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ምርጫ2019
ምርጫ ቤት ምኽሪ ምውህሃደን ደቂ ወጻእን ኣብ 1. መስከረም 2019 ክካየድ ኢዩ። ብመሰረት ዓንዲ ሕጊ ናይ ስርዓት ምርጫ ንምርጫ ናይ ደቂ
ወጻኢ ተወዳደርቲ ንምኽሪ ቤት ምውህሃድንደዊ ወጻእን፣ ናይ ድረስደን ላዕለዋይ ከንቲባ፣ ዲርክ ሂልበርት፣ እዚ ውሳኔ ሂቦም ኣለዉ።
እቲ ምኽሪ ቤት ምውህሃድን ደቂ ወጻእን ሓደ ኣማኻሪ ኣካል ኢዩ፣ ንሓሙሽተ ዓመት ከኣ ይምረጽ። 20 ኣባላት ኣልዉዎ፣ ካብኣቶም
ዓሰርተሓደ መበቆል ወጻኢ ሃገር ዘለዎምን ናብ ናይ ሕጹያት ዝርዝር ብምኽሪ ቤት ምውህሃድን ደቂ ወጻእን ዝምረጹን ኢዮም።እቶም/እተን
ካልኦት ትሽዓተ ኣባላት፣ ወከልቲ ካብ ቤት ምኽሪ ከተማ ኢዮም/ኢየን።
ብዕለት 24. ጥሪ 2019 ቤት ምኽሪ ከተማ ነቲ ናይ ሕጂ ስርዓት ምርጫ ንቤት ምኽሪ ምውህሃድን ደቂ ወጻእን ወሲኑ። እቲ ቀንዲ ሓድሽ ነገር፣
ውልቀ ተወዳደርቲ ጥራሕ ሕጹያት ንምርጫ ከቕርቡ ከምዝኽእሉን እቲ ምርጫ ከም ምርጫ ብደብዳቤ ጥራሕ ከምዝካየድ ኢዩ። እቲ ቤት
ጽሕፈት ምርጫ ናይ እታ ከተማ ንኹሎም መሰል ምምራጽ ዘለዎም እቲ ሰነዳት ምርጫ ብደብዳቤ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ምሕባር ምርጫ ካብ 1.
ነሓሰ 2019 ጀሚሩ ክልእከሎም ኢዩ።ነፍስ ወከፍ መሰል ምምራጽ ዘለዎ/ ዘለዋ ክሳብ ሰለስተ ድምጽታት ንሓደ/ንሓንቲ ተወዳዳሪ/ተወዳዳሪት
ወይ ንብዙሓት ተወዳደርቲ ክወሃብ ዝከኣል ኣለዉዎ/ኣለዉዋ።
ውልቀ ተወዳደርቲ ካብ 3 ክሳብ 27 ሰነ 2019 ሕጹያት ምርጫ ከቕርቡ ይኽእሉ ኢዮም፣ ማለት ከኣ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምርጫ፣ ተኣተር ሽትራሰ
6, 2. ደርቢ (ተለፎን 0351-488 5882) ኣብኡ ካብ ግንቦት 2019 እቶም ቆጽልታት ቅጺ ክርከቡ ይከኣሉ። እቶም ቆጽልታት ቅጺ ንናይ ደገፍ
ፌርማታት ድሕሪ ምቕራብ ናይ ምርጫ ሕጹያት ጥራሕ ኢዮም ዝወሃቡ። ንነፍሲ ወከፍ ሕጹይ ምርጫ እንተወሓዱ 20 ናይ ደገፍ ፌርማታት
ካብ መሰል ምምራጽ ዘለዎም፣ ኣብ ምሕጻይ ምርጫ ተወዳደርቲ ዘይኮኑ ሰባት፣ ክቐርቡ ኣለዎም።
ንምቛጻር ድምጺ ኣብ 1. መስከረም 2019 ናይ ወጻኢ ሃገር መበቆል ዘለዎም ጽቡቕ ክእለት ቋንቋ ጀርመን ዘለዎም/ዘለወን ተሓጋገዝቲ ምርጫ
የድልዩ ኣለዉ።

ንጡፍ መሰል ምምራጽ

ንክምረጽ መሰል ዘለዎ እዚ ዝስዕብ ኢዩ፣


ብመሰረት ምዕራፍ 116 ዓንቀጽ 1 ናይ ቅዋም ጀርመናዊ/ጀርመናዊት ዘይኮነ/ዘይኮነትን



ኣብ መዓልቲ ምርጫ መበል 18 ዕድመ ዝመልኤን



ኣብ መዓልቲ ምርጫ እንተወሓደ ካብ ሰለስተ ወርሒ ኣትሒዙ ቀንዲ መቐመጢኡ ኣብ ርእሰ ከተማ ዞባ ድረስደን ኮይኑ ኣብኡ ዝነብር።

ክምረጽ ዘይክእል ሰብ እዚ ዝስዕብ ኢዩ:


