انتخابات 2019

صوتك،
اختيارك!

ت
اخ� أن تنتخب! التصويت ف ي� انتخابات المجالس البلدية 2019

الشخاص من خلفيات أ
ب� أ
القليات العرقية منخفضة ف� ن
نسبة المشاركة ف� االنتخابات ي ن
ال�ويج .قد
ي
ي
أ
ف
ف
تغي�
يعود هذا إىل أن العديد من الجانب لهم الحق ي� التصويت دون معرفة ذلك .شارك معنا ي� ي
هذا المنحى من خالل التصويت ف ي� انتخابات الخريف! ف ي� هذه الرسالة تحصل عىل معلومات حول
مدى أهمية تصويتك ،ومن لديه الحق ف ي� التصويت وكيف يمكنك التصويت.

لماذا ينبغي عليك أن تصوت؟

ف
التأث� عىل
تسي� بلديتنا .إذا كنت تريد ي
للتأث� ي� ي
التصويت هو فرصتك وهو الحق الديمقراطي ي
المستقبل ف ي� فردريكستاد ،فعليك التصويت! ف ي� ظل الديمقراطية ،يحكم البلد والبلدية ممثلون
السياس ومن هم المرشحون الذين ستصوت لصالحهم! هذا أمر تم�وك لك.
منتخبون .ما هو الحزب
ي
ف
ن
المهم هو أن تشارك! تنظم ال�ويج انتخابات مجالس البلدية ومجالس المحافظات ي� عام .2019
من خالل المشاركة ف� االنتخابات ،أنت تدعم الديمقراطية ف� ن
ال�ويج.
ي
ي

كيف يمكنك التصويت ف ي� انتخابات مجالس البلدية والمحافظات هذا العام؟

أيام االنتخابات هي أ
ين
سبتم� .هل تريد التصويت مسبقا؟ يمكنك القيام بذلك ابتداء
واالثن� 9
الحد 8
ب
أيضا التصويت المسبق ف ي� كشك التصويت
من  12أغسطس ف ي�  Byhallen /سينما فردريكستاد .يمكنك ً
الخاصة بنا أو ف ي� مركز التسوق والمكتبة.
بال�يد .إذا ض
ت
أح�ت بطاقتك عىل الهاتف المحمول
ونيا أو مرسلة ب
سوف تتلقى بطاقة االنتخابات إما إلك� ً
ض
الفعل يصبح أرسع .لكن هذا ليس �وريا .ما تحتاج إحضاره معك هو
االنتخا�
الجراء
أو الورق ،فإن إ
بي
ي
بطاقة هوية تحمل صورة شخصية (جواز سفر ،أو شهادة أو بطاقة ائتمان).
ستجد ف� غرفة التصويت استمارات انتخابية لجميع أ
الحزاب ،ت
ال� لديها قائمة ف ي� انتخابات المجلس
ي
البلدي يومجلس المحافظة .تأخذ اللون الوردي النتخابات المجلس البلدي أ
والزرق النتخابات مجلس
المحافظة.
تطم� إىل أن صوتك رسي – ال يُسمح لموظفي االنتخابات أو أي شخص آخر ف� مركز ت
يمكنك أن ئن
االق�اع
ي
صوت لصالحه.
بسؤالك عمن ّ

من يمكنه التصويت؟

•المواطنون ن
ين
ين
ال� ي ن
مسجل�
والمسجل� أو كانوا
عاما قبل نهاية عام 2019
ويجي� الذين بلغوا سن ً 18
كمقيم� ف� ن
ن
ال�ويج
ي ي
أ
أ
ورو� الخرى (أي الدنمارك ،أو أيسلندا ،أو فنلندا أو السويد) ،الذين
•مواطنو بلدان الشمال ال ب ي
ف
ن
ن
ن
كمقيم� ي� ال�ويج بحلول  30يونيو من
مسجل�
عاما قبل نهاية عام  ،2019وكانوا
ي
ي
بلغوا سن ً 18
هذا العام
أ
ف
ن
ن
ن
كمقيم� ي� ال�ويج
مسجل�
عاما قبل نهاية عام  ،2019وكانوا
ي
ي
•الرعايا الجانب الذين بلغوا سن ً 18
أ
خ�ة ،دون انقطاع ،قبل يوم االنتخابات.
خالل الثالثة أعوام ال ي

