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 ! ورکړئ رایه اوس - "ټاکنه نده مهمه پاسپورت "

 
  " کمپاین انتخاباتي د - کوي کمپاین لپاره دموکراسۍ ډیرو د  چې دی نوښت  یو اوبراوسترایخ کې په - 21DEMد

  کیدی ژباړل  توګه په رایی د " ، پرته نیولو کې پام په تابعیت" د  چې  کوم ، پیلیږي سره"  ټاکنه ا نده مهمه پاسپورت
  26 په سیپټمبر   د چې  دي  کول راجلب توجو ته وتلو برخې  وړ پام د  نفوس د کې اوبراوسترایخ په هدف عمل دې د.  شي

 .څخه ټاکنو له نیټه
 نیولو کې پام  په پاسپورټ د  دوی د. نیسي پورې 17  سپتمبر   تر  څخه 23 له  اګست د به" ټاکنه  نده مهمه پاسپورت . "د

  په پاڼه رای  په ورکړي  رایه  ولري عمر   ډیر  کلن 16 او اوسیږي کې اوبراوسترایخ په چې  هرڅوک ، پرته

  سیالي لپاره ټاکنو ایالتي کاندیدګړی یا د  ځان ته دفتر   ټاکنې ریاست  د اوبراوسترایخ  چې د دي هغه ، دي ګوندونه.کې
 .وکړئ

 کوي    کار ډول پدې  رایې پوسټ  د  نده مهمه پاسپورت
(  x mm  mm 229 162  ، شکل  C5 د)پاکټ لوی او( 114mm 162 x mm ،  شکل  C6 د)  پاکټ کوچنی یو. 1

 . کړئ ترالسه
 . یې کړئ اوجال کړئ اوچاپ ، کړئ دلته ډاونلوډ وسیلې  پیژندلو د او ڼه پا رای  دلته. 2

 . یامهرکړئ وتړیپاکټ  کوچنۍ. واچوئ کې پاکټ کوچني  او کړئ لومړی دراى پاڼه ډک. 3

 واچوئ کې پاکټ خالی   لوی په الهم پاکټ بیا کوچنۍ شوی تړل . 4

 . واچوئ یې  کې پاکټ لوی کړئ او پاڼه ډک  پیژندنې د بیا. 5

   ,ZusammenHelfen in OÖ, Martin-Luther-Platz/3 3, 4020 Linz یا وتړی کړئ مهر پاکټ لوی. 6

 واستوئ ته" ټاکنه  نده مهمه پاسپورت"رمز  
 
 الرې نورې ګډون د  کې ټاکنو په
  اړه په موقعیتونو او وخت  د.  شي  کیدی اخیستل څخه همکارانو مختلف همکارۍ د  اسناد لپاره ورکولو رایې پوستي د

 کیږي تازه( کې جرمني  په) ډول منظم په او شئ  موندلی دلته معلومات نور 
 
 • ورکو رایه کې کړنه  یوه په سړک  د  شو کولی هم ،
 "   ټاکنه نده مهمه پاسپورت" د

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

