"المشاركة بدون أوراق اقتراع"  -االنتخابات التجريبية لمس ة

في  06.06.2021يتم انتخاب برلمان والية جديدة في والية ساكسونيا انهالت كما هو الحال مع جميع االنتخابات الفدرالية
وانتخابات الواليات األخرى في ألمانيا ،ال يسمح إال لألشخاص الذين يحملون الجنسية األلمانية بالمشاركة في هذه
االنتخابات .وهذا يستبعد أكثر من  75 000شخص يعيشون بشكل دائم في ساكسونيا -أنهالت ولكن ليس لديهم جواز سفر
ألماني.
ولذلك فإن لمسة ترغب في وضع عالمة في االنتخابات التجريبية القادمة في  28.05.2021وهي أن األشخاص الغير
حاملين للجنسية االلمانية يرغبون ايضا بالمساهمة بالعملية السياسية وبذلك يجب ان تكون اصواتهم ايضا مسموعة .يمكن
للجميع المشاركة وخاصة  ,الذين يعيشون بشكل دائم في والية ساكسونيا انهالت ألكثر من ثالثة أشهر ،ويتم استبعادهم من
انتخابات برلمان الوالية بسبب جنسيتهم .على بطاقات االقتراع يمكنك التصويت على نفس األحزاب التي هي أيضا على
بطاقات االقتراع الرسمية سنقوم بعد األصوات ثم نفرز نتيجة نهائية لتصويتك في االنتخابات التجريبية .
 .مع مستوى عال من المشاركة ،يمكننا إرسال إشارة لمزيد من المشاركة السياسية لألشخاص الذين ال يحملون الجنسية
األلمانية
ونحن نتطلع إلى مشاركتكم !
ستجري االنتخابات في الموقع في ديساو  -روسالو ،وهاله ،وماغديبورغ ،وسانجرهاوزن ،وستيندال  . .هناك يمكنك
اإلدالء بصوتك في مراكز االقتراع من  10صباحا إلى  6مساء يرجى إحضار وثيقة هوية معك . .هناك أيضا إمكانية
لالختيار عبر اإلنترنت .يمكنك التواصل معنا على العنوانhttps://www.lamsa.de/partizipation-ohne-:
 . /wahlzettel-kontaktسجل وسيوصلك منا بيانات الدخول  .يمكنك ايضا التواصل عن طريق البوست  .يرجى
إرسال بريد إلكتروني إلى  andreas.schmidt@lamsa.deأو االتصال على الرقم  034521389395ثم نرسل لك
أوراق االقتراع مع مغلف مختوم حتى تتمكن من ملئها بشكل مريح من المنزل.

Das Projekt wird durch das Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit und die
Landeszentrale für politische Bildung gefördert
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