NEUSS . DE

> Wahlaufruf für den Integrationsausschuss

ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺄﻣﻮر ادﻏﺎم
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋ��ﺰ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮس �ﺎ ﺳﺎ�ﻘﮥ ﻣﻬﺎﺟﺮت،
�
�ﻤﯿﺘﻪ ادﻏﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮان در  ۳۰ﻣﺎە ﻣﻪ ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﺠﺪدا اﻧﺘﺨﺎب � ﺷﻮد .اﯾﻦ �ﻤﯿﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ دوازدە ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ
�
ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮس و ﻫﻤﭽﻨ � �
ﻗﺎﻧﻮ� اﯾﻦ �ﻤﯿﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺘﺨﺐ
� ﺷﺶ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .دورە
دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ ،ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ �ﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎوی در ﻣﻮرد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت و ادﻏﺎم و
�ﺴ�ﺎری از ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎ� و ﺳ�ﺎ� ﻓﻌ� ﺗ�ﺎدل ﻧﻈﺮ � ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ �ﻤﯿﺘﻪ �ﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ �ﻪ ﺷﻤﺎ �ﻪ ﻋﻨﻮان �ﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
�
ﻣ�ﮕ�د و از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ� � ﮐﻨﺪ و �ﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را � دﻫﺪ ﺗﺎ �ﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل آﯾﻨﺪە ﺧﻮد را �ﮑﺠﺎ ﺷ�ﻞ
ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮس ارﺗ�ﺎط
�
دﻫ�ﺪ.
�
رأی ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ :از ﺣﻖ رأی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨ�ﺪ و �ﻪ را�ﺪ� ﺑﺮو�ﺪ ،ز�ﺮا �ﺎ رأی ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳ�ﺎ� را ﺗﻀﻤ �� � ﮐﻨ�ﺪ و
�
�ﻪ ﺷ�ﻞ ﮔ ��ی ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ �ﻤﮏ � ﮐﻨ�ﺪ .دﻣﻮﮐﺮا� ﻣﺎ از ﻫﺮ �ﮏ از آرای ﺷﻤﺎ زﻧﺪ� � ﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ رای اﺳﺘﻔﺎدە
ﮐﻨ�ﺪ!
ﮐﺠﺎ رأی � دﻫ�ﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ � ﺗﻮاﻧ�ﺪ رأی �ﺪﻫ�ﺪ؟
ﺳﺎﺣﮥ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﻮس ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد �ﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﺎﺣ�ﻪ رأی د� ﺗﻘﺴ�ﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ �ﮏ از آﻧﻬﺎ روز �ﮑﺸ��ﻪ �ﮏ
ﻣﺮﮐﺰ رأی ﮔ ��ی ﺑﺮای رأی دادن در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رأی ﮔ ��ی ا�ﺠﺎد � ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ ﻣﺮا�ﺰ رأی ﮔ ��ی ﮐﻪ راە اﻧﺪازی ﺷﺪە اﻧﺪ �ﺪون
ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎ�ﻞ �
دﺳ�� ﻫﻤﻪ اﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰ رأی د� ﻣ��ﻮط ﺧ��ﺶ را � ﺗﻮاﻧ�ﺪ در اﺳﻨﺎد رأی ﮔ ��ی ﺧ��ﺶ در�ﺎﻓﺖ ﮐﻨ�ﺪ.
ﭼﻪ ﮐ� ﺣﻖ رأی دادن �ﻪ اﻧﺘﺨﺎب �ﻤﯿﺘﻪ ادﻏﺎم را دارد؟
�
�
ﺧﺎر� �ﺎﺷﺪ،
