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? شده است  لیتشک یو از چھ افراد ستی مھاجران چ یشورا  

آلمان و  باشد کھ مسئولیت مستقیم پاسخگویی بھ .نیازمندیھای مھاجران خارجی مقیم شورای مھاجران یک شورای مھم و تأثیر گذاردرشھرروستوک می 
 ھمچنین آلمانی تبارھا را دارد

عضو دیگر کھ   ۴عضو دارد کھ ھمگی از طریق انتخابات برگزیده می شوند.  ۹تعداد اعضای این شورا در اساسنامھ آن قید شده است. این شورا  
توانند بھ این تعداد اضافھ شوند. اعضای شورا درشھر روستوک از طریق انتخابات  مسئولیت نمایندگی این را دارند، با مشورت اعضای این شورا می 

سال انتخاب می شوند  ۵بھ مدت   
 اعضای شورا بصورت افتخاری کار می کنند.

 

? ست یمھاجران چ یشورا فیوظا  
مسئولیتھا، حقوق و وظایف شورای مھاجران در اساسنامھ این شورا درج شده است . یکی ار مھمترین وظایف این شورا، دریافت و بکارگیری تمامی 

 پیشنھادات سازنده بھ منظور ایجاد یک ھمزیستی مسالمت آمیز برای تمامی شھروندان ساکن شھر روستوک می باشد 
ینھ ارائھ اطالعات ، مشاوره و فعالیتھای فرھنگی ، مھاجران خارجی را حمایت می کند، در زماین شورا درھمکاری با شھرداری  . 

 

? ست یشرکت در انتخابات چ تی اھم  
توانید استقالل دمکراتیک مھاجران مقیم آلمان را حمایت کنیدبا حضور پر شور خود در انتخابات، می   

 پس در انتخابات شرکت کنید.
باشد را تقویت   می کنیدموقعیت شورای مھاجران شھرما راکھ مشتکل از خارجی مقیم آلمان می با رأی خود، جایگاه و   

 

? باشند یدادن م یرأ طی واجد شرا یچھ کسان  
قانون اساسی, آلمانی نیستند و  ۱بند  ۱۱۶ساکنان خارجی ھستند، کھ براساس ماده رأی دھندگان   

 در روز انتخابات 
سال تمام ۱۶دارای حداقل     • 

ماه متوالی درشھر ساحلی و دانشگاھی روستوک  ۳داشتن اقامت بھ مدت حداقل     • 
 

 پناھجویان 
 دیگر واجدین شرایط  

 •   اتباع آلمانی کھ حداقل یک تابعیت دیگر نیز دارند
 •   افراد با تابعیت آلمان

 •   آلمانی تبارھا
 

آدرس منظوربھ نیا  یبرا. دھند ارائھ  انتخابات نام ثبت دفتر بھ را انتخابات در شرکت جھت درخواست بھ مربوط فرم ۱۲ ساعت ۱۸/۰۹/۲۰۲۰ حداکثرتا دیبا الذکر فوق افراد  
دیکن مراجعھ لیذ . 
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ظھر   ۱۲صبح تا   ۹از ساعت   دوشنبھ  ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰ 

۱۸تا  ۱۴ظھر و از ساعت   ۱۲صبح تا   ۹از ساعت   سھشنبھ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ 

۱۶تا  ۱۴ظھر و از ساعت   ۱۲صبح تا   ۹از ساعت   پنج شنبھ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰ 

ظھر   ۱۲صبح تا   ۹از ساعت   جمعھ  ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰ 
 

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

? شوند دیانتخابات کاند یبرا توانندیم  یچھ کسان  
، فرد مورد نظر عالوه بر دارا بودن تمامی شرایط فوق الذکر برای افراد واجد شرایط رأی دادن ،باید دارای  برای عضویت در شورای مھاجران



سال تمام و ھمچنین اقامت بھ مدت حداقل یکسال متوالی در شھر روستوک باشد ۱۸حداقل  
 

 انتخاب نامزد
خود را بھ شکل انفرادی و یا گروھی پیشنھاد شرکت کنندگان در انتخابات میتوانند نامزد و یا نامزدھای مورد نظر    

ندی ارسال نما لی بھ آدرس ذ ۱۶ساعت ۲۰۲۰/۰۸/۱۷خود را حداکثر تا   شنھاداتی کنند وپ   
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نامزدھای پیشنھادی بصورت انفرادی یک و یا گروھی حداکثر نھ نامزد یمتواند باشد تعداد   
 

