انتخابات سال ٢٠١٩

رأی شما،
انتخاب شما!

بگ�ید! در انتخابات سال  ٢٠١٩شوراهای شهر
تصمیم بە انتخاب کردن ی
ش�کت کردە و رأی دهید!
ن
در نروژ ی ز
دهندگا� که دارای پیشینه اقلیت های قومی هستند ،در انتخابات
م�ان مشارکت رای
کم است .این ممکن است بە این خاطر باشد کە بسیاری از اتباع خارجی بدون این کە خود از این
مسئلە آگاهی داشتە باشند ،دارای حق رأی دادن هستند .بیایید با دادن رأی در انتخابات ی ز
پائ�
ت
معلوما� بە شما دادە می شود کە چرا مهم است شما رأی
این رسم را عوض کنیم! در این جزوە
بدهید ،چە کیس حق رأی دادن دارد و چطور می توانید رأی دهید.

چرا ت
به� است کە رأی دهید؟

دادن رأی شانس شما و حق دموکراتییک شماست تا بتوانید با این کار بر امور مربوط بە استان خودمان
تأث� گذار باشید ،باید رأی دهید!
تأث� بگذارید .اگر خواهان این هستید کە در مورد آیندە فردریکستاد ی
ی
ن
در یک جامعە دموکراتیک ،کشور و شهرداری توسط نمایندگا� کە انتخاب می شوند ،ادارە می گردد.
این کە شما بە کدام حزب سیایس و کدام نمایندە رأی میدهید ،کامال بە خود شما مربوط است .مهم
این است کە شما در انتخابات ش�کت کنید! در سال  ٢٠١٩انتخابات شوراهای شهر و استان در نروژ
برگزار می شود .شما با ش�کت در انتخابات از دموکرایس در نروژ حمایت خواهید کرد.

شما بە چە شکل در انتخابات امسال شهرستان و استان رأی می دهید؟

ت
صور� کە مایل هستید
سپتام� برگزار می شود .در
رأی یگ�ی در روزهای جمعە  ٨و دوشنبە  ٩ماە
ب
زودتر از موعد مقرر رأی بدهید ،می توانید از تاریخ  ١٢ماە آگوست در سالن شهر /سینمای فردریکستاد
همچن� می توانید با مراجعە بە ن
ین
کانتی� رأی دادن ما یا مرکز خرید
رای خود را در صندوق آرا بیاندازید.
و کتابخانە رأی دهید.
ت
انتخابا� را یا بە صورت ت
الک�ونییک دریافت می کنید یا از طریق پست برایتان فرستادە می
شما کارت
ت
شود .شما اگر کارت انتخابا� را بە صورت کاغذی یا در موبایل خود بە همراە داشتە باشید ،جریان
ت
رسیع� پیش خواهد رفت .ویل این الزامی نیست .ی ز
چ�ی کە شما باید بە همراە داشتە باشید
رأی دادن
گ
شناسا� عکس دار می باشد (پاسپورت ،گواهینامە رانند� یا کارت بانیک).
مدرک
ی

ت
انتخابا� همە احزاب را کە دارای لیست کاندیدها برای انتخاب شدن
شما در محل رأی یگ�ی برگەهای
ت
جهت شوراهای شهری و ن
استا� هستند ،پیدا خواهید کرد .شما یک برگە صور� رنگ نرای انتخابات
شورای شهر و یک برگە آ� رنگ برای انتخابات ن
استا� بر میدارید.
ب
شما می توانید کامال ئ ن
مطم� باشید کە رأی شما مخفی خواهد بود – نە دست اندرکاران انتخابات و نە
افراد دیگر ض
حا� در محل رأی یگ�ی حق ندارند از شما پب�سند کە بە چە کیس رأی دادەاید.

چە کیس می تواند رأی بدهد؟

گ
•اتباع نروژی کە قبل از پایان سال  ٢٠١٩بە سن  ١٨سال� می رسند و در نروژ اقامتشان بە ثبت رسیدە
یا در نروژ اقامت داشتەاند.
•اتباع کشورهای دیگر شمایل ن
(یع� دانمارک ،ایسلند ،فنالند یا سوئد) کە قبل از پایان سال  ٢٠١٩بە
گ
سن  ١٨سال� می رسند و جداقل از تاریخ  ٣٠ماە ژوئن امسال در نروژ اقامت داشتەاند.
گ
•اتباع کشورهای خارجی کە قبل از پایان سال  ٢٠١٩بە سن  ١٨سال� می رسند و بدون وقفە در سە
سال قبل از روز رأی یگ�ی در نروژ اقامت داشتەاند.

کجا می توانید رأی بدهید؟
شما می توانید قبل از موعد یا در روزهای انتخابات رأی دهید.
برای دادن رأی قبل از موعد می توانید در فاصلە ن
زما� ی ن
سپتام� با مراجعە
ماب�  ١٢ماە آگوست تا  ٦ماە
ب
بە سالن شهر  /سینمای فردریکستاد و یا مکان های دیگری در کمون ،رأی خود را در صندوق آرا بریزید.
سپتام� می توانید ی ن
ب� ساعات  ١٢و  ٩شب رأی خود
در روزهای انتخابات ،یکشنبە  ٨و دوشنبە  ٩ماە
ب
انتخابا� شما نوشتە شدە کە شما بە کدام منطقە مسکو�ن
ت
را در صندوق آرا بیاندازید .بر روی کارت
ت
تعلق دارید ،ویل اگر مایل باشید می توانید در هر کدام از  ١٨محل انتخابا� ما رأی بدهید.
ت
انتخابا� و اماکن رأی دادن قبل از موعد بە سایت زیر مراجعە نمایید:
آشنا� با تمام مراکز
برای ی
www.fredrikstad.kommune.no/valg2019
در این سایت می توانید معلومات ت
بیش�ی در مورد این انتخابات بدست آورید .اگر در مورد این
انتخابات ش
پرس� دارید ،با بخش torget@fredrikstad.kommune.noاطالعات از طریق شمارە تلفن
بگ�ید.
 ٦٩ ٣٠ ٦٠ ٠٠یا با فرستادن ایمیل بە آدرس تماس ی

رأی شما – انتخاب شما

. رأی دهید٢٠١٩ در اینجا می توانید پیش از موعد در انتخابات شورای شهر در سال
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

