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شاركوا معنا في:
•
•
•
•
•

إيصال صوت األشخاص ذوي األصول املهاجرة في مدينة فيلبرت إلى السياسيني.
بناء جسور التواصل بني املواطنني من مختلف الثقافات والديانات واكتشاف النقاط املشتركة
فيما بينهم ومتطلباتهم واهتماماتهم.
جعل اللغة األم والهوية الثقافية املزدوجة مصدر للتنوع والتقدير املتبادل.
مساعدة املهاجرين في مجالي التعليم والعمل ودعمهم للوصول إلى طموحاتهم.
مواجهة العنصرية والتمييز في مدينة فيلبرت.

شارك معنا واصنع مستقبل مجلس االندماج في مدينة فيلبرت!
إذهب إلى التصويت يوم  ۱۳أيلول  ۲۰۲۰وشارك بصوتك!
صوتك مهم!

انتخابات مجلس االندماج في مدينة فيلبرت بتاريخ  ۱۳أيلول ۲۰۲۰
في يوم  ۱۳أيلول  ۲۰۲۰ستقام االنتخابات اخلاصة مبجلس االندماج في مدينة فيلبرت

يتكون مجلس االندماج من أعضاء منتخبني باإلضافة أعضاء املجلس الذين يتم تعينهم من قبل بلدية فيلبرت .املجلس يقوم بتمثيل
جميع سكان مدينة فيلبرت ذوي األصول املهاجرة.
مهمة أعضاء املجلس إقرار سياسات االندماج وآلياته بشكل فعّال.
مهام األعضاء:
 مناقشة مصالح ومتطلبات املهاجرين في مدينة فيلبرت مع باقي الهيئات واملؤسسات واإلدارات الرسمية في املدينة. يشاركون بشكل فاعل في العمل إلى جانب باقي املجالس ودوائر العمل ويلعبون هناك دور املناقش ومقدم املشورة. يهدفون إلى حتضير وإقامة فعاليات ومشاريع متنوعة.يتم انتخاب املجلس كل خمس سنوات.
يحق االنتخاب لكل من:
-

األشخاص الذين ال ميلكون اجلنسية األملانية
األشخاص بدون جنسية
األملان الذين يحملون جنسية أجنبية إلى جانب اجلنسية األملانية
املجّنسون اجلدد
األطفال األملان لوالدين غير أملانيني
مواطني االحتاد األوروبي غير األملان
العائدون )األشخاص الذين ميلكون أصول أملانية وكانوا يقيمون في اخلارج(

إذا كنت في تاريخ  ۱۳أيلول  ۲۰۲۰قد أمتمت السادسة عشرة من العمر وتقيم في مدينة فيلبرت بشكل مستمر ملدة سنة على األقل
ومسجّل لدى البلدية منذ  ۲۸آب  ۲۰۲۰أو قبلها.
جميع السكان الذين ميلكون حق االنتخاب سيتم إعالمهم من قبل البلدية حتى تاريخ  ۲۳آب  ۲۰۲۰عبر البريد وسيحصلون على رسالة
حول االنتخابات.
انتخابات مجلس االندماج ستقام بتاريخ  ۱۳أيلول  ۲۰۲۰في نفس توقيت االنتخابات املحلية وفي جميع مراكز االنتخاب.
املرشحون مقسمني في  ٤لوائح انتخابية كالتالي:
,
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بإمكانكم إعطاء صوتكم لقائمة واحدة فقط من القوائم األربعة.
شارك بصوتك في صناعة سياسية االندماج في مدينة فيلبرت!
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