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Banga hilbijartinê ya ji hêla karmendên entegrasyonê ve 
 

Welatiyên penaber ên hêja  yên bajarê Neussê, 

Komîteya entegrasyonê dê di 30ê Gulana 2021-an de were hilbijartin. Ev 
ji diwanzdeh nûner ji yên koçberên Neuss-ê, û her weha ji şeş endamên 
meclîsê pêk tê. Dema zagonsaziyê pênc sal e. Di vê desteya demokratîk 
de kesên hilbijartî, hemî endam bi rêkûpêk û li ser bingehek wekhev di 
derbarê mijarên wekî wekheviyê, beşdariya wekhev, koçberî û 
entegrasyon û gelek pêşketinên civakî û siyasî yên heyî de agahiyan 
guftûgo dikin. Ev komîte we wekî hemwelatiyên bajarê Neuss-ê bandor 
dike û temsîl dike. Her weha derfetê dide we ku hûn bi rengekî çalak di 
pêşeroja xwe de kar bikin. 

Dengê we girîng e: mafê xwe yê dengdanê bi kar bînin, ji ber ku bi dengê 
xwe hûn beşdarîya sîyasî garantî dikin û dibin alîkar da ku sîyaseta bajêr 
bi pêş bikeve. Demokrasiya me bi her dengekî ji dengên we dijî, van 
dengan bikar bînin! 

 

Li ku derê deng tê dan, ez ê çawa dengê xwe bidim? 
Navçeya bajarokê Neussê dê ji bo dûbarekirina hilbijartinê pênc cihên 
dengdanê amade bike, û li her yek ji wan dê hilbijartinek roja Yekşemê 
were saz kirin da ku her kesek bi dengê xwe beşdar bibe. Hemû 
navendên hilbijartinê bê astengî hatine amade kirin. Navenda her kesekî 
je we ya hilbijartinê li ser belgeyên we yên hilbijartinê hatiye nasîn. 
 

Mafê kî di civakê de heye, ku dengê xwe bide komîteya 
entegrasyonê 
Kesên ne alman, li gorî Xala 116¨an, paragrafa 1ê ya Zagona Bingehîn 
de, tê bi wateya kesên ku neteweyek wan a beyanî heye. 
hemwelatîbûna Almanya bi xwezayîbûnê yan jî, hemwelatiya 
Almanyayê wekî zarokek ji dêûbavên beyanî. Bi dayikbûna xwe li 
Almanyayê hemwelatiya Almanyayê stendiye, hemwelatiya Almanyayê 
wekî zarokek ji dêûbavên beyanî. Bi dayikbûna xwe li Almanyayê 
hemwelatiya Almanyayê stendiye, her weha divê dê an bav, herî kêm, 
8 salan li Almanyayê niştecî bûbe û destûra wî ya niştecîbûna herdemî 
hebe. 

 

Her weha divê her kesek di 30ê Gulana 2021-an de beşdarî 
roja hibijartinê bibe 
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herî kêm 16 salî be, ango berî 30ê Gulana 2005-an ji dayik bû be, 
herî kêm ji salekê ve bi qanûnî li xaka federal dimînin û berî 
hilbijartinê bi kêmanî ve 16-rojan li Neussê rûniştibe 

 

Penaberên ku mafê wan ê hilbijartinê tune ye, ew in 
 

penaxwazan in an jî ya ku qanûna niştecîbûna li gor hejmarên 2 û 3yê 
yên paragrafa 2yê ya benda 1ê wê li xwe nagire. 
 
navên hilbijrêrên qebûlkirî bi awayekî jixweber dikevin tomarnameya 
hilbijartinê ya bajarê Neussê û dê di navbera 26ê Avrêl-ê 2021 û 5ê 
Gulana 2021ê de belgeyên hilbijartinê bi agahdariyên girîng a di 
derbarê kengê, çawa û li ku derê dikarin dengdayîn e, dê werin 
belavkirin. 

Kesên ku mafê wan yê hilbijartinê heye, lê belê belgeya    dengdanê 
heta 9-ê Gulana 2021-ê bi dest negirtibin, ji kerema xwe re bi ofîsa 
hilbijartinê ya bajarê Neussê re têkevin têkiliyê de. Ji boyî Agahdariyên 
bêtir (wekî mînak: dengdayîna di rêya mektûb re) di rêya vê rûpelê re 
tên peyda kirin: https://www.neuss.de/rathaus/wahlportal 
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