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ماج د ن �ل املفوض املسؤول عن � دعوة لالنت�اب من ق   
 

، ج�بیة�ٔ �لف�ة ا��ن هلم و نو�س قاطنني مبدینة  املواطنني ال ٔ�عزايئ   

 

ن  و ا��اثين عرش ممثًال م�تخًبا �شلك م�ارش لغ �دد ٔ�عضاهئا و اليت یب . 2021مایو  30دماج و ذ� بتارخي سائل �نلجنة ا�تصة مب ا� س�مت ٕا�ادة انت�اب 
الهیئة س�تعمل هذه و س س�نوات. مخل متتدالفرتة ال�رشیعیة   و هنا جتب إالشارة ٕاىل ٔ�ن  ، �ٕالضافة ٕاىل س�تة ٔ�عضاء يف ا�لس.�اجري نو�سلون ثس�مي 

والهجرة و�ندماج   العاد�الفرص واملشاركة  تاك� املتعلقة ب   قضا�ال ٕاىلم�تظم و�ىل قدم املساواة و �شلك   ٔ�عضاهئامجیع  یتطرق ٔ�ن �ىل اطًیااملنتخبة دميقر 
 � الفرصة و توفرمكواطن يف مدینة نو�س �شلك م�ارش  متث� و�ىل مصاحلك  قامئة ا جلنةوالعدید من التطورات �ج�عیة والس�یاس�یة احلالیة. ٕاهن

ال.  شلك فعس�تق�� � ل�شك�ل م   
  بلورةتضمن املشاركة الس�یاس�یة و�سا�د يف هذا ، ٔ�نك بتصویتك اعقرت اذهب لصنادیق �و   : اس�تفد من حقك يف التصویت وزن �مویتك ص ٕان لت 

.  دام هذا احلقاس�ت� كهذا أ�ساس جيب �لی، و �ىل تديل به صوت تت�دد �لك دميقراطی��ا ، و �ن �ىل �مل ب�ٔن س�یاسة املدینة  
 

 ٔ��ن ٔ�صوت و�یف ميك�ين التصویت؟ 
  يف صندوق �قرتاع �ٔ�صواتلٕالدالء ، وس�مت ٕا�شاء مركز اقرتاع يف لك مهنا اعس�مت تقس�مي م�طقة نو�س احلرضیة ٕاىل مخس م�اطق اقرت ٕال�ادة �نت�اب 

. یوم أ��د   
ٕالیك.    املرس�يف مس��دات التصویت  اخلاص بكميكن العثور �ىل مركز �قرتاع و   مجیع مراكز �قرتاع اليت مت ٕا�شاؤها �الیة من العوائق  

 

؟ �ندماج   من حيق � التصویت النت�ا�ت جلنة   

 

 ، ٔ�و ٔ�نه مواطن ٔ�ج�يب س�تور أ�ملاين من ا�   1الفقرة  116�ملعىن املقصود يف املادة ب�ٔملاين،  ل�س من هولك ـ 
   �س، ٔ�وعن طریق التجن حصل �ىل اجل�س�یة أ�ملانیة  من ـ لك 

شلك اعتیادي يف ٔ�ملانیا �كون ٔ��د الوا��ن مقميًا � حبیث جيب ٔ�ن ، �ٔملانیاه باكن مو� وطفل ٔ�بو�ن ٔ�ج�ب�ني بصف�ه صل �ىل اجل�س�یة أ�ملانیة ـ لك من ح 
 .دامئة س�نوات �ىل أ�قل و�یه ترصحي ٕاقامة 8ملدة 

 

2021مایو   30یوم �نت�ا�ت ،    و يف �ٕالضافة ٕاىل ذ�    
 2005مایو  30ق�ل �كون والدتك  ٔ�ن، ٔ�ي �اًما �ىل أ�قل 16ٔ�ن �كون معرك ـ 

 ملدة �ام �ىل أ�قل وأ�رايض أ�ملانیة �شلك قانوين يف ـ ٔ�ن �كون مق� 
 .ق�ل �نت�ا�تیوما   ة عرشس�ت �ىل أ�قل، يف نو�س ٔ�و الوح�درئ�يس الـ ٔ�ن �كون سك�ك 

 

 دالء ب�ٔصواهتم:  االٕ ��ن ال حق هلم يف ، ا الر�ا� أ��انب 
 ٔ�و ا�لجوء  اتو طالب طاليب ـ 

 3و  2، رمق 2، الفقرة 1ادة مل اأ�ملاين، �ملعىن املنصوص �لهيا يف   قانون إالقامةیون بـ الغري املعن 
 

مع    2021مایو   5و  2021ٔ��ریل  26�نت�ايب ملدینة نو�س وس��لقون ٕاشعاًرا �النت�ا�ت يف الفرتة ما بني  یمت تضمني الناخ�ني املؤهلني تلقائًیا يف الس�ل
 .التصویت�رخي و طریقة و ماكن  معلومات �مة حول 

 

� االتصال مبك�ب نو�س  �ىل ٔ�بعد تقد�ر ، ولك�ك تعتقد ٔ�نه مسموح � �لتصویت ، فري 2021مایو  9ٕاذا مل تتلق ٕاخطار التصویت اخلاص بك حبلول 
 :بوابة انت�ا�ت نو�س جوع ٕاىل ر ميكن الاملعلومات (�ىل س��ل املثال حول التصویت �رب الربید) �لمزید من  �نت�ايب يف ٔ�قرب وقت ممكن. 

