






تي العزيزة ، سيدي العزيزسيد  

أنشأت بلدية بولزانو "المجلس اإلستشاري البلدي لألجانب الغير منتمين لإلتحاد األوروبي و 
الجنسية  المقيمين بمدينة بولزانو" و ذلك للتشجيع على المشاركة في الحياة اإلدارية البلدية  وعديم

 و الحث على اإلندماج في المجتمع البولزاني.

و الذي ، موعد مهم 2019أبريل  7إنتخابات المجلس اإلستشاري ستعقد في مدينة بولزانو يوم 
عضاء المنتخبين اللذين سيمثلونهم داخل السلطة المحلية سيمكن الناخبين األجانب من تجديد األ

 للبلدية و ذلك لمواجهة اإلشكاليات التي تمسهم بشكل مباشر.

سؤولة ، يقوم المجلس اإلستشاري برعاية المبادرات و دخل الهيئات المتإضافة إلى طلب 
هاجرين و ذلك بتدارك و إزالة جميع أشكال التمييز.المشروعات، التي تستهدف تسهيل إدماج الم  

ص المهاجر فحسب ، بقدر ما تخص المجتمع المستضيف بشكل مباشر: دور خظاهرة الهجرة ال ت
تشمل أيضا إعالم و تحسيس المجتمع البولزاني و صالحيات المجلس اإلستشاري في واقع األمر 

 بماهية الهجرة.

ثف سيدعم كأبريل و التي أطلب منكم عدم تفويتها: مشاركة و إقبال م 7هنا تكمن أهمية تاريخ 
تحاد األوروبي في المجلس و يمنحه صفة تمثيلية و شرعية تخول له خدمة المهاجر الغير منتمي لإل

 مدينة بولزانو.

 

 مع خاص التقدير 

 العمدة

  رانسو كاراماسكي

 













 دليل التصويت 

.مساء   22:00صباحا إلى الساعة  08:00يل من الساعة أبر 7؟األحد م التصويت تمتى ي  

 أين يتم التصويت؟

:تراع قيتم التصويت في مركز اإل    

Palazzo Municipale a Bolzano in vicolo Gumer 7 

؟حق التصويتلهم من   

( و في ظيمللتن 6وفقا للمادة ) المدينةعمدة تب كدعة لدى موللتصويت يجب التسجيل في الئحة م
:ط التالينتخابات يشترإللالموعد المحدد   

.طنا أجنبيا غيرمنتمي لإلتحاد األوروبي و غير مجهول الجنسيةن يكون مواأ  

.يكون لديه إقامة سارية الصالحية أو في طور التجديدن أ  

.سنة  18عمره أن يكون   

.السكانية لبلدية بولزانو قائمةالل في أن يكون مسج  

طلوب للتصويت؟ما هو الم  

، مرفقا وقت اإلغالقوز كز اإلقتراع في موعد ال يتجاإلى مرالناخب أو الناخبة الحضور  على
.طور التجديد و وثيقة الهوية سارية الصالحيةساري الصالحية أو في  قامةاإلبتصريح   

 

ريد منحه ح الذي ترشتأمام إسم الم ×()ٌط مشيرا بعالمةحد فقرشح وات: يمكنك التصويت لمهــام
   .صوتك

 

  

 