• ﺷﺨ� ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﻘﺮۀ  ۱ﻣﺎدە  ۱۱۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎ� آﻟﻤﺎ� ﻧ�ﺎﺷﺪ �ﺎ دارای ﺗﺎ�ﻌ�ﺖ
• ﺗﺎ�ﻌ�ﺖ آﻟﻤﺎن را از ﻃ��ﻖ ﭘ�ﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﺗﺎ�ﻌ�ﺖ �ﺪﺳﺖ آوردە �ﺎﺷﺪ �ﺎ
�
ﺧﺎر� �ﺎ �ﻪ دﻧ�ﺎ آﻣﺪن در آﻟﻤﺎن �ﺪﺳﺖ آوردە �ﺎﺷﺪ� ،ﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗ�ﺐ ﮐﻪ ��
• ﺗﺎ�ﻌ�ﺖ آﻟﻤﺎن را �ﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ واﻟﺪﯾﻦ
از واﻟﺪﯾﻦ �ﺎ�ﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۸ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ �ﺎﺷﺪ و اﺟﺎزە اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود را داﺷﺘﻪ �ﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ  ،در روز اﻧﺘﺨﺎ�ﺎت ۳۰ ،ﻣﺎە ﻣﻪ ﺳﺎل ۲۰۲۱
• ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۶ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ �ﺎﺷﺪ� � ،
ﻌ� ﻗ�ﻞ از  ۳۰ﻣﺎە ﻣﻪ ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪە �ﺎﺷﺪ،
�
ﻗﺎﻧﻮ� در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺪرال داﺷﺘﻪ و
• ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای �ﮏ ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ
• ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤ � �
� روز ﻗ�ﻞ از اﻧﺘﺨﺎ�ﺎت در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮس ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺻ� �ﺎ ��ﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ را داﺷﺘﻪ �ﺎﺷﺪ.
�
ﺧﺎر� ﮐﻪ واﺟﺪ ��ا�ﻂ رای دادن ﻧ�ﺴ�ﻨﺪ:
اﺗ�ﺎع
• ﭘﻨﺎﻫﺠ��ﺎن اﻧﺪ �ﺎ
• آﻧﻬﺎﺋ�ﮑﻪ �ﺎﻻی ﺷﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ آﻟﻤﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﺎدۀ ۱ﻓﻘﺮۀ  ۲ﺑﻨﺪ  ۲و  ۳آن اﻋﻤﺎل ﻧ� ﺷﻮد.
رأی دﻫﻨﺪ�ﺎن واﺟﺪ ��ا�ﻂ �ﻪ ﻃﻮر ﺧﻮد�ﺎر در ﻟ�ﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎ�ﺎت ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮس ﻗﺮار � ﮔ ��ﻧﺪ و از ﺗﺎر�ـ ـﺦ  ۲۶آور�ﻞ  ۲۰۲۱ﺗﺎ  ۵ﻣﻪ
�
�
اﻧﺘﺨﺎ�ﺎ� را �ﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد زﻣﺎن ،ﭼﮕﻮﻧ� و ﻣ�ﺎن رأی دادن در�ﺎﻓﺖ � ﮐﻨﻨﺪ.
 ۲۰۲۱اﻋﻼﻣ�ﻪ
ﺣﺪا�� ﺗﺎ  ۹ﻣﻪ  ۲۰۲۱اﻃﻼﻋ�ﮥ رای ﮔ�ی در�ﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدە �ﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ �ﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزە دارد در رأ�ﺪ� �
�
اﺷ�ا�
ﻫﺮ ﮐ� ﮐﻪ
�
�
�
�
�
ورزد ،ﻟﻄﻔﺎ در ا�ع وﻗﺖ �ﺎ دﻓ� اﻧﺘﺨﺎ�ﺎت ﻧﯿﻮس ﺗﻤﺎس �ﮕ ��د .اﻃﻼﻋﺎت ﺑ�ﺸ� را )�ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد رأی ﮔ ��ی �ﺴ�(
�
از ﭘﺮﺗﺎل رأی ﮔ ��ی اﻧ� �ﻧ� ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮس �ﺪﺳﺖ ﻣ�ﺎور�ﺪ:

STADT NEUSS
Im Auftrag
Beauftragter für Diversität,
Integration und Antirassismus
Deniz Elbir M.A.
Markt 2
41460 Neuss
Tel.: 02131 90-5750
deniz.elbir@stadt.neuss.de

https://www.neuss.de/rathaus/wahlportal
�ﺎ �
اﺣ�ام
دﻧ � �� اﻟﺒ ��
�
ادﭘﺮﺳ� ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮس
ﻣﺄﻣﻮر ﺗﻨ�ع  ،ادﻏﺎم و ﺿﺪ ﻧﮋ

