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ﺷورای ﻣﮭﺎﺟران ﭼﯾﺳت و از ﭼﮫ اﻓرادی ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت?
ﺷورای ﻣﮭﺎﺟران ﯾﮏ ﺷورای ﻣﮭم و ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاردرﺷﮭرروﺳﺗوک ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ .ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾﮭﺎی ﻣﮭﺎﺟران ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯾم آﻟﻣﺎن و
ھﻣﭼﻧﯾن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺗﺑﺎرھﺎ را دارد
ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی اﯾن ﺷورا در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ آن ﻗﯾد ﺷده اﺳت .اﯾن ﺷورا  ۹ﻋﺿو دارد ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ از طرﯾﻖ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑرﮔزﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ۴ .ﻋﺿو دﯾﮕر ﮐﮫ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ اﯾن را دارﻧد ،ﺑﺎ ﻣﺷورت اﻋﺿﺎی اﯾن ﺷورا ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺗﻌداد اﺿﺎﻓﮫ ﺷوﻧد .اﻋﺿﺎی ﺷورا درﺷﮭر روﺳﺗوک از طرﯾﻖ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺑﮫ ﻣدت  ۵ﺳﺎل اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد
اﻋﺿﺎی ﺷورا ﺑﺻورت اﻓﺗﺧﺎری ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

وظﺎﯾف ﺷورای ﻣﮭﺎﺟران ﭼﯾﺳت?
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎ ،ﺣﻘوق و وظﺎﯾف ﺷورای ﻣﮭﺎﺟران در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﯾن ﺷورا درج ﺷده اﺳت  .ﯾﮑﯽ ار ﻣﮭﻣﺗرﯾن وظﺎﯾف اﯾن ﺷورا ،درﯾﺎﻓت و ﺑﮑﺎرﮔﯾری
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺳﺎزﻧده ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﮭروﻧدان ﺳﺎﮐن ﺷﮭر روﺳﺗوک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
.اﯾن ﺷورا درھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﮭرداری ،در زﻣﯾﻧﮫ اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت  ،ﻣﺷﺎوره و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ  ،ﻣﮭﺎﺟران ﺧﺎرﺟﯽ را ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد

اھﻣﯾت ﺷرﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭼﯾﺳت?
ﺑﺎ ﺣﺿور ﭘر ﺷور ﺧود در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﺳﺗﻘﻼل دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻣﮭﺎﺟران ﻣﻘﯾم آﻟﻣﺎن را ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾد
ﭘس در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد.
ﺑﺎ رأی ﺧود ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣوﻗﻌﯾت ﺷورای ﻣﮭﺎﺟران ﺷﮭرﻣﺎ راﮐﮫ ﻣﺷﺗﮑل از ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯾم آﻟﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷد را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد

ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ واﺟد ﺷراﯾط رأی دادن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد?
رأی دھﻧدﮔﺎن ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﻣﺎده  ۱۱۶ﺑﻧد  ۱ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ,آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد و
در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
• دارای ﺣداﻗل  ۱۶ﺳﺎل ﺗﻣﺎم
• داﺷﺗن اﻗﺎﻣت ﺑﮫ ﻣدت ﺣداﻗل  ۳ﻣﺎه ﻣﺗواﻟﯽ درﺷﮭر ﺳﺎﺣﻠﯽ و داﻧﺷﮕﺎھﯽ روﺳﺗوک
ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن
دﯾﮕر واﺟدﯾن ﺷراﯾط
• اﺗﺑﺎع آﻟﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻌﯾت دﯾﮕر ﻧﯾز دارﻧد
• اﻓراد ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﯾت آﻟﻣﺎن
• آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺗﺑﺎرھﺎ
اﻓراد ﻓوق اﻟذﮐر ﺑﺎﯾد ﺣداﮐﺛرﺗﺎ  ۲۰۲۰/۰۹/۱۸ﺳﺎﻋت  ۱۲ﻓرم ﻣرﺑوط ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺟﮭت ﺷرﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺑﮫ دﻓﺗر ﺛﺑت ﻧﺎم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اراﺋﮫ دھﻧد .ﺑرای اﯾن ﻣﻧظورﺑﮫ آدرس
.ذﯾل ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
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دوﺷﻧﺑﮫ

 ۱۴ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۲۰

از ﺳﺎﻋت  ۹ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۱۲ظﮭر

ﺳﮭﺷﻧﺑﮫ

 ۱۵ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۲۰

از ﺳﺎﻋت  ۹ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۱۲ظﮭر و از ﺳﺎﻋت  ۱۴ﺗﺎ ۱۸

ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ

 ۱۷ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۲۰

از ﺳﺎﻋت  ۹ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۱۲ظﮭر و از ﺳﺎﻋت  ۱۴ﺗﺎ ۱۶

ﺟﻣﻌﮫ

 ۱۷ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۲۰

از ﺳﺎﻋت  ۹ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۱۲ظﮭر

ﺗﻧﮭﺎ اﻓرادی ﻣﯾﺗواﻧﻧد در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺷﺎن در ﻓﮭرﺳت اﺳﺎﻣﯽ واﺟدﯾن ﺷراﯾط ﺑﺎﺷد

ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑرای اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧدﯾد ﺷوﻧد?
ﺑرای ﻋﺿوﯾت در ﺷورای ﻣﮭﺎﺟران ،ﻓرد ﻣورد ﻧظر ﻋﻼوه ﺑر دارا ﺑودن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷراﯾط ﻓوق اﻟذﮐر ﺑرای اﻓراد واﺟد ﺷراﯾط رأی دادن ،ﺑﺎﯾد دارای

ﺣداﻗل۱۸ﺳﺎل ﺗﻣﺎم و ھﻣﭼﻧﯾن اﻗﺎﻣت ﺑﮫ ﻣدت ﺣداﻗل ﯾﮑﺳﺎل ﻣﺗواﻟﯽ در ﺷﮭر روﺳﺗوک ﺑﺎﺷد

اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺎﻣزد
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻧﺎﻣزد و ﯾﺎ ﻧﺎﻣزدھﺎی ﻣورد ﻧظر ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑل اﻧﻔرادی و ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﮐﻧﻧد وﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺧود را ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ۲۰۲۰/۰۸/۱۷ﺳﺎﻋت ۱۶ﺑﮫ آدرس ذﯾل ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد
Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Migrantenrat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Waldemarstraße 33, 18057 Rostock

ﺗﻌداد ﻧﺎﻣزدھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﺻورت اﻧﻔرادی ﯾﮏ و ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﺣداﮐﺛر ﻧﮫ ﻧﺎﻣزد ﯾﻣﺗواﻧد ﺑﺎﺷد

ﭼﮑوﻧﮕﯽ اﺟرای اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت?
ﮐﻠﯾﮫ اﻓراد واﺟد ﺷراﯾط ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻗﺑل از ۲۰۲۰/۰۹/۱۳ﮐﻠﯾﮫ ﻣدارک ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را از طرﯾﻖ ﭘﺳت درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد .دﺳﺗرﺳﯽ اﻧﻼﯾن ﺑﮫ
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط از طرﯾﻖ آدرس زﯾراﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
www.migrantenrat.de

رأی ﮔﯾری ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد?
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﺻورت رأی ﮔﯾری ﭘﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﮐﻠﯾﮫ رأی دھﻧدﮔﺎن واﺟد ﺷراﯾط در ﻟﯾﺳت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ،اﺳﻧﺎد ﻻزﻣﮫ )ﮔواھﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ،ﭘﺎﮐت ﻧﺎﻣﮫ
رأی ﮔﯾری ﭘﺳﺗﯽ  ،ﺑرﮔﮫ رأی  ،ﭘﺎﮐت ﻧﺎﻣﮫ ﺑرﮔﮫ رأی( را از طرﯾﻖ ﭘﺳت درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد
رأی ﮔﯾری ﺑﺎ ﺗﯾﮏ زدن ﯾﺎ ﻣﺷﺧص ﮐردن ﻧﺎﻣزدی ﻣورد ﻧظر در ﺑرﮔﮫ رأی ﮔﯾری ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﺧودﺗﺎن و ﺑدون ﻧظﺎرت ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﺻورت ﮔﯾرد
رأی دھﻧدﮔﺎن واﺟد ﺷراﯾط ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺧواﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﻧوﯾﺳﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری ﺟﺳﻣﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ رای دادن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﮐﻣﮏ ﺷﺧص
دﯾﮕری اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
دراﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط در ﺑرﮔﮫ رأی ﮔﯾری ﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد
رأی دھﻧدﮔﺎن واﺟد ﺷراﯾط ﺳﮫ ﺣﻖ رای دارﻧد ،ﮐﮫ اﯾن ﺳﮫ ﺣﻖ را ﻣﯽ ﺗوان ھﻣﮫ در ﯾﮏ رأی دھﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر داده و ﯾﺎ ﺣداﮐﺛر ﺑﯾن ﺳﮫ ﻧﻔر ﻣﺧﺗﻠف
.ﺗوزﯾﻊ ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﺗر از ﺳﮫ رأی داده ﺷود
اﻣﺎ اﮔر ﺑﯾش از  ۳رای داده ﺷود  ،ھﻣﮫ آراء ﺷﻣﺎ ﺑﯽاﻋﺗﺑﺎرﻣﯽ ﮔردد
ﺳﭘس ﺑرﮔﮫ رأی در ﭘﺎﮐت آراء ﻗرار داده ﺷده و ﻣﮭر و ﻣوم ﻣﯽﺷود ﻓرم رأی ﮔﯾری اﻣﺿﺎ ﺷده ﺳﭘس ﺑﺎ ﭘﺎﮐت ﺑرﮔﮫ رای ﮔﯾری در ﭘﺎﮐت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗرار
ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣﮭر و ﻣوم ﻣﯽﺷود ﺳﭘس ﻣﯽ ﺗوان آن را ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن از طرﯾﻖ ﭘﺳت ﺑﮫ آدرس ﭼﺎپ ﺷده ﺑر روی آن ارﺳﺎل ﮐرد و ﯾﺎ آﻧرا ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً
.ﺗﺣوﯾل داد

اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺳﺗﯽ در ﻣﺣل
 Industriestr.8, OT Schmarl// 2.OGﻣدارک ارﺳﺎﻟﯽ را ﻣﯽ ﺗوان در زﻣﺎﻧﮭﺎی ﻗﯾد ﺷده در ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻ در ﻟﯾﺳت رای ﮔﯾری و دﻓﺗر رای ﮔﯾری ﭘﺳﺗﯽ
rechts

.وھﻣﭼﻧﯾن در زﻣﺎن ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺷده در زﯾر ،در ﻣﺣل ﭘرﮔردد و ﺗﺣوﯾل داده ﺷود
ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ

 ۲۲ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۲۰

از ﺳﺎﻋت  ۹ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۱۲ظﮭر و از ﺳﺎﻋت  ۱۴ﺗﺎ ۱۸

ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ

 ۲۴ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۲۰

از ﺳﺎﻋت  ۹ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۱۲ظﮭر و از ﺳﺎﻋت  ۱۴ﺗﺎ ۱۹

ﺟﻣﻌﮫ

 ۲۵ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۲۰

از ﺳﺎﻋت  ۹ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۱۲ظﮭر

دو ﺷﻧﺑﮫ

 ۲۸ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۲۰

از ﺳﺎﻋت  ۹ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۱۲ظﮭر

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ

 ۲۹ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۲۰

از ﺳﺎﻋت  ۹ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۱۲ظﮭر و از ﺳﺎﻋت  ۱۴ﺗﺎ ۱۹

ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ

 ۳۰ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۲۰

از ﺳﺎﻋت  ۹ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۱۲ظﮭر

ﺑرای اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﺎﻣﮫای در ﻣﺣل ،ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣدارک ارﺳﺎل ﺷده را ھﻣراه ﺧودﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﺷده ﺗﺎ  ۳۰ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۰ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  ۱۲:۰۰ظﮭر ﺟﻣﻊ آوری و ﺑﮫ ﺻورت اﯾﻣن ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود .اﯾﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﺑﮫ ھﯾﺋت رأی ﮔﯾری ﺗﺣوﯾل داده ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت درﺗﺎرﯾﺦ  ۰۱اﮐﺗﺑر ۲۰۲۰ازطرف ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺷﺧص و اﻋﻼم ﻣﯾﮕردد و از ﺳﺎﻋت
.ﺑﻌد از ظﮭر درﺳﺎﻟن ﺷﮭرداری ﺟﺷﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﻣزدھﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮔردد ۱۷:۰۰
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Der
Oberbürgermeister, Bereich Wahlen und Bürgeranliegen
Neuer Markt 1, Raum 5.12, 18055 Rostock
Telefon: 0381 381-1416
E-Mail: wahlen@rostock.de

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Der
Oberbürgermeister, Büro für Integration
Neuer Markt 1, Raum 1.11, 18055 Rostock
Telefon: 0381 381-1257
E-Mail: stephanie.nelles@rostock.de

Migrantenrat der Hanse- und Universitätsstadt
Rostock, Geschäftsstelle
Waldemarstraße 33, 18057 Rostock
Telefon: 0381 4591001
E-Mail: abro-@t-online.de