? انتخابات  یاجرا یچکونگ  
بھ نی انال یدسترس. کنندی م افت ی در پست ق ی طر  از  را  انتخابات بھ مربوط  مدارک  ھی کل  ۱۳/۰۹/۲۰۲۰از قبل تا حداکثر  ط ی شرا  واجد افراد  ھی کل  

باشد یم ری پذ رامکانی ز  آدرس  قی طر از  مربوط  اطالعات   
www.migrantenrat.de 

 

? ردیگ یچگونھ انجام م یریگ یرأ  
گواھی انتخابات ، پاکت نامھ  (کلیھ رأی دھندگان واجد شرایط در لیست انتخابات ، اسناد الزمھ  . انتخابات بھ صورت رأی گیری پستی انجام می شود 
کنند را از طریق پست دریافت می ) رأی گیری پستی ، برگھ رأی ، پاکت نامھ برگھ رأی   

 رأی گیری با تیک زدن یا مشخص کردن نامزدی مورد نظر در برگھ رأی گیری صورت می گیرد .
و بدون نظارت شخص ثالث صورت گیرد  خودتاناین کار باید توسط   

شخص    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
 دیگری استفاده کنند

مراجعھ فرماییدری دراین رابطھ بھ دستورالعمل ھای مربوط در برگھ رأی گی   
نفر مختلف   این سھ حق را می توان ھمھ در یک رأی دھی بھ یک نفر داده و یا حداکثر بین سھ رای دارند، کھ   رأی دھندگان واجد شرایط سھ حق 

ھمچنین ممکن است کمتر از سھ رأی داده شود توزیع کنند.  . 
ردد اعتبارمی گرای داده شود ، ھمھ آراء شما بی  ۳اما اگر بیش از    

شود فرم رأی گیری امضا شده سپس با پاکت برگھ رای گیری در پاکت انتخابات قرار  در پاکت آراء قرار داده شده و مھر و موم می   رأیسپس برگھ 
یماً سپس می توان آن را بھ صورت رایگان از طریق پست بھ آدرس چاپ شده بر روی آن ارسال کرد و یا آنرا مستقشود می گیرد و مھر و موم می 

 .تحویل داد 
 

در محل  یانتخابات پست  
یپست   یر ی گ یو دفتر را   یری گ ی را  ستی شده در قسمت باال در ل دی ق یتوان در زمانھا ی را م  یمدارک ارسال  Industriestr.8, OT Schmarl// 2.OG 

rechts 
داده شود  لی در محل پرگردد و تحو  ر،ی مشخص شده در ز ی در زمان ھا نی وھمچن  . 

 
۱۸تا  ۱۴ظھر و از ساعت   ۱۲صبح تا   ۹از ساعت   سھ شنبھ  ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰ 

۱۹تا  ۱۴ظھر و از ساعت   ۱۲صبح تا   ۹از ساعت   پنج شنبھ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰ 

ظھر   ۱۲صبح تا   ۹از ساعت   جمعھ  ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰ 

ظھر   ۱۲صبح تا   ۹از ساعت   دو شنبھ  ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ 

۱۹تا  ۱۴ظھر و از ساعت   ۱۲صبح تا   ۹از ساعت   سھ شنبھ  ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰ 

ظھر   ۱۲صبح تا   ۹از ساعت   چھارشنبھ  ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ 
 

. میبایست تمامی مدارک ارسال شده را ھمراه خودتان داشتھ باشید ،ای در محل برای انتخابات نامھ   
جی نتا  نیی تع ی برا نھای شود. ا یم ینگھدار منی و بھ صورت ا ی ظھر جمع آور ۱۲:۰۰تا ساعت  ۲۰۲۰سپتامبر  ۳۰شده تا    افتی در یانتخابات  ینامھ ھا  

عت و از سا  گرددی انتخابات مشخص و اعالم م تھی ازطرف کم ۲۰۲۰اکتبر ۰۱ خی انتخابات درتار یینھا جھ ی شود. نت  ی داده م ل ی تحو ی ری گ یرأ  ئتی بھ ھ  
گردد ی انتخاب شده برگزار م یبھ اتفاق نامزدھا یانتخابات  یجشن   یبعد از ظھر درسالن شھردار ۱۷:۰۰ . 

 
شتریاطالعات ب  

Migrantenrat der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock, Geschäftsstelle 

Waldemarstraße 33, 18057 Rostock 
Telefon: 0381 4591001 

E-Mail: abro-@t-online.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 

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 
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