ماذا يعني مجلس المدينة ؟
مجلس المدينة يٌنتخب من سكان فوبرتال .وهو يمثل رغبات السكان (المواطنين) .مجلس المدينة يعمل بالتعاون مع إدارة المدينة .مجلس المدينة
يتخذ قرارات اإلدارة .اإلدارة تُحقق فيما إذا القرارات تناسب القوانين األلمانية وبعدها يمكن أن تنفذ القرارات.
إذاً مجلس المدينة له تأثير مباشر على حياة الناس في فوبرتال .لجنة اإلندماج تمثل السكان الذين لهم خلفية مهاجرة.

ماذا تعني سرية اإلنتخاب ؟
تم إنتخابه .لذلك عندما يُسئل المرء عن الشخص
اإلنتخابات في ألمانيا هي حرة ومجهولة الهوية ومجانية .ال يجوز التصريح ألي شخص َم ْن َ
الذي أنتخبه فيجب عدم القول .وللمرء حرية األختيار للشخص الذي يريد إنتخابه.

كيف أستطيع اإلنتخاب ؟
جميع المنتخبين يحصلون على بطاقة إنتخابية قبل يوم اإلنتخاب الموافق ليوم األحد  13.09.2020وهي تُرسل بالبريد باألسبوع األول والثاني
من شهر آب.وستُرسل للعناوين المسجلة لدى مكتب تسجيل السكان.
على البطاقة اإلنتخابية يوجد عنوان مكتب اإلنتخاب حيث يستطيع المرء اإلنتخاب في يوم اإلنتخاب (  )13.09.2020ويجب الذهاب لإلنتخاب
بين الساعة  08:00والساعة  18:00ويجب على المرء إحضار بطاقته الشخصية معه.
عند الوصول لمركز اإلنتخاب يجب إبراز البطاقة الشخصية .من الناس المساعدين في مركز اإلنتخاب يتم الحصول على أوراق اإلنتخاب
وهؤالء المساعدين يساعدون أيضا ً في حال عدم المعرفة بأمور اإلنتخاب.
أوراق اإلنتخاب تتضمن المرشحين لإلنتخاب على شكل قوائم وهذه هي البطاقة اإلنتخابية.
وبهدها يذهب المرء بالبطاقة اإلنتخابية إلى غرفة اإلنتخاب وهناك يستطيع المرء بشكل سري باإلدالء بصوته ( ال يستطيع أحد رؤية أحد).
وللمرء صوتٌ واحد وهذا معناه أن يُسمح للمرء أن يضع إشارة واحدة على البطاقة اإلنتخابية .وغير هذه اإلشارة اليُسمح كتابة شيئ على
البطاقة اإلنتخابية وإال يُعد اإلنتخاب باطل.
بعد اإلنتخاب بالغرفة تُوضع البطاقة اإلنتخابية في ظرف ويُوضع الظرف في صندوق اإلنتخاب ( صندوق معدني كبير ).

ماهو اإلنتخاب البريدي ؟ ماهي آلية عمل اإلنتخاب البريدي ؟
في حال عدم توافر الوقت لدى المرء يوم الإلنتخاب .يُمكن اإلنتخاب أيضا ً برسالة .ولهذا يجب على المرء أن يقدم طلبا ً لإلنتخاب عن طريق
البريد .وبالتالي يستطيع المرء أن يُرسل صوته عن طريق البريد.
على البطاقة اإلنتخابية توجد إرشادات عن كيفية تقديم األوراق المطلوبة لإلنتخاب عن طريق المراسلة .يوجد عدَة خيارات  :يمكن إرسال
رسالة إالكترونية أو إستخدام الكود وتُرسل األوراق المطلوبة لإلنتخاب للمنزل .ويمكن إرسال األوراق إلى عنوان آخر .وهو شيئ منطقي في
حال عدم التواجد في مدينة فوبرتال لبضعة أسابيع.
هنا يمكن التقَدم لإلنتخاب عن طريق اإلنترنت:
https://www.briefwahl-beantragen.de/Nordrhein-Westfalen/Wuppertal
وتأتي األوراق المطلوبة لإلنتخاب قبل  13.09.2020للمنزل.
إنتباه :يمكن التقدم على اإلنتخاب عن طريق المراسلة فقط قبل يوم اإلنتخاب .في اإلنتخاب البريدي تكون األوراق هي نفسها مثل مركز
اإلنتخاب .بإلضافة لذلك يُرسل للمرء إرشادات لشرح كيفية اإلنتخاب البريدي.
إذا ً يأتي للمرء  :بطاقة إنتخابية وظرف صغير ( للبطاقة اإلنتخابية ) وظرف أكبر للبريد وإستمارة ,التي يجب أن تُملئ باألسم وأن تُوقع.
في الظرف الكبير يُوضع ظرف البطاقة اإلنتخابية واإلستمارة .يجب أن يُتكب على اإلستمارة األسم ويُوقع عليها .ويُرسل الظرف الكبير عن
طريق البريد.
ويُكتب العنوان على الظرف وال حاجة لوضع طوابع بريدية عليها.
ُدون بأن المرء قد أنتخب وبشكل سري.
اإلنتخاب البريدي أيضا ً هو سري .اإلستمارة والتوقيع تُستخدم للتسجيل فقط وي َ

