د  ۲۰۱۹کال ټاکنی

ستاسو رایه
ستاسو انتخاب

غوره کړی چې انتخاب وکړی ! د  ۲۰۱۹کال د ښاروالیو د شوراګانو په ټاکنو
کی رایه ورکړی!
په ناروې کې د لږکیو قومونو په خلکو کی په ټاکنو کی د ګډون کچه ټیټه ده .دا کیدای شی ددی له امله وی
چې ډیری بهرني وګړي پرته له دې چی پوه شی  ،د رایی ورکولو حق لري .د منی په دغو ټاکنو کی په
برخی اخیستلو سره دغه بهیر ته بدلون ورکړی ! په دی لیک کی تاسی معلومات ترالسه کوی چی ولی دا
مهمه ده چی تاسی رایه ورکړی ،څوک د رایی ورکولو حق لری او څنګه کولی شی رایه ورکړی.

ولی باید تاسی رایه ورکړی؟

رایه ورکول د تاسو لپاره یو فرصت او د تاسو یو ډیموکراتیک حق ده  ،ددی لپاره چی د مونږ د ښاروالی په
اداره باندی اغیزه ولری .که چیری تاسی غواړی چی د فریدریک ستاد ( )Fredrikstadد راتلونکی په اړه
اغیزه ولری ،نو باید رایه ورکړی .په ولس واکی (ډیموکراسی) کی هیواد او ښاروالی د ټاکل شویو استازیو
په واسطه اداره کیږی .یقینا ْ دا تاسی پوری اړه لری چی کوم سیاسی ګوند ته او کوم کاندید ته رایه ورکوی.
له ټولو څخه مهمه دا ده چی تاسی برخه واخلی ! په ناروې کې په  ۲۰۱۹کال کې د والیتي شوراګانو او
ښاروالی ټاکنې کیږی .دا چی تاسی په ټاکنو کی برخه واخلی تاسی په ناروی کی له ولس واکی څخه مالتړ
کړی.

څنګه تاسی کوالی شی د سږ کال د ښاروالی او والیتی شورا ګانو په ټاکنو کی رایه
ورکړی ؟

د ټاکنو ورځی د سپتمبر د میاشتی  – ۸امه او  - ۹امه د یکشنبی او دوشنبی ورځی دی .که چیری تاسی
غواړئ چې مخکې له مخکی رایه ورکړی  ،تاسی کولی شی د اګست له  - ۱۲امی نیټی څخه په بی هالن
( / )Byhallenفریدریک ستاد ( )Fredrikstadپه سينما کې رایه ورکړی  .تاسی کولی شی زموږ د رایې
ورکولو په غرفو کې یا د پیرودلو سنټرونو کی او کتابتونونو کی مخکې له مخکی رایه ورکړی.
تاسو به د ټاکنو کارت ترالسه کړی  ،یا په بریښنایی توګه او یا د پوست له الرې به درواستول شی .که چیری
تاسی د ټاکنو کارت د خپل په ګرځنده ټیلیفون او یا کاغذ کې ولری ،د ټاکنو عمل به په چټکی سره تر سره
شی .مګر دا اړینه نه ده .هغه څه چې تاسی ورته اړتیا لری  ،د پیژندنی عکس لرونکی اسناد لکه (پاسپورت،
د دریوری جواز یا د بانک کارت) دی.
د رایې ورکولو په مرکز کې به تاسی د ټولو ګوندونو لپاره د ټاکنو پاڼی ومومی چې د ښاروالیو د ټاکنو او د
والیتي شوراګانو د ټاکنو لپاره یی لیستونه وړاندی کړي .تاسی به د ښارواليو د شوراګانو د ټاکنو لپاره ګالبی
پاڼه اخلی او د والیتي شوراګانو د ټاکنو لپاره به یوه آسمانی پاڼه واخلی.
تاسی کولی شی ډاډه ووسی چې د ستاسو رایه به پټه وی  -نه د ټاکنو کارکوونکي او نه د رایی ورکولو په
مرکز کې بل کوم څوک د دې اجازه ولری چې له تاسو څخه پوښتنه وکړی چې تاسو چا ته رایه ورکړې.

څوک کوالی شی رایه ورکړی؟

•د ناروی د هیواد اتباع چې د  -۲۰۱۹ام کال تر پایه پوری یی  ۱۸کاله پوره کړی وی ،او په ناروې کې د
استوګن په توګه راجستر شوي وی.
•د اسکاندنیویا د هیوادونو اتباع ( لکه ډنمارک ،آیسنډ ،فنلنډ یا سویډن )  ،کوم چې د  ۲۰۱۹کال تر پایه
پوری یی  ۱۸کاله پوره کړی وی او په ناروی کې د روان کال د جون د میاشتی تر  – ۳۰امی نیټی
پوری د استوګن په توګه راجستر شوي وی.
• بهرني وګړي چې د  – ۲۰۱۹ام کال تر پایه پوری یی  ۱۸کاله پوره کړی وی او د ټاکنو تر ورځی
پوری یی په ناروی کی په پرله پسی توګه دری کاله استوګه درلودلی وی .

تاسی چیری رایه ورکوالی شی؟
تاسی کولی شی یا مخکی له مخکی رایه ورکړی او یا د ټاکنو په ورځ رایه ورکړۍ .
تاسی کوالی شی مخکی له مخکی رایه د آګست د میاشتی له  – ۱۲امی نیټی څخه تر د سپمتمبر د میاشتی
 – ۶امی نیټی پوری په بی هالن ( )Byhallenکی  /فریدریک ستاد ( )Fredrikstadپه سینما کی او یا د
ښاروالی په نورو ځایونو کی ورکړی
د ټاکنو په ورځو کی  ،د یکشنبی ورځ د سپتمبر  – ۸امه او دوشنبی ورځ  – ۹امه تاسی کولی شی له
 ۱۲:۰۰بجو څخه تر  ۲۱:۰۰بجو پورې رایه ورکړی  .دی تاسو د ټاکنو په کارت کې دا لیکل شوی چی
تاسی د ټاکنو کومی کړی پورې اړه لري ،مګر تاسی کولی شی زمونږ د ټاکڼو په هر مرکز کی له ۱۸
مرکزونو څخه چی تاسی و غواړی رایه ورکړی .
د رایی ورکولو د مرکزونو او د مخکی له مخکی رایی ورکولو مرکزونو په هکله دلته وګوری:
www.fredrikstad.kommune.no/valg2019
دلته تاسی کوالی شی د ټاکنو په هکله نور معلومات ترالسه کړی .که چیری تاسی د ټاکنو په اړه
کومه پوښتنه لری ،نو د خدماتو مرکز ټیلفون ته په دی شمیره  ۶۹۳۰۶۰۰زنګ ووهی ،یا @torget
 fredrikstad.kommune.noته برېښنا لیک واستوی.

د تاسو رایه د تاسو انتخاب ده!

 – ام کال د ښاروالیو په ټاکنو کې مخکی له مخکی رایه۲۰۱۹ دلته تاسو کولی شی د
ورکړی
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