ብምኽንያት ፍርዲ ዳኛ ጀርመን እቲ ናይ ምምራጽ መሰል ዘይብሉ ወይ ከኣ



ንምክያድ ናብርኦምን ጉዳያቶምን ሓደ ሓጋዚ/ሓንቲ ሓጋዚት ብመሰረት ሕጊ ጀርመን ብናይ ሓደ እዋን ትእዛዝ ጥራሕ ዘይተመዘዘሎም፣ እዚ ከኣ እቲ
ደገፋት ናይ እቲ ሓጋዚ/ናይ እታ ሓጋዚት ነቶም ኣብ ሕጊ መጽሓፍ ዜጋታት ተዘርዚሮም ዘለዉ ጉዳያት ዘጠቓልል እንተዘይኮነ እውን ኢዩ።

ልኡም መሰል ምርጫ

ክምረጽ ዝኽእል ሰብ እዚ ዝስዕብ ይኸውን:


ናይ ወጻኢ ዜግነት ዘለዎ ወይ ከኣ ናይ ጀርመን ዜግነት ዝወሰደን



ኣብመዓልቲ ምርጫ መበል 18 ዓመት ዕድመ ዝመልአን



ኣብ መዓልቲ ምርጫ እንተወሓደ ንሓደ ዓመት ኣብ ፈደራላዊ መሬት ብሕጊ፣ ብመቐመጢ ፍቓድ ወይ ጊዜያዊ መቐመጢ ሒዙ ዝነብርን



ኣብ መዓልቲ ምርጫ እንተወሓደ ካብ ሰለስተ ወርሒ ኣትሒዙ ቀንዲ መቐመጢኡ ኣብ ርእሰ ከተማ ዞባ ድረስደን ዝኾነን።

ክምረጽ ዘይክእል ኣዚ ዝስዕብ ኢዩ፣


ብመሰረት § 9 ዓንቀጽ 2 ናይ ዓንዲ ሕጊ ብዛዕባ ስርዓት ምርጫ ካብ ምርጫ ዝተኣገደ ወይ ከኣ




ኣባል ናይ ሓደ ኣብ ፈደራል ረፕብሊክ ጀርመን ዝተኸልከለ ውድብ ዝኾነ ወይ ዝድገፍ ወይ ከኣ
ብመሰረት ፍርዲ ዳኛ ጀርመን ተመራጽነት ወይ ዓቕሚ ንምክያድ ስራሕ ህዝባዊ ቤት ጽሕፈት ዘይብሉ ወይ ከኣ



ከም ዜጋ ናይ ሓደ ካልእ ኣባል ሃገር ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ብመሰረት ሕጊ ናይ እዚ ሃገር ብምኽንያት ሓደ ሲቪላዊ ውልቀ ወሳኔ ወይ ከኣ ናይ ሓደ ውልቀ
ሳኔ ሕጋዊ መቕጻዕቲ ወሳኔ እቲ ተመራጽነት ዘጥፍኤ/ዘጥፍአት።

ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ብዛዕባ ቤት ምኽሪ ምውህሃድን ደቂ ወጻእን፣
https://www.dresden.de/de/rathaus/politik/stadtrat/auslaenderbeirat.php
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ማእከላይ ስልኪ ቤት ጽህፈታት 115 – ሕቶታት ንፈቱ ኢና
ኣሰናዳእቲ:
ሰነ 2019
ብቑዕ ኤለክትሮኒካዊ ክታም ዘለዎም ኤለክትሮኒካውያን ሰነዳት ብመንገዲ ሓደ ቅጺ ክልኣኹ ይኽእሉኢዮም። ብዘየካ ኣዚ ናብ ርእሰ ከተማ ዞባ ድረስደን ብ
ኤስ/ሚመ ሰርቲፊኬት ዝ. zu verschlüsseln ወይ ከኣ ብናይ ዴኤ-መይል
(DE-Mail) ርጉጽ ኢ-መይላት ምስዳድ ኣኽእሎ ኣሎ። ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ኣብ
www.dresden.de/kontakt ክርከቡ ይከኣሉ።
እዚ ናይ ሓበሬታ ነገር ኣካል ናይ ስርሓት ህዝባዊ ርክባት ርእሰ ከትማ ዞባ ድረስደን ኢዩ።
ንጎስጓስ ምርጫ ክትጥቀመሉ ኣይፍቀድን ኢዩ። ሰልፍታት አንተኾና ግን ንኣባላተን ንምሕባር ክጥቀማሉ ይኽእላ ኢየን።

