
   פַאנגט זיך ָאן אויף ערנסטIDNדי ּפרָאבע פון  :מיין אינטערנעט, מיין שּפרַאך, מיין נָאמען
ICANNלָאזט זיך אויפן וועג מיט ַא וועלט ּפרָאבע פון אינטערנַאציָאנַאליזירטע געביט נעמען   
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רנעט בַאנוצער פון דער גַאנצער אינטע :פַאראייניקטע שטַאטן, קַאליפָארניע, מַארינַא דעל ריי
ווייל היינט , וועלט קענען איצט פרּווון מיט זייער אייגענעם נָאמען אויף זייער אייגענער שּפרַאך

אינטערנעט געזעלשַאפט פַאר צוגעטיילטע (ׁ ICANפַאנגט זיך ָאן די לעבעדיקע ּפרָאבע פון 
פון ) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, נעמען און נומערן

  . שּפרַאכן11אינטערנַאציָאנַאליזירטע געביט נעמען אויף 

זָאגט , "IDNדָאס איז איינער פון די אינטערעסַאנטסטע מָאמענטן אין דער ַאנטוויקלונג פון די "
די " .ICANNדער ּפרעזידענט און הויּפט בַאַאמטער פון , (Paul Twomey)ר ּפָאל טומיי "ד

 שּפרַאכן פון דער ּפרָאבע קענען שּפילן ַא וויכטיקן רָאל 11נעט בַאנוצער ווָאס קענען די אינטער
און אונדז העלפן גיין ווייטער ביז דער איינפירונג פון סיסטעם ,  ארבעטןIDNאין פרווון ווי אזוי די 

  ."פַאר ַאלע שּפרַאכן פון דער וועלט
 

ט קענען איצט ָאנקומען צו וויקי בלעטער מיט דעם אינטערנעט בַאנוצער פון דער גַאנצער וועל
כינעזיש , ּפערסיש, ַארַאביש : אויף די עלף שּפרַאכן פון דער ּפרָאבעexample.testגעביט נָאמען 

 .יַאּפַאניש און טַאמיל, יידיש, קָארעַאניש, גריכיש, הינדּויש, רוסיש, )פארּפשוט און טרַאדיציָאנעל(
ליכן אינטערנעט באנוצערס אויפצושטעלן זייערע אייגענע אונטערבלעטער די וויקיס וועלן דערמעג

 : צום ביישּפיל–מיט זייערע אייגענע נעמען אויף זייער אייגענער שפראך 
example.test/yourname. 

 
ICANN האט אויך ַארויפגעשטעלט ַא פילם אין וועלכן עס דערקלערט זיך דער עווַאלוַאציע 

 ]ַאדרעס דָא[ער איז אויף    (You Tube).ּובּפרָאצעס אויף יּו טי
 

,  שּפרַאכן11 מיט די אותיות פון די example.testצן די וויקי זייטן קען מען ָאנקומען שרייבנדיק 
  .http//:idn.icann.orgָאדער ביי 

 
מיט ווילן וויסן ווי ַאזוי דער ברַאוזער ווייזט  .בעדי וויקי זייטן זיינען זייער וויכטיק פַאר דער ּפרָא"

צי עס ַארבעט גוט ווען מען קָאּפירט און קלעבט אין דעם טעקסט פון ַאן ,  ַאדרעסURLדעם 
, "(root zone)און ווי ַאזוי דָאס ַאלץ ווירקט זיך אויס אויף דער ווָארצל זָאנע ,  צו ַא פריינט עּפָאסט

 .ר טומעי"זָאגט דער ד
 

 זיינען פול IDN עווַאלוַאציע וויקיס וועלן פַארבלייבן אויף דעם אינטערנעט ביז די 11די 
און עס איז דָא ַאן ערשטער הויּפט געביט אויף דער שּפרַאך ווָאס ווערט , איינגעפירט געווָארן

 .אויסגעפרּוווט
 

יבן דעם פולן נָאמען פון ַא  וועט הייסן ַאז מענטשן וועלן קענען שריIDNדי פולע איינפירונג פון די 
ביז איצט קען מען די אותיות בַאנוצן  .געביט מיט די זעלבע אותיות ווָאס זיי שרייבן זייער שּפרַאך

ג קען מען נָאר שרייבן מיט די פשוטע לַאטיינישע " אדcom, .net, .org.; נָאר פַאר דעם ּפונקט
יך קענען בַאנוצן מיט ממש צענדליקער מען וועט ז:  וועט זיך דָאס ענדערןIDNמיט  .אותיות

 .טויזנטער נייע אותיות
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 :ICANNוועגן 

ICANNמַאשטַאב דעם אינטערנעט - איז פַארַאנטווָארטליך פַאר קָאָארדינירן אויף ַא וועלט
,  org.ווי (ב געביט נעמען " ווי צ(unique identifiers)סיסטעם פון איינציקע אידענטיפיצירער 

.museumון נעמען פון לענדער ווי  א.uk ( און אויך די ַאדרעסן ווָאס ווערן בַאנוצט אין די
ָאנקומען איינער צום ַאנדערן  פַארשידענע אינטערנעט ּפרָאטָאקָאלן ווָאס העלפן קָאמּפיוטערס

ַאז די רעסורסן זָאלן , כדי אינטערנעט זָאל גוט ַארבעטן, עס איז זייער וויכטיק  .דורך אינטערנעט
כדי צו , דערפַאר טרעפן זיך רעגולער די אינטערעסירטע אין אינטערנעט. גוט ַאדמיניסטריט ווערן

ַאנטוויקלען די ּפָאליטיקעס ווָאס וועלן פַארזיכערן ַאז אינטערנעט זָאל פַארבלייבן זיכער און 
רדינסט צילן און  איז ַאן אינטערנַאציָאנַאל ָארגַאניזירטע געזעלשַאפט ָאן קיין פַאICANN .סטַאביל

 .rgo.icann.www :בַאזוכט, אויף מער זיך צו דערוויסן .פַאר דער טובה פון קהל
 

 :ּפרעסע קָאנטַאקטן
 

 דזשייסָאן קינַאן
 )פַאראייניקטע שטַאטן (ICANN, געבער-ּפרעסע עצה
 4004 382 310 1+ :טעלעפָאן
 jason.keenan@icann.org :עּפָאסט

 
 ַאנדריו רָאבערטסָאן :אינטערנַאציָאנַאל

 )לָאנדָאן(עדעלמַאן 
 770 588 7921 44+ :טעלעפָאן
 andrew.robertson@edelman.com :עּפָאסט


