
 באמערקונג פון זיך צושטעלן 

 צדדים:  רעקארדירטע  אלע  און אפיציר אויסהער  אביעקטיווער דעם צו
דערמאנטע  - ווייטערדיגע אין דער  פון זיך צושטעלן  נגמעלדוא פארשרייב ע נעמט אין אכט אז איך ביט

 .
קעיס לטובת ___________________.  איך פארלאנג אז קאפיעס פון אלע קאמוניקאציעס וואס האבן א 

שייכות צו  דער קעיס זאלן ווערן געשיקט צו מיר צו דער קאנטאקט אינפארמאציע אונטן 

___________________________________________________________________קעיס נומער: 

______________________________________________________________ : טנאמען פון סטודענ

 _______________________________________________נאמען פונעם מענטש וואס שטעלט זיך צו: 

טיטל (אדוואקאט, רעפרעזענטעטיוו, א.א.וו.): _____________________________________________

 ארגאניזאציע, פירמע, א.א.וו.: _______________________________________________________

 __________________________________________________: ______________1אדרעס שורה 

 : ________________________________________________________________2אדרעס שורה 

טעלעפאן נומער: ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________אימעיל אדרעס: 

 ניין                 אדוואקאט:               יא    -איך שטעל זיך צו אלץ א מיט  

 ניין                אנולירט אלע פריעריגע רעפרעזענטעטיווען דערמאנט אין דער קעיס:             יא   

 ______________________דאטום: ______________ 



 אינסטרוקציעס 
 

 
און אלע אנדערע פארטייען וויסן אז איר וועט רעפרעזענטירן איין זייט פון דער קעיס    IHOנוצט די פארם צו לאזן  

אלץ אן אדוואקאט אדער רעפרעזענטעטיוו. דאס ווערט אויך אנגערופן ''איינגעבן אייער צושטעלונג.'' דורך אויספילן  
און אדוואקאטן פון דער קעיס.    IHOדי פארם, וועט איר באקומען אלע אימעילס און אנדערע קאמוניקאציעס פון דער  

און   קעיס  די  איינגעגעבן  האט  וואס  עלטערן  די  פון  איינע  זענט  איר  אויב  פארם  די  אויספילן  נישט  דארפט  איר 
 רעפרעזענטירט זיך אליין. 

 
 ''צו דער אביעקטיווער אויסהער אפיציר'' אפטייל 

ן דער קעיס. קליקט אויף דעם פיילעכל לעבן ''קלויבט  צו פארשטיין וועמען איר רעפרעזענטירט אי   ט אין דעם אפטייל, גי
 ''איינע פון די עלטערן'' אדער ''דיסטריקט.''    וויילט אויסאן ענין'' און  

 
 פילט אויס אנדערע קעיס אינפארמאציע 

,''  פילט אויס די אינפארמאציע אויף די ליידיגע שורות. למשל, לעבן דעם ''נאמען פון דער מענטש וואס שטעלט זיך צו
- טעלט זיך צו אלץ מיט פארצייכן קעסטל צו ענטפערן אויב איר ש  יער נאמען. קליקט אינעווייניג דאס פילט אויס אי 

 צי איר ווילט אז אלע אנדערע יחידים וואס האבן זיך צוגעשטעלט ביז יעצט זאלן ווערן אנולירט.  אדוואקאט, 
 

 גיט איין די פארם 
 . מאכט זיכער צו קאפיערן דעם אנדערן צד אין אייער אימעיל. HOIאימעיל די פארענדיגטע פארם צו אייער 
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