
ما هو المجلس السإتشاري للهجرة والنإدماج                                                                                  

 أشخاص منتخبين ينتمون إلى بلدان9هذا المجلس صوت اججانب و المهاجرين المقيمين في ينا،  يتألف من 
مختلفة، يعملون لمدة خمس     سنوات بشكل تطوعي

 ما هي الصحايات المجلس؟

 - تقديم المشورة لمجلس المدنية 
 - إبداء الرأي بكل مواضيع سياسة انندماج في مدينة ينا

 - تاسين التواصل بين إدارة المدينة و الناس ذوي اجصول المهاجرة
 - دعم الترابط في المدينة

 - توطيد المساواة في العيش معا
 - يجتمع المجلس أربع مرات في  السنة

 - مشاركة أعضاء المجلس في مختلف النشاطات واللجان
 - صياغة الرأي إزاء القضايا المعروضة
 - تقديم المشورة لذوي اجصول المهاجرة

من له حق  النإتخاب؟

، و يملك جنسية أجنبية ،أو ذوي أصول مهاجرة)على03.12.2019 عاما بتاريخ18لكل من عاش في ينا ثحثة أشهر أو أكثر، و تجاوز 
سبيل المثال الااصل على الجنسية اجلمانية، أو لديه جنسيات أخرى، أو يعلم أن والديه من المهاجرين(

كيف تنإتخب؟

تتم اننتخابات عن طريق المراسلة ايث تسجل أسماء من لهم اق اننتخاب في لوائح إنتخابية   و كل شخص يرد إسمه في هذا اللوائح،
 يستلم بالبريد مطبوعات إنتخابية و إستمارة التصويت. و عليه أن يعبأ هذا انستمارة ويرسلها  إلى لجنة اننتخابات ثانية

من له اق اننتخاب و لم يستلم المطبوعات اننتخابية و انستمارة يستطيع اتى    أن يسجل إسمه في الحئاة اننتخابية. و 2019.11.22
ترسل إستمارات التصويت إلى مكان إقامة الناخب. و ياق لكل ناخب أن يصوت لمرشح أو إثنين أو اتى ثحثة مرشاين. يمكن  للناخب أن

 أوعلى النت2019.11.04يطلع على المعلومات المتعلقة بالمرشاين إبتداء من تاريخ 
 https://wahhen.jen.ahjden/igraahio.sbngaah  

عملية إرسال إستمارات التصويت إلى لجنة اننتخبات تكون مجانا. يجب أن تصل انستمارات إلى لجنة اننتخابية اتى الساعة الثامنة عشر
2019.12.03من تاريخ 

من له حق  المرشح؟

  يسجل   نفسه بشرط أن يكون يباث المجلس انستشاري عن أعضاء جدد، وبأمكان كل من يود اننضام إلى المجلس

. -  أشهر  أو أكثر  في مدينة ينا3عائشا 
. -  عاما أو أكثر18بالغا 

- مالكا لجنسية أجنبية أو أن يكون من أصول مهاجرة.

؟أين و متى يمكن للفرد ترشيح نإفسإه

العنإوان:
                     Wahlbehörde  

                                                                                             Büarnasnavgcn Jn.ah
                                                                                              Löbdenaraahbn. 12 
                                                                                               07743 Jena 

2019.10.22      09:00-  18:00الاثااء:     
09:00 - 13:00ارربعاء:         2019.10.23
2019.10.24     09:00 - 18:00الخميس:   

2019.10.25     09:00 -13:00الجمعة:    



التتإاا لسإتثما:
 مكتب الهجرة و النإدماج لمدينإة ينإا

                                                     Büao füa I. nraahio.  .de Mgraahio.   
                                                     Sahahebahh.hofs aj 9, 07743 Jn.ah        
                                                     Telefon: 03641-492632,

                                                     E-Mail: .n   @  en.ahjden   

mailto:neu@jena.de
mailto:neu@jena.de
mailto:neu@jena.de

