געזעץ ) (2009:724װעגן נאַ ציאָ נאַ לע מינאָ ריטעטן און מינאָ ריטעט־שפּראַ כן
ביז עס־עף־עס 2018:1367
עס־עף־עס־נומער2009:724 :
דעפּאַ רטעמענט/אַ דמיניסטראַ ציע :גער קולטור־דעפּאַ רטעמענט
געשאַ פֿן2009-06-11 :
פֿאַ רענדערט ביז עס־עף־עס 2018:1367
פֿאַ רענדערן־רעגיסטער :עס־עף־עס־ער )רעגירונג־ביוראָ (
קװאַ ל :גאַ נצער טעקסא )רעגירונג־ביוראָ (

אַ לגעמײנע באַ שטימונגען

§ 1דאָ ס אָ געזעץ האַ לט באַ שטימונגען װעגן נאַ ציאָ נאַ לע מינאָ ריטעטן ,נאַ ציאָ נאַ לע מינאָ ריטעט־שפּראַ כן ,פֿאַ רװאַ לטונג־שטחים
בײ פֿאַ רװאַ לטונג־אַ דמיניסטראַ ציעס און געריכטן ,און אויך באַ שטימונגען װעגן
און דאָ ס רעכט צו ניצן מינאָ ריטעט־שפּראַ כן ַ
געריאַ טריק .דאָ ס געזעץ האַ לט אויך באַ שטימונגען װעגן אָ פּשאַ צונג און דער דורכפֿירונג מיט דעם געזעץ .געזעץ
).(2018:1367
זײנען י ִידן ,ראָ מען ,סאַ מען ,שװעדישע פֿינלענדער און טאָ רנעטאָ לער לויט דעם ,װאָ ס שװעדן
§ 2די נאַ ציאָ נאַ לע מינאָ ריטעטן ַ
האָ ט נעמען אויף זיך צו פֿאָ לגן דעם אײראָ פּעישן רעם־קאָ נװענץ װעגן שיצן נאַ ציאָ נאַ לע מינאָ ריטעטן ) (2002:2 SÖאון די
אײראָ פעישע כאַ רטיע װעגן ראַ יאָ ן־ און מינאָ ריטעט־שפּראַ כן ).(2000:3 SÖ
זײנען פֿיניש ,י ִידיש ,מיענקיעלי,
אין דעם געזעץ װעגן שפּראַ כן ) (2009:600שטײט אַ ז די נאַ ציאָ נאַ לע מינאָ ריטעט־שפּראַ כן ַ
ראָ מאַ ני טשיב און סאַ מיש.
§ 3קאָ מונעס און קאַ ונטיס זאָ לן אינפֿאָ רמירן די נאַ ציאָ נאַ לע מינאָ ריטעטן װעגן זײערע רעכט און דעם אלגעמײנעם אַ חריות
לויטן אָ געזעץ און כּללים פֿאַ רבונדן מיטן אָ געזעץ .דאָ ס גילט אויך פֿאַ ר מלוכישע פֿאַ רװאַ לטונג־אַ דמיניסטראַ ציעס װאָ ס
אַ רבעט איז װיכטיק פֿאַ ר די נאַ ציאָ נאַ לע מינאָ ריטעטן אָ דער די מינאָ ריטעט־שפּראַ כן .געזעץ ).(2018:1367
§ 4אינעם געזעץ װעגן שפּראַ כן ) (2009:600שטײט אַ ז די עפֿנטלעכקײט טראָ גט אַ ספּעציעל אַ חריות װען ס'קומט צו שיצן
און אָ פּהיטן די נאַ ציאָ נאַ לע מינאָ ריטעטן.
די עפֿנטלעכקײט זאָ לן אויך פֿאַ רבעסערן די מעגלעכקײטן פֿון די נאַ ציאָ נאַ לע מינאָ ריטעטן װאָ ס שײך אָ פּהיטן און אַ נטװיקלען
זײערע קולטורן אין שװעדן .מע זאָ ל ספּעציעל פֿאָ קוסירן אויף קינדערס אַ נטװיקלונג פֿון אַ קולטורעלער אידענטיטעט און די
מעגלעכקײטן צו ניצן די אײגענע מינאָ ריטעט־שפּראַ כן.
§ 5די פֿאַ רװאַ לטונג־אַ דמיניסטראַ ציעס זאָ לן געבן די נאַ ציאָ נאַ לע מינאָ ריטעטן מעגלעכקײטן צו האָ בן אַ דעה אויף מינאָ ריטעט־
ענינים און ,אַ זוי פֿיל װי מעגלעך ,צוזאַ מענאַ בעטן מיט די מינאָ ריטעטן װען ס'קומט צו אַ זוינע ענינים.
צוזאַ מענאַ רבעט ,לויט דעם אויביקן פּאַ ראַ גראַ ף ,זאָ ל מען דורכפֿירן דורך אַ סטרוקטורירטן דיאַ לאָ ג צװישן דער פֿאַ רװאַ לטונג־
אַ דמיניסטראַ ציע און די נאַ ציאָ נאַ לע מינאָ ריטעטן ,כּדי צו צוהערן אויף די מינאָ ריטעטנס באַ מערקונגען און נײטיקײטן װאָ ס
שײך דאָ ס באַ שליסן פֿון דער אַ דמיניסטראַ ציע .געזעץ ).(2018:1367
§ 5א פֿאַ רװאַ לטונג־אַ דמיניסטראַ ציעס זאָ לן ספּעציעל פֿאַ רבעסערן די מעגלעכקײטן פֿון קינדער און יוגנט צו האָ בן אַ דעה אויף
זײנען װיכטיק פֿאַ ר זײ .מע זאָ ל אויך צופּאַ סן די פֿאָ רמען
זײן אַ טײל פֿון צוזאַ מענאַ רבעטן װען ס'קומט צו ענינים װעלכע ַ
און ַ
צום מצבֿ פֿון די קינדער און יוגנט .געזעץ ).(2018:1367
§ 5ב קאָ מונעס און קאַ ונטיס זאָ לן אָ ננעמען צילן און דירעקטיװן פֿאַ ר זײער מינאָ ריטעט־פּאָ ליטישער אַ רבעט.
װען געפֿאָ דערט ,זאָ ל מען איבערגעבן אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן צילן און דירעקטיװן ,װעלכע מען האָ ט אָ נגענומען לויט דעם
אויבנדיקן פּאַ ראַ גראַ ף ,צו דער אַ דמיניסטראַ ציע װאָ ס טראָ גט דאָ ס אַ חריות פֿאַ ר דער אָ פּשאַ צונג לויט § .20געזעץ
).(2018:1376

