
  :يف انعم اوكراش

 .نييسايسلا ىلإ تربليف ةنيدم يف ةرجاهملا لوصألا يوذ صاخشألا توص لاصيإ •
ةكرتشملا طاقنلا فاشتكاو تانايدلاو تافاقثلا فلتخم نم نينطاوملا نيب لصاوتلا روسج ءانب •

.مهتامامتهاو مهتابلطتمو مهنيب اميف

  .لدابتملا ريدقتلاو عونتلل ردصم ةجودزملا ةيفاقثلا ةيوهلاو مألا ةغللا لعج•
.مهتاحومط ىلإ لوصولل مهمعدو لمعلاو ميلعتلا يلاجم يف نيرجاهملا ةدعاسم•

.تربليف ةنيدم يف زييمتلاو ةيرصنعلا ةهجاوم•

 !تربليف ةنيدم يف جامدنالا سلجم لبقتسم عنصاو انعم كراش

 !كتوصب كراشو ۲۰۲۰ لوليأ ۱۳ موي تيوصتلا ىلإ بهذإ

 !مهم كتوص

ARABISCH



 

 

 ۲۰۲۰ لوليأ ۱۳ خيراتب تربليف ةنيدم يف جامدنالا سلجم تاباختنا

 

 تربليف ةنيدم يف جامدنالا سلجمب ةصاخلا تاباختنالا ماقتس ۲۰۲۰ لوليأ ۱۳ موي يف

 

 ليثمتب موقي سلجملا .تربليف ةيدلب لبق نم مهنيعت متي نيذلا سلجملا ءاضعأ ةفاضإلاب نيبختنم ءاضعأ نم جامدنالا سلجم نوكتي

 .ةرجاهملا لوصألا يوذ تربليف ةنيدم ناكس عيمج

 

  .لّاعف لكشب هتايلآو جامدنالا تاسايس رارقإ سلجملا ءاضعأ ةمهم

 :ءاضعألا ماهم

 .ةنيدملا يف ةيمسرلا تارادإلاو تاسسؤملاو تائيهلا يقاب عم تربليف ةنيدم يف نيرجاهملا تابلطتمو حلاصم ةشقانم -
 .ةروشملا مدقمو شقانملا رود كانه نوبعليو لمعلا رئاودو سلاجملا يقاب بناج ىلإ لمعلا يف لعاف لكشب نوكراشي -
  .ةعونتم عيراشمو تايلاعف ةماقإو ريضحت ىلإ نوفدهي -

 

 .تاونس سمخ لك سلجملا باختنا متي

  :نم لكل باختنالا قحي

 

  ةيناملألا ةيسنجلا نوكلمي ال نيذلا صاخشألا -
  ةيسنج نودب صاخشألا -
  ةيناملألا ةيسنجلا بناج ىلإ ةيبنجأ ةيسنج نولمحي نيذلا ناملألا -
 ددجلا نوسّنجملا -
  نييناملأ ريغ نيدلاول ناملألا لافطألا -
 ناملألا ريغ يبوروألا داحتالا ينطاوم -
 )جراخلا يف نوميقي اوناكو ةيناملأ لوصأ نوكلمي نيذلا صاخشألا( نودئاعلا -

 

 لقألا ىلع ةنس ةدمل رمتسم لكشب تربليف ةنيدم يف ميقتو رمعلا نم ةرشع ةسداسلا تممتأ دق ۲۰۲۰ لوليأ ۱۳ خيرات يف تنك اذإ

 .اهلبق وأ ۲۰۲۰ بآ ۲۸ ذنم ةيدلبلا ىدل لّجسمو

 

 ةلاسر ىلع نولصحيسو ديربلا ربع ۲۰۲۰ بآ ۲۳ خيرات ىتح ةيدلبلا لبق نم مهمالعإ متيس باختنالا قح نوكلمي نيذلا ناكسلا عيمج

  .تاباختنالا لوح

 

 .باختنالا زكارم عيمج يفو ةيلحملا تاباختنالا تيقوت سفن يف ۲۰۲۰ لوليأ ۱۳ خيراتب ماقتس جامدنالا سلجم تاباختنا

 

  :يلاتلاك ةيباختنا حئاول ٤ يف نيمسقم نوحشرملا

1. Internationale Sozialdemokratische Liste (ISDL)   ة.لودلا ة.طارقم0دلا ة.-ا,+شالا ةمئاقلا 
2. Vielfalt in Velbert (ViV) 89 ع6نتلا  

  ت=+ل.ف :
3. Velberter Internationale Liste (VIL) 89 ة.لودلا ةمئاقلا 

  ت=+ل.ف :
4. Kurdisch Demokratische Liste (KDL)   ة.طارقم0دلا ة0در?لا ةمئاقلا

 
 .۲۰۲۰ بآ ۳ خيراتل Amtsblatt Nr. 27/2020 ةيرادإلا ةقرولا رايتخاو ينورتكلالا تربليف ةميدم عقوم ةرايز ىجري تامولعملا نم ديزمل

  .ةعبرألا مئاوقلا نم طقف ةدحاو ةمئاقل مكتوص ءاطعإ مكناكمإب

 !تربليف ةنيدم يف جامدنالا ةيسايس ةعانص يف كتوصب كراش


