رابطة كبار السن في برلين
اقتراع كبار السن في سنة 2017
مزايا التصويت بالبريد
في نهاية يناير لعام  2017سيتم اعلم حوالي ) 900.000تسعمائة ألف( من كبار السن من النساء
والرجال خطيا بأن الفترة ما بين  27و  31مارس  2017ستتاح فيها قوائم اق7تراع للنتخاب77ات المحلي7ه لممثلي7ن كب7ار الس7ن ف7ي ولي7ة برلي7ن
.وبالتالي يستطيعون التصويت لمن يريدون أن يمثلهم في منطقتهم.
كل من يقيم في برلين ويبلغ من العمر  60عا ام ا من جميع الجنسيات )وحتى لو لم يحمل الجنس77ية اللماني7ة( يح77ق ل7ه التص7ويت ف7ي انتخاب77ات
 31مارس .2017
من كان يقيم في ولية برلين ويبلغ من العمر ستون عاما يستطيع في تاريخ  31.03.2017المشاركه في النتخابات  .يحق لك الق77تراع اي
النتخاب حتى ولم تكن تحمل الجنسيه اللمانيه .
انتخابات كبار السن 2017
-

الرجاء استخدام حقك في القتراع اي التصويت

-

إذا كنت قد تلقيت بطاقة التصويت الخاصة بك ،أطلب الوثائق الخاصة بالتصويت عبر البريد حتى تاريخ  11مارس .2017

-

وبهذا يمكنكم التعرف على المرشحين ومعرفة جميع المعلومات المتعلقة بهم وبرامجهم في هدوء.

-

ض ا الذهاب إلى مرشحينكم في المواعيد المخصصة للق77اءهم والتع77رف عليه77م ع77ن ق77رب وط77رح الس77ئلة والستفس77ارات
يمكنكم أي ا
عليهم .وسيتم العلن عن تاريخ وعنوان هذه اللقاءات في الرسالة التي ستصلكم عبر البريد والتي ستكون بناء على طلبكم.

-

خلل السبوع من  27إلى  31مارس سيكون هناك عل77ى الق77ل  5مواعي77د للتص77ويت ف77ي ك77ل ح77ي ،والم77اكن والمواعي77د س77تكون
مكتوبة في الرسالة التي ستصلكم عبر البريد أيضاا.

-

إذا كنت ل تستطيع القدوم للتصويت خلل أي من المواعيد الخمسة المخصص77ة للتص77ويت ،يمكن77ك اس77تخدام الوراق المخصص77ة
للنتخاب بالبريد.

استعملوا حقكم بالتصويت وهذا ستطلب منكم  6مراحل لتتمكنوا من التصويت عبر البريد:
-

احصلوا على الوثائق الخاصة بالتصويت عبر البريد

-

ضعوا إشارة على أسماء المرشحين العشرة الذين تودون انتخابهم

-

ضعوا قائمة السماء المنتخبة من طرفكم في الظرف وقوموا بإغلقه

-

قوموا بالتوقيع شخصيا ا على )ورقة اثبات الشخصية( التي تثبت أنكم من قمتم بالتصويت.

-

قوموا بوضع هذه الورقة التي قمتم بتوقيعها في ظرف آخر وأضيفوا الظرف الول اليها.

-

قوموا بإرسال هذا الظرف مع جميع الوراق التي بداخله حتى تاريخ  .24مارس 2017.الى مكتب البلدية التابعين له.

يرجى دعم المتطوعين لتمثيل كبار السن في مقاطعتك وبلديتك التى تقطن بها ليمثلوك في الخمس سنوات القادمه .

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع من فضلك قم بزيارة الموقع اللكترونيwww.ü60.berlin :

