
Më 14 Mars 2021 vjen prapë koha për 
zgjedhjet e reja të këshillit të, të huajve (Auslän-
derbeirat). Dhe ju vendosni me votën e juaj mbi 
përbamjen dhe susksesin e tij.
Për at arsy: merni pjes në Votime të këshillit të 
të huajve me 14 Mars 2021!

Këshilli i të huajve ështe që shumë Vite          
perfatques i Interesave të Banorve Imigratëve 
që jetojnë në Hessen. Që të mbes kështu, shkoni 
Votoni, se vota e juaj ndikon, që Puna e këshillit 
të të huajve dhe në Vitet e ardhshëme suksesë 
të ketë.
Për at arsy: me 14 Mars 2021 Dita e votimit të 
juaj! Është fjala për intereset e juaja!

Politikëkomunalle - edhe për persona pa 
Pasaportë Gjermanë
Këshilli i të hujave …

 y perfatqson interesat e popullsisë të huaj.
 y bashkangjitet më Vendosjen e politikës-           
komunale.

 y jep këshilla dhe pergjigjet në ate.
 y angazhohet për Integrim pa detyr të Inditetit 
vetë.

Kunder Diskriminimit - për Integrim
Këshilli i të hujave …

 y banë lokalpolitikë kunder diskriminimit.
 y angazhohet për Toleranc dhe Civilkurazh. 
 y angazhohet kundër ekstremizmit të djathtë dhe 
urretjes ndaj të huajve.

Bashkohu! 
Dil voto! A
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Urzimin në mes të imigrantve, shoqatave, 
bashksisë të Qytetit dhe poitikës
Këshilli i të hujave …

 y keshillone këshill per zbulim të imigrantëve   
dhe ju jep ndihm.

 y nderhyn me gjith Forc për perkrahjen e         
Shoqatave të të huajve.

 y angazhohet për mësim dhe shkolla.
 y organizon Festime dhe tubime.
Per at arsy-ka shum arsytime me 14 Mars 2021 
të shkoni në votime!

Votimi është i thjeshtë!
Ju keni drejt vote, ne rast se jeni i huaj (edhe 
Qytetaret të EUs ose pa nenshtetsi), per mbi 
18 vjetë dhe mas pakti gjashtë javë me vend-
banimë të lajmrum në bashksi si vendbanim të 
parë.

Disa javë para zgjedhjeve do të ju dergohet nji 
kartë me lajmrim të zgjedhjes (shife musterin ne 
anen 6), ju dotë pranoni edhe adresen e lokalit 
të zgjedhjeve, ku ju me 14.03.21 në at ditë dotë 
jan të hapur nga ora 08:00 deri në ora 18:00.

Kush kanditon për këshillin e të huajve u 
informoni të këshilli i të të huajve, të juaj,          
Mterialliinformative, ne Inernet ose ne flet 
votimi. 

Informacione ma të aferta mund të merni – dhe 
ne gjuhen amnore - për votim në Internet nen 
www.auslaenderbeiratswahl.de.

Me 14 Mars 2021:
Vota juaj ka réndési! Patjeter shkoni ne votime 
dhe tregoni të tjereve!

Info-Hotline: 0611 / 98 99 5-15
info@auslaenderbeiratswahl.de
www.auslaenderbeiratswahl.de