أين يمكنك التصويت؟
يمكنك إما التصويت مقدما أو التصويت ف ي� أيام االنتخابات.
يمكن إجراء التصويت المسبق ف� ت
سبتم� ف ي� سينما / Byhallen
الف�ة من  12أغسطس إىل 6
ب
ي
بفردريكستاد أو ف ي� عدة أماكن أخرى تابعة للبلدية.
أ
ف
سبتم� ،يمكنك التصويت ي ن
وال ي ن
ب� الساعة  12:00و  .21:00عىل
ثن� 9
ي� أيام االنتخابات الحد  8إ
ب
ف
ت
ال� تنتمي إليها ،ولكن يمكنك التصويت ي� أي من مراكزنا
بطاقة التصويت الخاصة بك ،تظهر الدوائر ي
الـ  ،18الذي ترغب فيه.
الق نظرة عامة عىل مراكز ت
االق�اع وأماكن التصويت المسبق هنا:
www.fredrikstad.kommune.no/valg2019
أيضا المزيد من المعلومات حول االنتخابات .إذا كانت لديك أي أسئلة
هنا ستجد ً
حول االنتخابات ،فاتصل بمركز الخدمة عىل الهاتف 69 30 60 00 .أو ارسل رسالة
ت
الك�ونية إىل .torget@fredrikstad.kommune.no

صوتك  -اختيارك!

2019 هنا يمكنك التصويت مقدما ف ي� انتخابات المجالس البلدية
Byhallen/Fredrikstad kino

Man. – Fre. kl. 9 – 18 :16.08 – 12.08
Man. – Fre. kl. 9 – 18 :23.08 – 19.08
Lør. kl. 12 – 15 :24.08
Søn. kl. 15 – 20 :25.08
Man. – Fre. kl. 9 – 18 :30.08 - 26.08
Lør. kl. 12 – 15 :31.08
Søn. kl. 15 – 20 :01.09
Man. – Fre. kl. 9 – 20 :06.09 - 02.09

Stemmebrakka

Slevik skole kl. 16 - 20 :16.08 - 15.08
Stortorvet: kl. 12 – 20 :25.08 - 19.08
.Ambjørnrød skole kl. 16 – 20 :28.08 - 26.08
Østsiden storsenter Sellebakk kl. 12 – 20 :31.08 - 29.08
Coop Extra Gressvik kl. 12 – 20 :03.09 - 02.09
Kiwi Lisleby kl. 12 – 20 :06.09 - 04.09

Kjøpesentre

Østfoldhallen
Lør. kl. 10 – 18 :24.08
Man. – Fre. kl. 10 – 20 :30.08 – 26.08
Torvbyen
Lør. kl. 10 – 18 :31.08
Man. – Fre. kl. 10 – 20 :06.09 – 02.09

Bibliotek

Hovedbiblioteket
Man. – Fre. kl. 11 – 16 :31.08 - 26.08
Lør. kl. 10 – 15 :31.08
Man. – Tor. kl. 11 – 19 :05.09 - 02.09
Fre. Kl. 11 – 16 :06.09
Selbak bibliotek
Man. – Fre. kl. 10 – 14 :06.09 – 02.09

Skoler

Høgskolen i Østfold, campus Fredrikstad
Tor. – Fre. kl. 10 – 14 :23.08 – 22.08
Glemmen videregående skole
Man. – Tir. kl. 10 – 14 :27.08 – 26.08
Frederik II videregående skole
Ons. – Tor. kl. 10 – 14 :29.08 – 28.08

www.fredrikstad.kommune.no/valg2019

