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  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 

 ادغام أمور مانتخاب برای فراخوان 

 

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

 م�منتخب مستق ندەیشامل دوازدە نما�میته  نیا. شود انتخاب �مجددا�  ۲۰۲۱سال مه ماە  ۳۰در مهاجران ادغام  تهی�م
� وس و همچنینشهر مهاجران  نهاد منتخب  نیدر ا. پنج سال استاین �میته  دورە قانو�� . است ی شهر شش عضو شورا ��

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

د  نیوسشهر  ش�ل �کجا خود را  ندەیدهد تا �ه طور فعال آ فرصت را � نیکند و �ه شما ا  � ند�� یو از شما نما ارت�اط م�گ��
 .د�ده

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

 !د�کن

 ؟�د ده� یرأ �د توان و چگونه � �د ده � یرأ کجا 
 ک� کش��ه�از آنها روز  ک�خواهد شد که در هر  م�تقس د� یرأ 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

� همه اندمانع   .کن�د افتدر�خ��ش  ی�� گ  یرأ د در اسنا��وط خ��ش را � توان�د م د� یمرکز رأ. قا�ل دس��

 ؟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�آلمان را از ط�  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 •

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

 ۲۰۲۱سال  مهماە  ۳۰، در روز انتخا�ات،  نیبر ا عالوە
 متولد شدە �اشد، ۲۰۰۵سال  مهماە  ۳۰ق�ل از  ع�� �سال سن داشته �اشد،  ۱۶حداقل  •
 در قلمرو فدرال داشته و 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 مه  ۵تا  ۲۰۲۱ ل�آور  ۲۶ خ�ــــو از تار  ند �� گ  وس قرار �یانتخا�ات شهر ن ست��ه طور خود�ار در ل ط�دهند�ان واجد ��
 .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� ۲۰۲۱مه  ۹که حدا��� تا   ک�  هر  د� اش��
) �س��  ی�� گ  ی�ه عنوان مثال در مورد رأ(را  ش�� �اطالعات ب. د�� تماس �گ نیوس، لطفا� در ا�ع وقت �ا دف�� انتخا�ات ورزد 

ن�� شهر نیوس ی�� گ  یرأ پرتالاز   :�دست م�اور�د ان��

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

ام  �ا اح��

� دن  �� الب ��

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


