مشارکت بدون برگه رای گیری  -انتخابات آزمایشی
LAMSA e.V
پارلمان ایالتی جدید در  6ژون  2021در زاکسن -آنهالت انتخاب خواهد شد .مانند سایر انتخابات فدرال و ایالت در
آلمان  ،فقط افرادی با تابعیت آلمان مجاز به شرکت در این انتخابات هستند .این بیش از  75000نفر را که به طور
دائم در زاکسن -آنهالت زندگی می کنند اما گذرنامه آلمان ندارند  ،شامل نمی شود.
با انتخابات آزمایشی در  28مه  ، 2021المسا می خواهد سیگنالی ارسال کند که افراد بدون تابعیت آلمان نیز می
خواهند از نظر سیاسی فعال باشند و باید از آنها شنیده شود .برای افرادی که بیش از سه ماه به طور دائمی در زاکسن -
آنهالت زندگی کرده و به دلیل ملیت خود از انتخابات ایالتی حذف شده اند  ،شرکت در این برنامه آزاد است .در برگه
های رای گیری می توانید به همان احزابی که در برگه های رسمی رای گیری هستند رأی دهید .ما آرا را می شماریم
و سپ س نتیجه نهایی رای شما را در انتخابات آزمایشی منتشر می کنیم .با مشارکت باال  ،می توانیم نمونه ای از
مشارکت سیاسی بیشتر را برای افراد بدون تابعیت آلمان ارائه دهیم.
خرسندیم برای اشتراک شما !
انتخابات در دساو روسالو ،هاله  ،مگدبورگ  ،سانگرهاوزن وستندال برگزار خواهد شد .در آنجا می توانید از
ساعت  10صبح تا  6عصر رأی خود را در مراکز اخذ رأی بیاورید .لطفا ً یک سند شناسایی به همراه داشته باشید.
همچنین گزینه رای گیری بصورت آنالین نیز وجود دارد .می توانید برای این کار در
آدرس /https://www.lamsa.de/partizipation-ohne-wahlzettel-kontaktثبت نام کنید و سپس
اطالعات دسترسی را برای شما ارسال می کنیم .همچنین می توانید از طریق پست انتخاب کنید.برای ما ایمیل ارسال
کنید در  andreas.schmidt@lamsa.deیا هم از طریق شماره تما  .034521389395ما برای شما برگه رای
دهی را ارسال می کنیم تا بتوانید آنها را از راحتی در خانه پر کنید.

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