
-civata şêwrê bo koçberiyê û entegrasyonê
civata şêwirmendî dengê hemû şêniyan ,xerîban u koçberan jî ya. di civata şêwirmendiyê de 9 kesên 
bijarti ji welatên cihê ji bo dema 5 salan bi dilxwazi li ofîsa namûsê de dixebitin.

-civata şêwrê çi dikê?
1. rawêjkarî bo civata bajar.
2. rayadarî bo mijarên polîtîka entegrasyonê li Jena.
3. têkiliya di navbera rêveberiyê û kesên xwedan paşnavbûna koçberiye de baş bikin.
4. ragihandinê di nav bajêr de pêşve bixin.
5. pêşvebirina jiyana wekhevî.
6. civînên şêwirmendîye ( her sal 4 carî ). 
7. beşdarî da endamên heyeta şêwrê dinav torên cûda û komîteyan de.
8. formûlasyona nerînan.
9. rawêjkarî

- kî dikare deng bide?
kesên ku sê mehan an zêdetir li Jena dijîn, kesên ku di 03.12.2019 wê 18 salî be an mezintir bê û hemû 
welatibunen biyanî an ku eslê xwe koçber bê ( mînakî: kî pasporta wî ya almanî hebê, kesên gelen 
netewahî perê hebe an dê û bav ji derve bin).

- çawa tê hilbijartin?
bijartin wekî dengek postê we bê çekirin. hemû we ben di peldanka dengdarêde tomarkirin. kî di tomara 
hilbijartinê de be, bi nameyê belgeyên hilbijartinê digirin. yê ku mafê dengdanê heye û nikaribe belgeyên 
hilbijartinê bigire, we heta 22.11.2019 karibe ku navê xwe di lista hilbijartinê de be nivîsîne. divê belgeya 
dengdanê li malê were dagirtin. sê deng dikarin werin di peldanka dengêr de li ser yek an du an sê 
namzetên belav kirin. agahdariya ji bo namzedan ji 04.11.2019 li ser https://wahlen.jena.de/
migrationsbeirat tê xuyang kirin. Hûn dikarin belaş belgeyên temamkirî bişinin ofîsa hilbijartinê. 
pêdivê ku dengdan li ofîsa hilbijartinê heta 03.12.2019 saet 18:00 be. 

- kî tê hiştin ku bibe namzet (berandam)?
desteya şêwirmendiyê li endamên nû digerin. yê ku dixwaze tevlî bibe, dikare serlêdane bike.

pêwiste ku:
1. namzetên pêwiste ku zêde 3 mehan yan zêdetir li Jena jîyan kiri be.
2. namzetên dive kû 18 sali be yan zêdetir.
3. namzetên divê kû xerîb be an kesên xwedan paşnavbûna koçberiyê be. 

- kengî u li kûderi dikarin namzetên xwe tomar bikin? 
komîsyona hilbijartinê
Bürgerservice Jena 
Löbdergraben 12 
07743 Jena 

- se şem, 22.10.19   09:00 heta saet 18:00
- çarşem, 23.10.2019   09:00 heta saet 13:00 
- pêncşem, 24.10.2019   09:00 heta säet 18:00 
- îne, 25.10.2019   09:00 heta saet 13:00 

-heke pirsên we hebin:
ofîsa koçberî û yekbûnê li bajarê Jena, Saalbahnhof Straße 9, 07743 Jena, Telefon: 03641-492632, E-
Mail: neu@jena.de 