פֿאַ רװאַ לטונג־שטחים

זײנען אַ טײל פֿון דעם פֿאַ רװאַ לטונג־שטח פֿאַ ר פֿיניש :באָ ט'טשירקע ,עסקילסטונע ,דזשעליװאַ רע,
§ 6די אָ קאָ מונעס ַ
האַ לסטאַ 'האַ מאַ ר ,האַ נינגע ,האַ פּאַ ראַ נדע ,הודינגע ,האָ באָ  ,קירונע ,טשאָ פּינג ,פּאַ יאַ לע ,סיגטונע ,סאָ לנע ,שטאָ קהאָ לם,
סאָ דערטעליע ,טיִ ערפּ ,אופּלאַ נדס װעסבי ,אופּלאַ נדס־בראָ  ,אופּסאַ לע ,עלװ'קאַ רלעבי ,אָ סטעראָ קער ,אָ סטהאַ מאַ ר און
אָ װערטאָ רנע'אָ .
זײנען אַ טײל פֿון דעם פֿאַ רװאַ לטונג־שטח פֿאַ ר מיענקיעלי :דזשעליװאַ רע ,האַ פּאַ ראַ נדע ,קירונע ,פּאַ יאַ לע און
די אָ קאָ מונעס ַ
אָ װערטאָ רנע'אָ .
זײנען אַ טײל פֿון דעם פֿאַ רװאַ לטונג־שטח פֿאַ ר סאַ מיש :אַ רדזשעפּלאָ ג ,אַ רװידסדזשאַ ור ,בערג ,דזשעליװאַ רע,
די אָ קאָ מונעס ַ
הערדזשעדאַ לען ,דזשאָ ק'מאָ ק ,קירונע ,ליקסעלע ,מאַ לאָ  ,סאָ רסעלע ,סטאָ רומאַ ן ,סטראָ מסונד ,אומע'אָ  ,װילהעלמינע ,אָ רע,
עלװדאַ לען און אָ סטערסונד.
§ 7אַ נדערע קאָ מונעס פֿון זײ דערמאָ נט אין § 6קענען אַ פּליקירן אויף װערן אַ טײל פֿון דעם פֿאַ רװאַ לטונג־שטח פֿאַ ר פֿיניש,
זײן אַ טײל פֿון אַ פֿאַ רװאַ לטונג־שטח.
מיענקיעלי אָ דער סאַ מיש .די רעגירונג באַ שליסט אויב אַ קאָ מונע מעגט יאָ ַ
אַ קאָ מונע װאָ ס איז אַ טײל פֿון אַ פֿאַ רװאַ לטונג־שטח לויט אַ באַ שלוס פֿון דער רעגירונג קען אַ פּליקירן אויף אַ רויסטרעטן
זײנען דאָ זײער גוטע גרונטן.
פֿונען פֿאַ רװאַ לטונג־שטח .די רעגירונג מעגט נאָ ר באַ שטעטיקן אַ ן ארויסטרעט אויב עס ַ
אײנטרעט צו און אַ רויסטרעט פֿון אַ פֿאַ רװאַ לטונג־שטח .געזעץ ).(2018:1367
די רעגירונג קען אָ נזאָ גן פֿאָ רשריפֿטן װעגן ַ

