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كیـــــــــــــف یــنــتـــــخــــــــــــــب 
 الشَّـخـــــــــــــــــــــــص ؟

 
 

تشرین الثاني  16االنتخاب یجري یوم الثالثاء الموافق لــ 
. ھناك مراكز انتخاب متعددة في البلدیة والتي تفتح 2021

 .20/00حتى الساعة 8/00من الساعة 
الذین لدیھم حق االنتخاب ،سوف احد االشخاص من ذا كنت أ

عدة أسابیع. بحیث یكون نرسل إلیك كرت انتخابي قبل 
مكتوبا علیھ أین یجب علیك أن تنتخب، علیك إحضار الكرت 

 .معك في یوم االنتخاب

إذا نسیت كرتك االنتخابي أو فقدتھ ، یمكنك االنتخاب على 
أي حال. لكن یجب أن یكون معك رخصة قیادة ، جواز سفر 

أو كرت التأمین الصحي . تذّكر أنھ یمكنك االنتخاب مرة 
 فقط .  واحدة

في المركز االنتخابي تحصل على قائمة انتخابیة حیث یمكنك 
  .أما عند الحزب أو عند الشخص  x  وضع إشارة

إذا أنت انتخبت شخص فإنّھ یحسب أیضا كدعم للحزب. 
وعندما تفعل ذلك فإنك تساھم في القرار " أي حزب سوف 

  ."وأي شخص سوف یمثلھا    Hjørring   یقرر في بلدیة

 فقـــــط  .   xـــر أنّــھ یمكـنــك وضــع إشــارة تذكّ 

 

 لمــــــــــــــــــــــــاذا
 ؟ االنتـخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

 في. ینتخبون المواطنین أن الحاسم من أنھ الدیمقراطیة في
 .عام بشكل عالیة التصویت نسبة الدنمارك

 حق على جدیدة مجموعات حصلت األخیرة العشر السنوات في
 .البلدیات انتخابات في ذلك بین من. االنتخاب

 
 نتائج أیام من یوم كل إلن. االنتخابات في المشاركھ أیضا المھم من
 نفس لدیھم ھم. المجموعات ھؤالء أیام من یوم ھو االنتخابات ھذه

 .القرارات وضع في اآلخرین كبقیة) الواجب ونفس( الحق

 
 وھذا.  الشعب حكم لدعم معنا تكون سوف بأنك نأمل نحن لذلك

 .االنتخاب في واآلخرین أنت تشارك عندما یحدث

 
 من تبلغ عندما واألقالیم البلدیات انتخابات في المشاركة تستطیع

 في الدنمارك في ثابت سكن لدیك یكون ان ویجب عاما 18العمر
 لالنتخاب السابقھ السنوات االربع

 

 علـــــــى مــــــــــــاذا
 نصـــــــــــــــــــــــــــــّوت؟

 .عضًوا 31یتألف من  Hjørringمجلس مدینة  
 .سنوات 4یرأسھم رئیس البلدیة. األعضاء یتم انتخابھم لمدة 

مجلس المدینة مسؤول عن كل اإلعمال اإلداریة في بلدیة  
Hjørring    وفي المناطق الكبرى التي یكون لھا تأثیر مباشر

  :على حیاة المواطنین الیومیة ، یمكننا ذكر ما یلي 

* العمل على تأمین عمل للعاطلین عن العمل و تأمین عودة 
 لألشخاص الذین لدیھم إجازات مرضیّة

 * إعادة التدریب بعد الحاالت المرضیّة و مساعدة المعاقین
السن من الناحیة االقتصادیة والسكنیة  * العنایة بكبار

 والصحیة .
* كیف یجب أن تعمل روضاتنا ومدارسنا والمؤسسات 

 التعلیمیة ,    

 وماذا وكیف یجب أن یتعلّم أوالدنا ؟        
 * ما ھي الطرق الخدمیة التي یجب بناؤھا في البلدیة .

ف كیف یمكننا استخدام الدراجات الھوائیة بشكل آمن , و كی
 نستخدم الباص والقطار.

* ما ھي النشاطات الثقافیة والتعلیمیة والترفیھیة التي یجب 
 .   Hjørringأن تكون في بلدیة 

 * كیف نقوي عملیة االندماج في بلدیتنا .
*كیف نؤمن الطاقة البیئة المناسبة ( الصدیقة للبیئة ) والماء 

 والھواء النقي . 

 
اء أخرى یجب على ھؤالء ھذه األشیاء وأشی          

األشخاص الذین أنت مشارك في انتخابھم أن یقوم بتنفیذھا 
لذلك من المھم أن تنتخب وتشارك في النقاشات السیاسیة 

 المحلیة .
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