָא ,דיחי ַא ןעיצַניירַא ןעק רעדָא ,ןטכער ןופ
 .סנאווירג

 
 ןופ טנעדיזערפ עציוו םעד ןסיוו וצ ןבעג טעוו סנאווירג םעד ןופ עלָאבַאק רעד ןיא רעטלעטשעגנָא CDNY רעד .3
 .עיצַאמרָאֿפניא טקַאטנָאק קיטשרע ןוא ןעמָאנ רעגאלקנייא יד םומינימ א ןלעטשוצ ;רעייעטשראפ רעדָא ,גנוטכעאב

 
 ןדלעמ וצ געט סענזיב 2 ןיא רעגאלקנא םעד ןריטקאטנאק טעוו ,ינגיזעד רעדא ,גנוטכעאב ןופ טנעדיזערפ עציוו רעד .4
 .עיצאמראפניא ךאנ ןלמאז ןוא גָאלק יד ןופ עלָאבַאק ןופ ייז

 
 וצ ןביירש ןיַא סיורא ןייז טעוו גנודלעמ ַא ,)ןווורפ 3 ןופ םומינימ( ןטָארעג טינ ןענעז רעגאלקנאא יד ןטקַאטנָאק וצ ןווורפ ביוא .5
 רעגאלקנייא יד יוו טייצ רעד ןיא טנפעעג ןייז ןעק ןוא טכאמראפ זיא סנאווירג יד זַא ,טסוווַאב זיא סערדַא ביוא ,רעגָאלקנייא יד
 טנעדיזערפ עציוו רעד ,טנַאקַאבמוא זיא רעגאלקנייאק יד ןופ סערדַא יד ביוא .גנוטכעאב ןופ טנעדיזערפ עציוו רעד טקַאטנָאק
 עקעט רעד זַא ןוא שטנעמ םעד ןטקַאטנָאק וצ ,ןווורפ יד ןופ ריציפָא עוויטוקעסקע ףישט יד ןסיוו וצ ןבעג טעוו גנוטכעאבה ןופ
 .טייצ םעד ןיא טכאמראפ ןייז טעוו

 
 ןקילברעביא ,סעיטרַאּפ עטשימעגנייא יד ןעויוורעטניא טעוו ,רעייעטשראפ רעדָא ,גנוטכעאבה ןופ טנעדיזערפ עציוו רעד .6
 .ךעלגעמ ןעוו ,געט טפעשעג 5 ןיא עטָאלכַאה ןוא אנקסמ ַא ןסילשַאב ןוא ןַאשייטנעמויקַאד קיַטייטַאב

 
 טגיילעגראפ יד עדייב ןביירש ןיא דמרָאפניא ןייז טעוו רעגאלקנייא רעד ,סעצָארּפ לַאמרָאפ םעד ןופ אנקסמ יד ןיא .7
 .ןרילעּפַא ןופ טכער ןייק ןגעוו ןוא עטָאלכַאה
 

 
 .ריציפָא עוויטוקעסקע ףישט יד וצ ןרילעּפַא ןעק יז רעדָא רע ,עטָאלכַאה יד טימ ןדירֿפוצ טשינ זיא רעגאלקנייא רעד ביוא .8

 
 ַא ןבעגסיורַא טעוו ןוא סעצָארּפ סנאווירג יד ןופ ןלַאירעטַאמ עלַא גנוצַאשּפָא טעוו ריציפָא עוויטוקעסקע ףישט יד .9
 .געט טפעשעג 10 ןיא גנוייגרעד

 
 יד וצ ןרילעּפַא ןעק ייז ,ריציפָא עוויטוקעסקע ףישט יד ןופ עטָאלכַאה יד טימ ןדירֿפוצ טשינ זיא רעגאלקנייא רעד ביוא .10
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