
 هو موعد االنتخابات للمجلس االستشاري ألمور
األجانب  في معظم بلديات والية هسن 2021.03.14
و بتصويتكم سوف تساهموا بتشكيله و بالتالي بالتقرير

بنجاحه في المستقبل.
لذلك شاركو في االنتخابات يوم 2021.03.14

 المجلس االستشاري لألجانب يهتم بأمور االجانب المقيميين
من سنوات في هسن. ولحفظ هذا الكيان في المستقبل

عليكم االدالء بأصواتكم يوم2021.03.14
الهد      رعاية مصالحكم و الحفاظ عليها.

المشاركة السياسية في البلد لألجانب
المجلس االستشاري لألجانب ...

يمثل  حلص االجانب
يستشار عند أخذ القرارات السياسية في البلد

يعطي النصائح   ويبدي رأيه
يعمل لتحقيق االندماج والتعايش دون التخلي عن الهوية االصلية

ضد التمييز ومع التعايش
المجلس االستشاري لألجانب ...

يعمل بسياسة عدم التمييز أو التفرقة
يبذل وسعه وجهده لتحقيق التسامح والشجاعة المدنية

يساهم ضد التطرف اليميني ومعاداة األجانب

الجسر بين األجانب، النوادي  ، الدوائر الحكومية و السياسة
المجلس االستشاري لألجانب ...

يقدم النصائح والمساعدات للمهاجرين واألجانب
يدعم نشاطات النوادي األجنبية بشكل كبير

يجيب على األسئلة المتعلقة بالمدارس والتعليم
ينظم حفالت وندوات سياسية وثقافية

ولتعدد األسباب           ندعوكم لالنتخابات يوم 2021.03.14
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  !شارك معنا 
 

 ادلي بصوتك!

 من اجل 
  

 سياسة  البلديات - لألجانب غير حاملي جواز السفر االلماني  ايضا
   

مصالح   
 البلديات  

 التوصيات  

 الجمعيات 

 انشطة الجمعيات 

 ولهذه األسباب المتعددة 
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14. März 2021



 االنتخاب أمر سهل
ڦګ�ګګكل أجنبي يحق له اال

 أو الفاقدين للجنسية)، كل من تجاوزسن ١٨ ومقيم في
االوربي

بلده أكثر من ثالثة أشهركإقامة مبدئية.
قبل االنتخابات ببضعة أسابيع ستصلكم أوراق

االنتخابات الالزمة ﴿بطاقة االنتخاب﴾ كالمثال في  
صفحة ٦ والتي تبين مكان ووقت االنتخاب

من الساعة ٨ صباحا إلى ٦ مساءيوم 2015.11.29
قائمة المرشحين لالنتخابات تجدونها في االنترنت أو

عن طريق المجلس االستشاري لألجانب
ومع األوراق االنتخابية. باإلضافة إلى أن

جميع المعلومات الالزمة تجدونها بلغتكم األم
 

www.auslaenderbeiratswahl. de موقعنا في االنترنت 
عل

اذهبوا الى االنتخاب يوم 2021.3.14
وأخبروا كل من تعرفونه.

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


