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چگونھ در انتخابات شرکت 

 کنیم؟
در چندین  2021نوامبر  16این انتخابات در روز سھ شنبھ 

 مرکز رأی گیری برگزار خواھد شد. این مراکز از ساعت
.باز ھستند 20.00تا ساعت  08:00  

اگر شما در زمره کسانی باشید کھ حق رأی دارند ، چند ھفتھ قبل 
از انتخابات برگھ رای گیری دریافت خواھید کرد. روی برگھ 

,رأی محل اخذ رأی شما مشخص شده است. شما باید برگ رأی  
 را در روز انتخابات بیاورید.

اگر حتی در روز انتخابات برگھ رأی خود را فراموش کرده 
حال می توانید رأی دھید. تنھا باید گواھینامھ  باشید بھ ھر

رانندگی ، گذرنامھ یا گواھی بیمھ درمانی بھ ھمراه داشتھ باشید. 
 اما بھ یاد داشتھ باشید: فقط یک بار می توانید رأی دھید.

در شعبھ اخذ رأی یک برگ رأی بھ شما داده می شود. در اینجا 
نار یک حزب یا در یا در ک -می توانید عالمت ضرب قرار دھید 

کنار یک شخص. اگر بھ یک نفر رأی دھید ، این رأی نیز بھ 
عنوان حمایت از حزب نیز محسوب می شود. اما اگر بھ یک نفر 

رأی دھید ، نھ تنھا در انتخاب بلکھ کدام احزاب در شھرداری 
و ھمچنین این فرد  نمایندگی چھ  –تصمیم بگیرند  گیورین

دارد.را  نیز بھ عھده  افرادی  
بھ یاد داشتھ باشید ، شما فقط می توانید یک عالمت ضرب در 

 برگھ  رأی خود قرار دھید!
 

 
 
 

 چرا رأی دادن؟
در یک دموکراسی ، رأی دادن شھروندان کامالً مھم است. در  

است.دانمارک میزان مشارکت مردم معموالً بسیار زیاد   
در دھھ ھای اخیر ، بھ گروه ھای جدید در جامعھ حق رای دادن 
، از جملھ موارد دیگر ، در انتخابات محلی داده شده است. زیرا 
زندگی روزمره ای کھ از نتیجھ انتخابات ناشی می شود ، زندگی 

روزمره این افراد است. آنھا بھ اندازه دیگران حق (و وظیفھ) 
کنند. دارند کھ مسیر را تعیین  

بنابراین ، امیدواریم کھ شما بھ تقویت دموکراسی کمک کنید. این 
دیگر کھ در کار توسط شما انجام می شود ، ھمراه با بسیاری 

 انتخابات رأی می دھید.
سال گذشتھ قبل از روز انتخابات اقامت دائم در  4وقتی در 

 دانمارک داشتھ باشید ، می توانید در انتخابات شھرداری و 
 منطقھ ای رأی دھید

 
 
 
 
 

 

 
 بھ چھ چیزی رأی می دھیم

عضو تشکیل شده است. در راس  31شورای شھر یورینگ از 
ب می سال انتخا 4آن شھردار شھر قرار دارد. اعضا برای 

 شوند.
شورای شھر مسئولیت سیاسی کل اداره شھرداری در شھرداری 
یورینگ را دارد. از بخشھای بزرگی کھ تأثیر مستقیمی بر 

می توان بھ موارد زیر اشاره زندگی روزمره شھروندان دارند ، 
 کرد:
 

 یک طی بیماران از حمایت و بیکاران کارگیری بھ برای تالش
.خوب فرآیند  

.معلوالن بھ کمک و بیماری از پس بخشی توان  
 مالی نظر از بھداشت و مسکن نظر از ما سالخورده شھروندان

.باشند داشتھ شرایطی چھ باید  
 کار باید چگونھ ما آموزشی موسسات و مدارس ، ھا کودک مھد

 یاد را آن باید چگونھ و بگیرند یاد باید چیزی چھ کودکان کنند؟
 بگیرند؟

 چطور شوند؟ می نگھداری و ھا ساختھ شھرھای در جاده کدام
و پیاده روی  سواری دوچرخھ راحت بھ خیال با توانیم می

 بپردازیم؟
کرد؟ سفر اتوبوس و قطار با توان چگونھ می و  

 شھرداری در باید ورزشی و تفریحی ، فرھنگی امکانات چھ
باشد؟ داشتھ وجود یورینگ  

کنیم؟ تقویت را خود شھرداری در ادغام چگونھ  
 را پاک ھوای و خوب آب ، زیست محیط حفاظت از چگونھ

کنیم؟ تضمین  
 

 توسط باید دیگر موارد بسیاری و موارد گیری در این تصمیم
 اینھا ھمھ. انتخاب  میکنید صورت میگیرد شما بھ کھ افرادی
 است مھم دلیل ھمین بھ. میشود شما روزمره زندگی بھ مربطوط

 شرکت محلی سیاسی موضوعات در ھم و دھید رأی ھم شما کھ
.کنید  
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