בײ אַ דמיניסטראַ ציעס
דאָ ס רעכט צו ניצן פֿיניש ,מיענקיעלי און סאַ מיש ַ

§ 8אינדיװידן האָ בן דאָ ס רעכט צו ניצן פֿיניש ,מיענקיעלי אָ דער סאַ מיש װען זײ שטעלן זיך אין שריפֿטלעכע אָ דער מויליקע
פֿאַ רבינדונג מיט אַ פֿאַ רװאַ לטונג־אַ דמיניסטראַ ציע װאָ ס אַ רבעטן אין גאַ נצן אָ דער צום טײל אין דער מינאָ ריטעט־שפּראַ כס
פֿאַ רװאַ לטונג־שטח .דאָ ס איז חל אויף ענינים װוּ אַ ן אינדיװיד רעפּרעזענטירט זיך אַ לײן אָ דער עמעצן אַ נדערש ,טאָ מער דער
שײכות מיטן פֿאַ רװאַ לטונג־שטח.
ענין האָ ט ַ

טאָ מער ,ניצט מען פֿיניש ,מיענקיעלי אָ דער סאַ מיש אין אַ זאַ ענין ,מוז די אַ דמיניסטראַ ציע ענטפֿערן אויף דער זעלבער שפּראַ ך.
אינדיװידן װאָ ס האָ ט נישט קײן יורידישן פֿאָ רטרעטער האָ בן אויך דאָ ס רעכט צו פֿאָ דערן אַ שריפֿטלעכע איבערזעצונג פֿון
באַ שלוסן און באַ שלוס־גרונטן אינעם ענין אויף פֿיניש ,מיענקיעלי און סאַ מיש.
די אַ דמיניסטאַ ציע מוז אויך אין אַ לגעמײן שטרעבן צו ענטפֿערן אינדיװידן אויף די דאָ זיקע שפּראַ כן.
§ 9מחוץ אַ פֿאַ רװאַ לטונג־שטח האָ בן אינדיװידן דאָ ס רעכט צו ניצן פֿיניש ,מיענקיעלי און סאַ מיש װען זײ שטעלן זיך אין
שריפֿטלעכער אָ דער מויליקער פֿאַ רבינדונג מיט אַ פֿאַ רװאַ לטונג־אַ דמיניסטראַ ציע בנוגע אַ ן ענין װוּ דער אינדיװיד
רעפּרעזענטירט זיך אַ לײן אָ דער עמעצן אַ נדערש ,טאָ מער ס'איז פֿאַ ראַ ן אַ ן אַ רבעטער װאָ ס באַ הערשט די מינאָ ריטעט־שפּראַ ך.
§ 10אינדיװידן האָ בן תּמיד דאָ ס רעכט צו ניצן פֿיניש ,מיענקיעלי און סאַ מיש װען זײ שטעלן זיך אין שריפֿטלעכער
פֿאַ רבינדונג מיט דעם שװעדישן פּאַ רלאַ מענטס רעפּרעזענטאַ נטן און דעם דיסקרימינאַ ציע־רעפּרעזענטאַ נט .דאָ ס איז אויך חל
שטײער־אַ גענטור
ַ
אויף שריפֿטלעכע קאָ נטאַ קטן מיט דעם יוסטיץ־קאַ נצלער ,דער אַ גענטור פֿאַ ר סאָ ציאַ לער פֿאַ רזיכערונג ,דער
און דער אַ רבעט־אַ גענטור װאָ ס שײך ענינים װוּ דער אינדיװיד רעפּרעזענטירט זיך אַ לײן אָ דער עמעצן אַ נדערש .געזעץ
).(2018:1367
§ 11די פֿאַ רװאַ לטונג־אַ דמיניסטראַ ציעס זאָ לן אַ רבעטן פֿאַ ר אָ נשטעלן פּערסאָ נאַ ל מיט קענטעניש װעגן פֿיניש ,מיענקיעלי און
סאַ מיש ,אויב מע נײטיקט זיך אין דעם װען אינדיװידן שטעלן זיך אין פֿאַ רבינדונג מיט דער אַ דמינסטראַ ציע.
צײטן און ערטער פֿאַ ר באַ זוכן פֿון די װאָ ס רעדן
§ 12די פֿאַ רװאַ לטונג־אַ דמיניסטראַ ציעס מעגן באַ שליסן צו האָ בן ספּעציעלע ַ
ן־צײטן.
ַ
פֿיניש ,מיענקיעלי אָ דער סאַ מיש ,און זײ מעגן אויך האָ בן ספּעציעלע טעלעפֿאָ

