
    In Kooperation mit:  
 

 
  

 اکنون رأی دهید! -"پاسپورت یا گذرنامه مهم نیست انتخابات "
 

DEM21 -  پاسپورت یا   با مبارزات انتخاباتی " -ابتکاری در اتریش که برای دموکراسی بیشتر تالش می کند
صرف نظر از تابعیت شما" ترجمه  گذرنامه مهم نیست انتخابات " آغاز می شود ، که تقریباً می تواند به "رأی دادن ، 

سپتامبر انجام    26شود. این اقدام با هدف جلب توجه به حذف بخش قابل توجهی از مردم در اتریش انتخابات در تاریخ 
 شده است. 

سپتامبر برگزار می شود. صرف   17آگوست تا  23در اوبراوسترایخ  " پاسپورت یا گذرنامه مهم نیست انتخابات " از  
سال دارند یا سن بیشترداشته باشد می تواند رأی   16نامه ، همه کسانی که در اتریش علیا زندگی می کنند نظر از گذر 

 دهد 
 . در رأی گیری احزاب مسئول اتریش علیا قرار دارند. برای انتخابات ایالتی کاندید شوید. 

 
 پاسپورت یا گذرنامه مهم نیست رأی گیری پستی مانند این کار کند 

 162mm x ,میلی متر( و یک پاکت بزرگ )قالب  114mm x 162mm C6 ,پاکت کوچک )قالب. یک 1
229mmC5  .میلی متر( تهیه کنید  ، 

 نجا بارگیری یا دالود کنید ، آن را چاپ کرده و برش دهید.برگه رأی گیری و شناسنامه را از ای. 2
پاکت کوچک   . ابتدا برگه رأی گیری را پر کرده و در پاکت کوچک قرار دهید. پاکت کوچک را مهر و موم کنید یا3

 بستن.
 پاکت کوچک بسته را در یک پاکت بزرگ خالی که هنوز خالی است قرار دهید. -4
 شناسایی را پر کرده و در پاکت بزرگ قرار دهید.سپس برگه   -5
 را مهر و موم کنید و به این ادرس    . در زمان مناسب پاکت بزرگ را بسته یا6

ZusammenHelfen in OÖ, Martin-Luther-Platz/3 3, 4020 Linz, : 
 ارسال کنید: -رمز عبور"پاسپورت گذرنامه مهم نیست انتخابات "

 
 انتخابات راه های دیگر شرکت در 

 اسناد رای گیری پستی را می توان از شرکای مختلف همکاری دریافت کرد 
آلمانی( به روز  برداشتن جزئیات بیشتر در مورد زمان و مکان را می توان در اینجا یافت و به طور منظم )به زبان 

 می شود. 
 

 همچنین می توانید یکی از اقدامات خیابانی را انتخاب کنید: 
 • همچنین می توانید یکی از اقدامات خیابانی لینز را انتخاب کنید

Linz: 15.09.2021, 12:00 – 18:00, Martin-Luther-Platz, 4020 Linz 

Wels: 11.09.2021, 14:00 – 18:00, Ringstraße 33, 4600 Wels 

Steyr: 15.09.2021, 10:00 – 16:00, Museum Arbeitswelt, 4400 Steyr 

 
 

https://migrare.at/wp-content/uploads/2021/08/Stimm-und-Identifikationszettel-Briefwahl_2021.pdf
https://migrare.at/wp-content/uploads/2021/08/Stimm-und-Identifikationszettel-Briefwahl_2021.pdf
https://migrare.at/wp-content/uploads/2021/08/Stimm-und-Identifikationszettel-Briefwahl_2021.pdf
https://migrare.at/wp-content/uploads/2021/09/Abhol-und-Abgabeorte.pdf
https://migrare.at/wp-content/uploads/2021/09/Abhol-und-Abgabeorte.pdf
https://migrare.at/wp-content/uploads/2021/09/Abhol-und-Abgabeorte.pdf
https://migrare.at/wp-content/uploads/2021/09/Abhol-und-Abgabeorte.pdf
https://migrare.at/wp-content/uploads/2021/09/Abhol-und-Abgabeorte.pdf