https://www.neuss.de/rathaus/wahlportal 
 

 
 Deniz Elbir، دنزي البري

نو�س  مبدینةو�ندماج وم�اهضة العنرصیة   املسؤول عن التعددفوض امل  

  ادغام أمور مانتخاب برای  دعوت شهروندان

 

 مهاجرت، ۀ�ا سا�ق نیوسشهر  ز �ع�  شهروندان

منتخب  ندەیشامل دوازدە نما سیون�م� نیا. شود انتخاب �مجددا�  ۲۰۲۱سال  �ماە  ۳۰در مهاجران ادغام  سیون��م
 نیدر ا. پنج سال است �سیوناین �م دورە قانو�� . است ی شهر شش عضو شورا ناوس و همچنینشهر مهاجران  م�مستق

 رتبرابر، مشارکت برابر، مهاج یدر مورد فرصت ها ی، همه اعضا �ه طور منظم و بر اساس مساو ک�نهاد منتخب دموکرات
�ه عنوان �ه شما  م��ه طور مستق �سیون�م نیا. کنند  � ت�ادل نظر  فع� ا��و س از تحوالت اجتما� یار �و ادغام و �س

د  تعلق نیوسشهروند شهر  ک� خود را  ۀندیفعال آ گونۀدهد تا �ه   فرصت را � نیکند و �ه شما ا  � ند�� یو از شما نما م�گ��
�ا�   .د�ش�ل ده مش��

� را تضم ا��خود مشارکت س ی�ا رأشما  را�، ز و �ه را�د� برو�د  د �خود استفادە کن یاز حق رأ: شما مهم است یرأ �� �  
 این رایکند، از   � شما زند�� ی از آرا ک�ما از هر  دموکرا�. د�کن  شهر �مک � یها است�س ی�� ه ش�ل گو � د �کن

 !د�استفادە کن

 ؟�د ده� یرأ �د توان و چگونه � �د ده � یرأ کجا 
 ک� کش��ه�روز �ه از آنها  ک�خواهد شد که در هر  م�تقس د��رأ ه�انتخاب مجدد �ه پنج ناح یوس براین یشهر  ساحۀ
شدە اند �دون  یکه راە انداز   ی�� گ  یهمه مرا�ز رأ. شود � جاد �ا ی�� گ  یرأ یدادن در صندوق ها یرأ یبرا ی�� گ  یمرکز رأ

� اندبرای همه رای دهند�ان مانع  خ��ش  ی�� گ  یرأ د در اسنا��وط خ��ش را � توان�د م د� یمرکز رأشما . قا�ل دس��
 .کن�د افتدر�

 ؟ادغام را دارد  تهیدادن �ه انتخاب �م یحق رأ ک�  چه
 ،�اشد  خار��  ت�تا�ع یدارا ا � �اشدن آلما��  ،قانون اسا� ۱۱۶مادە  ۱ فقرۀ حسبشخ� که  •
 ا� �دست آوردە �اشد ت�تا�ع پ�شنهاد برای ق�ط� آلمان را از  ت�تا�ع •
 ��که  ب�ترت نی، �دە �اشد آمدن در آلمان �دست آورد ا ��ا �ه دن خار��  نیآلمان را �ه عنوان فرزند والد ت�تا�ع •

 .سال در آلمان اقامت داشته �اشد و اجازە اقامت نامحدود داشته �اشد ۸حداقل  د ��ا نیاز والد

 ۲۰۲۱سال  �ماە  ۳۰، در روز انتخا�ات،  نیبر ا عالوە
 متولد شدە �اشد، ۲۰۰۵سال  �ماە  ۳۰ق�ل از  ع�� �سال سن داشته �اشد،  ۱۶حداقل  •
 داشته وآلمان در قلمرو فدرال  سال اقامت قانو��  ک� یحداقل برا •
� شانزدهم یحداقل برا •  .د�اشداشته را  سکونتمحل �انه شهر نیوس سکونت اص� �ا � در روز ق�ل از انتخا�ات ��

اکه  خار��  ات�اع  :س�ند�دادن ن یرا ط�واجد ��

 ا�اند  ان�پناهج�  •
 .شود اعمال ن� آن ۳و  ۲بند  ۲ۀ فقر ۱ۀ مادحسب �االی شان قانون اقامت آلمان آنهائ�که  •

ا یرأ ـــو از تار  ند �� گ  وس قرار �یانتخا�ات شهر ن ست�در ل اتومات�ک�ه طور  ط�دهند�ان واجد ��  ۵تا  ۲۰۲۱ ل�اپ�  ۲۶ خ�ـ
 .کنند  � افت�دادن در  یو م�ان رأ را �ا اطالعات مهم در مورد زمان، چگون��  انتخا�ا��  ه�اعالم ۲۰۲۱ �

ا� �رأاجازە دارد در که   �اشد نکردە �اشد، اما معتقد  افت�در  ی�� گ  یرا ۀاطالع� ۲۰۲۱ � ۹که حدا��� تا   ک�  هر  د� اش��
 ی�� گ  ی�ه عنوان مثال در مورد رأ( ش�� �اطالعات ب. د�� تماس �گ نیوسشهر �ا دف�� انتخا�ات  هر چه زودتر ، لطفا� در ورزد 

ن�� شهر نیوس ی�� گ  یرأط��ق پرتال از ) �س��  س است ان��  :در دس��

https://www.neuss.de/rathaus/wahlportal 

ام  �ا اح��

� دن  �� الب ��

 وسیشهر ن یبرا تن�ع ، ادغام و ضد نژادپرس��  مأمور 