בײ געריכטן
דאָ ס רעכט צו ניצן פֿיניש ,מיענקיעלי און סאַ מיש ַ

בײ אַ פֿאַ רװאַ לטונג־געריכט ,טינגס־געריכט ,ערד־ און
§ 13עמעצער װאָ ס רעפּרעזענטירט זיך אַ לײן אָ דער עמעצן אַ נדערש ַ
נאַ טור־סבֿיבֿה־געריכט אָ דער ים־רעכט־געריכט מיט אַ געריכט־שטח װאָ ס איז ,אין גאַ נצן אָ דער צום טײל ,אין די קאָ מונעס
דזשעליװאַ רע ,האַ פּאַ ראַ נדע ,קירונע ,פּאַ יאַ לע און אָ װערטאָ רנע'אָ  ,האָ ט דאָ ס רעכט צו ניצן פֿיניש אָ דער מיענקיעלי אין משך
בײ
פֿון דעם יורידישן פּראָ צעס ,אויב דער פֿאַ ל איז פֿאַ רבונדן מיט אײן פֿון די דאָ זיקע קאָ מונעס .דאָ ס איז אויך חל אויף סאַ מיש ַ

אַ געריכט מיט אַ געריכט־שטח װאָ ס אין גאַ נצן אָ דער צום טײל איז אין די קאָ מונעס אַ רדזשעפּלאָ ג ,דזשעליװאַ רע ,דזשאָ ק'מאָ ק
אָ דער קירונע ,אויב דער פֿאַ ל אָ דער דער ענין איז פֿאַ רבונדן מיט אײן פֿון די דאָ זיקע קאָ מונעס.
דאָ ס רעכט צו ניצן פֿיניש ,מיענקיעלי אָ דער סאַ מיש איז חל אויך אויף די געריכטן װען מען אַ פּילירט אַ פּסק אָ דער אַ באַ שלוס
אין אַ פֿאַ ל אָ דער ענין לויטן אויביקן פּאַ ראַ גראַ ף.
§ 14דאָ ס רעכט צו ניצן פֿיניש ,מיענקיעלי אָ דער סאַ מיש אין פֿאַ לן אָ דער ענינים ,לויט § ,13איז חל אויך אויף דאָ ס רעכט צו
װײזן אויף די דאָ זיקע שפּראַ כן ,דאָ ס רעכט צו באַ קומען רעלעװאַ נטע האַ נדלונגען
רײנשיקן האַ נדלונגען און שריפֿטלעכע דער ַ
אַ ַ
מויליק איבערגעזעצט אויף דער שפּראַ ך און דאָ ס רעכט צו רעדן די שפראַ ך אינעם געריכט אין משך פֿון מויליקע
װײזן אויף שװעדיש ,װען עס איז נישט
פֿאַ רהאַ נדלונגען .דער געריכט מוז איבערזעצן האַ נדלונגען און שריפֿטלעכע דער ַ
אומזיסט.
זײנע פֿאַ רבינגונגען מיטן אינדיװיד אָ דער
דער געריכט זאָ ל אויך אין אַ לגעמײן שטרעבן צו ניצן די מינאָ ריטעט־שפּראַ ך אין ַ
דעם רעפּרעזענטאַ נט.
אַ ן אינדיװיד אָ דער אַ רעפּרעזענטאַ נט פֿאַ ר עמעצן אָ ן אַ יורידישן פֿאָ רטרעטער האָ ט דאָ ס רעכט צו פֿאָ דערן פּסק־
זײן שפּראַ ך ,אין יעדן פֿאַ ל און ענין
דאָ קומענטאַ ציע און פּסק־גרונט ,אָ דער באַ שלוס און באַ שלוס־גרונט איבערגעזעצט אויף ַ
װוּ עס גילט דאָ ס רעכט צו ניצן פֿיניש ,מיענקיעלי אָ דער סאַ ניש ַ
בײ געריכטן ,לויט §.13
§ 15עמעצער װאָ ס װילט ניצן פֿיניש ,מיענקיעלי אָ דער סאַ מיש אין משך פֿון אַ פֿאַ ל אָ דער אַ ן ענין אין געריכט לויט § 13זאָ ל
פֿאָ דערן דעם אין משך פֿון דעם װאָ ס דער יורידישער פראָ צעס הײבט זיך אָ ן אָ דער פֿאַ רן ערשטן מאָ ל װען דער אָ אינדיװיד
װעט רעדן װעגן דעם פֿאַ ל אָ דער ענין.
אַ פֿאָ דערונג װעגן איבערזעצונג לויט § ,14דריטן פּאַ ראַ גראַ ף ,מוז מען מאַ כן אין משך פֿון אַ װאָ ך פֿון דעם װאָ ס מע האָ ט
