14 Mart 2021 tarihinde sandık başına!
Yabancılar Meclisi yeniden seçilecek. Meclisin
kimlerden oluşacağını ve gelecekteki başarısını
sizin oylarınız belirleyecek!
Bu yüzden 14 Mart 2021 tarihinde Yabancılar
Meclisi seçimlerine mutlaka katılın!
Yabancılar Meclisi seçimlerine mutlaka katılın!
Hessen eyaletinde ki Yabancılar Meclisleri
yıllardır burada yaşayan göçmenleri temsil
etmektedirler. Bunun devamı için seçimlere
katılın. Sizin oyunuz Yabancılar Meclislerinin
çalışmalarını gelecekte de başarıya taşıyacaktır.
Bu nedenle 14 Mart 2021 tarihi sizin seçim
gününüzdür!
Söz konusu olan sizin haklarınızdır!
Yabancılar Meclisinin Alman pasaportu
olmayanları da kapsayan yerel politikaya
katkılarına örnekler:
yy Yabancı vatandaşları kendilerini ilgilendiren tüm
konularda temsil eder.
yy Yerel politik kararlara katılımda bulunur.
yy Öneri ve görüşlerini bildirir.
yy Göçmenlerin asıl kimliklerini kaybetmeden
yaşadıkları toplumla uyum içinde olmalarını
destekler.
Ayrımcılığın karşıtı, entegrasyonun
destekçisi olan Yabancılar Meclisi...
yy yerel olarak ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı politika
yürütür,
yy hoşgörü ve medeni cesareti destekler,
yy her türlü ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı
durur.
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Türkisch

Seçime katıl!
Oyunu kullan!

Yabancılar Meclisi göçmenler, dernekler,
belediye yönetimi ve siyasiler arasında bir
köprü oluşturur ve...
yy sorunları olan ve başvuruda bulunan göçmenlere
yardımcı olur,
yy yabancı derneklerin teşvik edilmesinde destekte
bulunur,
yy eğitim ve okul konularındaki sorunların
çözümüne ön ayak olur,
yy resmi bayramlar ve politik konularda etkinlikler
düzenler.
Bu nedenle seçimlere katılmak için pek çok
önemli gerekçeleriniz var.
Seçime katılmak çok kolaydır!
Seçime katılabilmeniz için yabancı olmanız
(Avrupa birliği ülkesi vatandaşı veya vatansızlık
statüsüne de sahip olabilirsiniz), reşit olmanız ve
en az altı haftadan beri ikamet ettiğiniz
belediyede kaydınızın bulunması gerekmektedir.
Seçime bir kaç hafta kala size posta
yoluyla bir seçmen kartı gönderilecektir. Bu
kartta oy vereceğiniz seçim sandığının adresi
de bulunmaktadır. Bu belirtilen adreste 14 Mart
2021 günü saat 8 ile 18 arası oy kullanabilirsiniz.
Kimlerin Yabancılar Meclisinde aday olduğunu
kendi Yabancılar Meclisinizden,
bilgilendirme evraklarından, Internet veya örnek
seçim pusulasından öğrenebilirsiniz.
Seçim yöntemi ile ilgili bilgiler kendi anadilinizde
de mevcut olup, www.auslaenderbeiratswahl.de
adresinden öğrenebilirsiniz.

14 Mart 2021:

Sizin de oyunuz önemli! Muhakkak seçimde oyunuzu kullanınız ve başkalarına da katılmalarını
söyleyiniz!
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