
 

 desteklerini sunar ki…  

 

 Göçmen kökenli insanların ilgi alanları ve ihtiyaçları politikacılar 

tarafından duyulsun ve dikkate alınsın diye 

 

 Farklı kültür ve dinlerden insanlar birbirleriyle dialog halinde olsunlar, 

birbirlerine ilgi geliştirsinler ve aralarındaki benzerlikleri keşfetsinler diye 

 

 Anadil ve göçmenlerin çifte kültürel kimliğinin bir artı olarak görülmesi ve 

değer görmesi için 

 

 Göçmenler hızla eğitim-  ve işpiyasasına atılsınlar diye 

 

 Velbert'te ayrımcılığa, dışlamaya ve ırkçılığa müsamaha gösterilmemesi 

ve tolere edilmemesi için 

 

Katılın! 

Velbert Entegrasyon Konseyi'nin geleceğini güvence altına alın! 

13.09.2020 tarihinde oy verin! 

Senin oyun önemli! 

 

 

 

 

TÜRKISCH 



 
13.09.2020 Velbert Belediyesi Entegrasyon Konseyi seçimi 

 

13 Eylül 2020 tarihinde Velbert Belediyesi Entegrasyon Konseyi seçilecektir. 
 

Entegrasyon Konseyi, belediye meclisi tarafından konseye gönderilen seçilmiş üye ve meclis 

üyelerinden oluşur. Entegrasyon Konseyi göçmen kökenli tüm Velbert toplumunun temsilcisidir. 
 

Üyeleri entegrasyon politikası ve entegrasyon çalışmalarına aktif olarak katılırlar. Onlar.. 

 

• ... Velbert'teki göçmenlerin ilgi alanlarını ve endişelerini diğer belediye organlarına ve il yönetimine 

iletirler , 

• ... kentsel komitelerin ve çalışma gruplarının çalışmalarına katılırlar ve orada danışmanlık rolü  

        üstlenirler ve 

• ... farklı etkinliklerin ve projelerin planlanması ve uygulanmasını desteklerler. 
 

Kurul beş yillik bir dönem için seçilir. 
 

Seçime katılabilen ve bu Kurulun birleşimi ile ilgili karar hakkı doğan kişiler şunlardır: 
 

• Alman pasaportu olmayan kişiler, 

• Devletsiz diye adlandırılan Kişiler, 

• Alman uyruğuna ek olarak birde yabancı vatandaşlığı olan Almanlar, 

• Alman Vatandaşlığına geçmiş kişiler, 

• Almanya'da doğmuş yabancı ebeveynleri olan çocuklar, 

• Alman olmayan Avrupa birliği vatandaşları ve 

• Göçmenler,  

 

şayet 13.09.2020 tarihinde 16 yaşında olmaları, en az bir yıldır Almanya'da yasal olarak ikamet 

ediyor ve en az 28.08.2020'den beri Velbert'te ikamet etmiş olmaları gerekmektedir.  
 

Oy kullanmasına izin verilen tüm kişilere 23.08.2020'ye kadar Velbert belediyesinden posta yolu ile 

seçim bildirimi yapılacaktır.  
 

Entegrasyon Konseyi seçimleri 13.09.2020 tarihinde yerel seçimlerle birlikte tüm oy kullanma 

merkezlerinde yapılacaktır. 
 

Seçilecek üyeler bu yıl 4 Listeden oluşuyor: 
 

1. Internationale Sozialdemokratische Liste (ISDL) 

2. Vielfalt in Velbert (ViV) 

3. Velberter Internationale Liste (VIL) 

4. Kurdisch Demokratische Liste (KDL) 
 

Bireysel listelerin bileşimi hakkında daha fazla bilgi için, Velbert belediyesinin web sitesinde bulunan 03.08.2020 tarihli 

Resmi bildiri yaprağı No. 27/2020 ya bakın. 
 

Oyunuzu 4 Listeden sadece tek bir Listeye verebilirsiniz 

 

Oyunuzu kullanın 

ve Velbert Entegrasyon politikası nın şekillenmesine yardımcı olun! 