אָ נגעזאָ גט דעם פּסק ,אויב מען האָ ט נישט פֿריער אינעם פּראָ צעס פֿאָ דערט אַ זאַ איבערזעצונג.
טאָ מער ,מאַ כט מען די פֿאָ דערונג װעגן ניצן מינאָ ריטעט־שפּראַ ך שפּעטער פֿון די כּללים לויט די אויבנדיקע פּאַ ראַ גראַ פֿן ,מעגט
מען בטל מאַ כן אַ זאַ פֿאָ דערונג .מע קען אויך בטל מאַ כן אַ זאַ פֿאָ דערונג װען עס איז קלאָ ר אַ ז עס האָ ט אַ נישט גוטן ציל.
§ 16טאָ מער ,האָ ט עמעצער אָ דער אַ רעפּרעזענטאַ נט דאָ ס רעכט צו ניצן פֿיניש ,מיענקיעלי אָ דער סאַ מיש אין אַ משך פֿון אַ
מישפּט מוז מען אָ נשטעלן אַ ן איבערזעצער לויט די באַ שטימונגען אין קאַ פּיטל  6-8§§ 5און קאַ פּיטל  9§ 33געריכט־קאָ דעקס
און §§ 50-52דאָ ס געזעץ װעגן פֿאַ רװאַ לטונג־פּראָ צעסן ).(1971:291
פֿיניש ,מיענקיעלי און סאַ מיש װאָ ס שײך קינדערגערטנער ,עטלעכע אַ נדערע פּעדאַ גאָ גישע אָ רגאַ ניזאַ ציעס און געריאַ טריק
§ 17מע מוז ,לויט אַ רעכט ,אַ פּאָ ר מאָ ל אָ נבאָ טן אינדיװידן קינדערגערטנער און עטלעכע אַ נדערע פּעדאַ גאָ גישע
אָ רגראַ ניזאַ ציעס אויף פֿיניש ,מיענקיעלי אָ דער סאַ מיש .דאָ ס רעכט רעגלירט מען דורכן 8טן קאַ פּיטל12§ ,א און דעם 25טן
קאַ פּיטל5§ ,א דאָ ס געזעץ װעגן שולע ) .(2010:800געזעץ ).(2018:1367
§ 18אַ קאָ מונע װאָ ס איז אַ טײל פֿון אַ פֿאַ רװאַ לטונג־שטח זאָ ל אָ נבאָ טן באַ דינונג װען עמעצער פֿאָ דערט צו באַ קומען אַ לע
אָ דער אַ סך טײלן פֿון דער געזעלשאַ פֿטלעכער באַ דינונג אינעם גערעם פֿון געריאַ טריק מיט פּערסאָ נאַ ל װאָ ס באַ הערשט פֿיניש,
י ִידיש ,מיענקיעלי ,ראָ מאַ ני טשיב אָ דער סאַ מיש .געזעץ )(2018:1367
§18א אַ קאָ מונע װאָ ס איז נישט קײן טײל פֿון אַ פֿאַ רװאַ לטונג־שטח זאָ ל אָ נבאָ טן באַ דינונג װען עמעצער פֿאָ דערט צו באַ קומען
אַ לע אָ דער אַ סך טײלן פֿון דער געזעלשאַ פֿטלעכער באַ דינונג אינעם גערעם פֿון געריאַ טריק מיט פּערסאָ נאַ ל װאָ ס באַ הערשט
פֿיניש ,י ִידיש ,מיענקיעלי ,ראָ מאַ ני טשיב אָ דער סאַ מיש ,אויב די קאָ מונע האָ ט פּערסאָ נאַ ל מיט אַ זוינע שפּראַ ך־קענטענישן.
דער זעלבער זאַ ך איז חל אויף קאָ מונעס װאָ ס איז אַ טײל פֿון אַ פֿאַ רװאַ לטונג־שטח פֿאַ ר אײן שפּראַ ך ,װאָ ס שײך די אַ נדערע
שפּראַ כן .געזעץ )(2018:1367
§18ב די קאָ מונע זאָ ל אין דעם גערעם פֿון אַ זאַ פֿאַ רזאָ רג ,אָ נדעבאָ טן לויט §§ 18און 18א ,אַ כט געבן אַ ז אַ לטע מענטשן אָ פֿט
מאָ ל נײטיקן זיך אין אָ פּהיטן זײערע קולטורעלע אידענטיטעטן .געזעץ ).(2018:1367
§18ג די קאָ מונע מוז אינפֿאָ רמירן דעם װאָ ס אַ פּליקירט אויף שטיץ אינעם גערעם פֿון דער געריאַ טריק װעגן די מעגלעכקײטן
צו באַ קומען אַ זאַ באַ דינונג און פֿאַ רזאָ רג לויט §§ 18און 18א .געזעץ ).(2018:1367

