
כןַאשפרמינָאריטעטס־ נאלעָאציַאנ צןיצו נ רעכט ןַײד                
 

 ןַײד צןיצו נ רעכט ַא סטוָאה ָאריטעטןמינ נאלעָאציַאנ די וןֿפ איינער צו געהערסטו  
 װעלכער וויסן וועסטו ָאד. נעןַארגָאכטַאמ די מיט קטַאנטָאק אין ביסט דו ווען ךַארּפש

 ףאוי שטעלן קענסט דו דערונגעןָאֿפ וועלכע און ךַארּפש ןַײד בנוגע סטָאה דו רעכט
.נצןַאאינסט נדערעַא אויף און מונעָאק נערַײד . 

 
 און ריטעטןָאמינ לעַאנָאציַאנ וועגן ץגעזע ַײנ ַא געקומען איז 2010 רַאנוַאי ן1דעם 
 ,עןמָאר, דןייִ  גערעכענט רןווע ריטעטןָאמינ לעַאנַאציַאנ ַאלס. כןַארּפשס־ריטעטָאמינ
 כןַארּפס־שריטעטָאמינ לעַאנָאציַאנ די. לערַארנעדָאט און פינען שוועדישע, עןסאמ

.מעענקעלי און ינישֿפ ,מישַאס, )שיב מאניָאר( מישָאר, דישייִ  נעןַײז  
 
.ווערן געשטיטסט און געשיצטלן ווע כןַארּפש לעַאנַאציַאנ לעַא  
 און געשיצט וועלן כןַארּפש־סריטעטָאמינ לעַאנָאציַאנ די זַא גטָאז עץגעז סָאד

 דָאס בןָאה וועט ָאריטעטמינ לערַאנָאציַאנ ַא צו געהערט ווער. ווערן געשטיטסט
 די. ךַארּפשמינָאריטעטס־ אייגענע די ניצן און נטוויקעלןַא, לערנען צו רעכט

 ערעַײז זָארגן ֿפַאר און מינָאריטעטן לעַאנָאציַאנ די צוהערן וועלן נעןַארגָאכטַאמ
 ַײנעד וועגן רמירןָאֿפאינ צו ליכטעטֿפרֿפַא נעןַײז נעןַארגָאכטַאמ די. ענישןֿפערדַאב

 וווינסט דו ווו און רעדסט דו ךַארּפשס־ריטעטָאמינ וועלכע הענגעדיקּפָא נישט, רעכט
. דןשווע אין  

 
 און  מישַאס דערָא מעענקעלי, ינישֿפ רעדן ָאסוו די בןָאה רעכט רקעַאשט עציעלּפס

 אוף נידריקער. צירקַאבס־לטונגַארווַאֿפ ַא צו געהערנדיק מונעָאק איינער אין וווינען
 ָאב. צירקַאבס־לטונּגַארווַאֿפ ַא געהערט צו מונעָאק נעַײד אױב זען קענסטו טַײז דער
 רעכט ַא אוטָאסה צירקַאבס־לטונּגַארווַאֿפ ַא צו געהערענדיק מונעָאק ַא אין וווינסט דו
 ֿפָאדערן ַאן סטקענ דו. ךַארּפש ןַײד אויף נעןַארגָאכטַאמ די מיטיך יקן זדֿפַארשטענ צו
.ךַארשּפ זעלבער דער אין טלעךֿפשרי דערָא מונטלעך ערֿפענט  

 
 ןַײז זַײלווײט דערָא לגמרי ָאלןז ַאלטע און קינדער ֿפַאר זָארג די זַא דערןָאֿפ קענסט דו

.מישַאס דערָא מעענקעלי, ינישֿפ אויף  
 

, ַאנדַארַאּפַאה, קָאקמָאי, גולּפריעַא, רעַאעליווי ,ַאקירונ מונעןָאק די יןא וווינסטו
 אין ךַארּפשס־ריטעטָאמינ די נוצןַאב צו רעכט ַא סטוָאה ָארנעָאאיבערט דערָא ַאלַײַאּפ
.געריכט מיטעם קטןַאנטָאק די  

 
 קענען אויך וועסטו בַאצירקס־ֿפַארװַאלטונג אױסערן אין ַא קָאמונע װױנסטו

 אויף ַאלטע ֿפַאר זָארג הָאסט דָאס רעכט צודו  און נעןַארגָאכטַאמ די קטירןַאנטָאק
 דירעדן  װעלכע ּפערסָאנַאל געֿפינען זיך רטןָאד אויב, מישַאס דערָא מעענקעלי, ינישֿפ