אויסמעמען

§ 19טאָ מער ,איז עס דאָ ספּעציעלע סיבות ,קען די רעגירונג אָ נזאָ גן פֿאַ רשריפֿטן װעגן אַ ספּעציעלער אַ דמיניסטראַ ציע װאָ ס
אַ רבעט אונטער דער רעגירונג ,אַ ז עס דאַ רף נישט פֿאָ לגן §.8

אַ זאַ אויסנעם גילט נאָ ך דעם ,װאָ ס די רעגירונג האָ ט געגעבן קאַ ונטיס און קאָ נמונעס אַ מאַ נדאַ ט װעגן קאָ מונאַ לע
אַ דניניסטראַ ציעס.

װײטער
אָ פּשאַ צונג און אַ זוי ַ

§ 20מע מוז אָ פּשאַ צן װי אַ זוי די פֿאַ רװאַ לטונג־שטחים פֿירט דורך מיטן אָ געזעץ .די רעגירונג זאָ גט אָ ן דורך פֿאָ רשריפֿטן
װאָ סער אָ דער װאָ סערע אַ דמיניסטראַ ציעס װאָ ס װעלן טראָ גן דאָ ס אַ חריות װען ס'קומט צו דער אָ פּשאַ צונג .דאָ ס דאָ זיקע
אָ פּשאַ צונג־אַ חריות הײסט אַ פֿאַ רקלענערונג פֿון דעם אָ פּשאַ צונג־אַ חריות פֿון אַ נדערע קאָ מונעס.
§ 21אַ ן אַ דמיניסטראַ ציע מיט אָ פּשאַ צונג־אַ חריות מוז אויך דורך געבן עצות ,אינפֿאָ רמירן און אַ זאַ מין אַ רבעט העלפֿן אַ נדערע
פֿאַ רװאַ לטונג־אַ דמיניסטראַ ציעס צו דורכפֿירן מיטן געזעץ.