.קענען די שּפרַאך װעלכע לַאנָאערסּפ ןֿפַאש דַארֿפן נעןַארגָאכטַאמ די. ךַארּפש  
 

 מעענקעלי, ינישֿפ אויף בןַײשר קענען לָאמ לעַא וועסטו וווינסט דו ווו הענגיקּפָאאומ
, רנצלעַאקע־יוסטיצי עםד, מענטַארלּפַא ונעםֿפ ערמבודסמענָא די צו מישַאס דערָא

 קעגן ַאןמבודסמָא דעם און מטַאערַײשט דעם, סעַאקס־רונגכערזיֿפַא דער
.ירונגדיסקרימינ  

 
ווענדן זיך קענסטו הערַא  

    געזעץ דעם נישט לגןָאפ נצןַאאינסט נדערעַא דערָא מונעָאק נעַײד אז ומיינסט
Sametinget ָאדער Länsstyrelsen i Stockholms län מיט קטירןַאנטָאק קענסטו

 איז מעטינגעטַאס. געזעץ דעםצו ֿפָאלגן  רטלעךָאנטווַארֿפַא נעןַײז וועלכע 
.כןַארּפש איבריקע די רַאפ און מישַאס רַאפ רטלעךָאנטווַארֿפַא  

 
Enheten för minoritetsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholms län 

08-785 40 00    טלפ 
 

Sametinget 
0980-780 30     טלפ 

 
 
מער לייענען קענסטו ָאד  
׃רעכט נעַײד וועגן מער וויסן קענסטו ָאד    
מינָאריטעטן לעַאנָאציַאנ די וןֿפ רעכט דָאס וועגן אקטןֿפ  

ןמינָאריטעט לעַאנָאציַאנ די רַאֿפ זַײטלוועב  
Tema modersmål ֿפון  אויף מינָאריטעטן לעַאנָאציַאנ די וועגן  דעם װעבזַײטל  

Skolverket  
   Språkrådet דעם װעבזַײטל ֿפון  אויף מינָאריטעטן לעַאנָאציַאנ די וועגן   

כןַארּפשס־ריטעטָאמינ ןאו מינָאריטעטן לעַאנָאציַאנ די וועגן געזעץ ָאסד         
לעַאנָאציַאנ די וןֿפ רעכט דעם וועגן Skolverket אינעם ברָאשור ֿפון

.שולע דער אין מינָאריטעטן
       
    
מישַאס און מעענקעלי, ינישֿפ ֿפַארװַאלטונגס־בַאצירקן ארֿפ  
 רשיידענעַאֿפ די געהערן צו מונעןָאק וועלכע זען קענסטו ָאד

 איןאַײנרײסטערן צו געהערן  זיך קענען מונעןָאק נדערעַא.  צירקןַאב־ֿפַארװַאלטונגס
.ֿפַארװַאלטונגס־בַאצירק ַא  
 

  ֿפַארװַאלטונגס־בַאצירק ֿפַאר ֿפיניש דער   
, נינגעַאה, רַאמַאהַאלסטַאה, יעטעבָארג,רעַאיעליוו, ַאעסקילסטונ, ַאטשירקָאב, ָאסרָאב

http://projektwebbar.ab.lst.se/templates/InformationPage____15709.asp
http://www.sametinget.se/
http://minoritet.prod3.imcms.net/
http://modersmal.net/index.php/nationella-minoriteter
http://www.sprakradet.se/1843
http://bit.ly/h45tF5
http://www.regeringen.se/download/0f729d9e.pdf?major=1&minor=139948&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
http://www.regeringen.se/download/4fc50fc2.pdf?major=1&minor=139701&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment


, ַאלַײַאּפ, ינגּפטשע, ַאקירונ ,קַאליקס,אובָאה, הודינגע, ַאנדַארַאּפַאה, ֿפָאשאוה
, רַאמַאהַאסור ,סונדביבערג ,לםָאקהָאשט, ַאלנָאס, ַאסיגטונ, שינסקַאטעבערג
, ָאסוועסטער, ַאלַאסּפאו, וועסבי ס־לאנדּפאו, אוברדס־לאנּפאו, ּפטיער, סעדערטעליע

.ָאערנָאעווערט און, רַאמַאעסטה, קערָאעסטער, רלעביַאעלווק, אומעָא  
 

סַאמישֿפַארװַאלטונגס־בַאצירק ֿפַאר  דער      
, ליקסעלע, םָאקוקר, ַאקירונ, קָאקמָאי, רעַאיעליוו, בערג, ורַארווידסיַא, גולּפריעַא

 און לעןַאעלווד, רעָא, ַאווילהעלמינ, ָאאומע, סטרעמסונד, רסעלעָאס, ָאמאל
.עסטערסונד  

 
נקעלימעעֿפַארװַאלטונגס־בַאצירק ֿפַאר  דער       

.ָארנעָאעווערט און, ַאלַײַאּפ, ַאקירונ ,קַאליקס,ַאנדַארַאּפַאה, רעַאיעליוו  
 
 
 

 


