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Viktig informasjon til deg som skal stemme
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اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﻣﻲ
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 .1اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎﻣﯽ 2009
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت هﺎﻣﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻮون اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ رأﯼ دادن دارﻧﺪ.
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.2ان ان
ﻳﺠﺐ إﺑﺮاز ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻚ ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺼﻮﺗﻚ.
ﻗﺒﻞ از رأﯼ دادن ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻣﺪرﮎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دهﻴﺪ.
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.3ووٹووٹ
ﺗُﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل ﻟﻌﺎم .2009
روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  14ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2009ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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!Valgdagen er 14. september. Husk legitimasjon

Parliamentary election 14 September 2009. For information in English, please see page 7.
Parlamentarni izbori 14. septembra 2009. Za informacije na (jeziku), molimo vas pogledajte stranicu 7.
Doorshada baarlamaanka 14ka Sibteembar 2009. Wixii macluumaad ah ee la xiriira (luuqad), fadlan eeg bogga 7.
Bầu nghị viện ngày 14 tháng 9, 2009. Để biết thông tin bằng tiếng Việt, vui lòng xem trang 7.
Parlamento seçimi, 14 Eylül 2009 tarihinde yapılacaktır. Türkçe dilinde daha fazla bilgi için lütfen 8. sayfaya bakın.
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اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل ﻟﻌﺎم  .2009ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،راﺟﻊ ﺻﻔﺤﺔ .8
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن  14ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2009ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاﯼ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻟﻄﻔﺎً ﺻﻔﺤﻪ  8را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
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Stortings- og sametingsvalget 2009
Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. 169 representanter blir valgt
hvert fjerde år. Disse skal representere befolkningen i alle våre 19 fylker. De viktigste
oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere
regjeringen.
Sametinget er et selvstendig folkevalgt organ og er det representative talerøret for
samene. 39 representanter blir valgt hvert fjerde år. Disse skal representere samer
over hele Norge. Sametinget fordeler eget budsjett på bakgrunn av rammer gitt av
sentrale myndigheter. På flere områder har Sametinget beslutningsmyndighet.
Vær med og bestem hvem som skal representere deg på Stortinget og på
Sametinget de neste fire årene. Bruk stemmen din!
I denne brosjyren får du informasjon om hvordan du går fram.

Valgdagen er mandag 14. september 2009
Mange kommuner holder også valg søndag 13. september

Husk legitimasjon når du stemmer! Valgloven krever at en velger som er ukjent for
stemmemottaker skal legitimere seg. Legitimasjon kan for eksempel være pass,
førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.
Kravet til legitimasjon er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.
Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan
du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.
Alle velgere får tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om hvor og
når du kan stemme på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det
sparer deg for tid. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.
Velgere som har stemmerett ved både stortings- og sametingsvalget får to valgkort.
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Stortingsvalget
Hvem kan stemme?
Ved stortingsvalget er det bare norske statsborgere over 18 år som har stemmerett.
Det holder at en fyller 18 år i løpet av valgåret. Velger må være, eller ha vært,
registrert som bosatt i Norge.

Når og hvor kan du stemme?
På valgdagen
må du stemme i hjemkommunen din. Det er den kommunen du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2009. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i
kommunen. Se illustrasjoner på neste side som viser hvordan du stemmer på valgdagen.
Forhåndsstemme
kan du gjøre fram til og med fredag 11. september i hvilken som helst kommune.
Du forhåndsstemmer på en litt annen måte enn om du stemmer på selve valgdagen.
Slik forhåndsstemmer du:
1) Henvend deg til en valgfunksjonær som gir deg en stemmeseddelkonvolutt
og henviser deg til et valgavlukke.
2) Finn stemmeseddelen du vil bruke og gjør eventuelle endringer.
3) Stemmer du utenfor eget fylke, får du utdelt en egen stemmeseddel sammen
med stemmeseddelkonvolutten. Stemmeseddelen er påført de registrerte politiske
partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket
parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt fylke
og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.
4) Legg stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutten.
5) Gå til valgfunksjonæren som legger stemmeseddelkonvolutten og valgkortet ditt
ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt
din hjemkommune for opptelling.
Er du syk eller ufør, kan du søke kommunen om å få stemme hjemme.
Kommunen informerer om når og hvor du kan stemme.
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Hvordan stemmer du på valgdagen?
1

Ta den stemmeseddelen du vil bruke.

2

Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen (se veiledning neste side).

3

Brett stemmeseddelen med partinavnet
inn og feltet for stempling ut – da kan 		
ingen se hva du stemmer. Det skal ikke
brukes konvolutt eller annet omslag
rundt stemmeseddelen.

4

Gå til en valgfunksjonær og få et stempel
på utsiden av stemmeseddelen.
Stemmeseddelen må ha stempel for
å bli godkjent!

5

Legg den stemplede stemmeseddelen
		i valgurnen.
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Hvordan endrer du på stemmeseddelen?
Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen!
Hvis du ikke endrer, stemmer du på kandidatene i den rekkefølgen de står på
stemmeseddelen.

Slik kan du endre på stemmeseddelen:
Endre rekkefølgen på kandidatene
Sett et (nytt) nummer i ruten til venstre for
navnet til kandidaten(e) slik at du markerer
hvordan du vil at rekkefølgen på kandidatene skal være.

Stryke kandidater
Sett et merke (kryss, hake eller liknende)
i ruten til høyre for navnet til kandidaten(e)
du vil stryke.
Ikke vær redd for å gjøre endringer.
Fremgangsmåten står på stemmeseddelen.
Stemmen din blir ikke forkastet selv om du
gjør feil!

Hvem blir valgt?
Mandatene til Stortinget fra fylket blir fordelt mellom partiene og gruppene i forhold til
hvor mange stemmer de får.
Hvis mer enn halvparten av dem som stemmer på et parti eller en gruppe i fylket gjør
endringer ved den samme kandidaten, kan endringene få betydning for hvilke
kandidater som blir valgt. Ellers blir kandidatene valgt i den rekkefølgen de står på
stemmeseddelen.

Du finner mer informasjon på www.valg.no

Godt valg!
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Sametingsvalget
Alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg og som står innført i Sametingets
valgmanntall, har stemmerett ved sametingsvalget. Fristen for å registrere seg i
Sametingets valgmanntall er 30. juni. Har du stemmerett ved både stortings- og
sametingsvalget, kan du avgi stemme ved begge valgene.
Dersom du er registrert bosatt i en kommune som hadde færre enn 30 stemmeberettigede ved forrige sametingsvalg, kan du ikke stemme valgdagen. Du kan da
bruke stemmeretten din ved å forhåndsstemme. På Sametingets nettsider finner
du oversikt over hvilke kommuner dette gjelder.
Det er anledning til å endre på stemmeseddelen ved å endre rekkefølgen på
kandidatene. Det er ikke anledning til å stryke kandidater.
Sametinget sender informasjon om sametingsvalget til alle som står i Sametingets
valgmanntall.

Du finner mer informasjon på www.valg.no eller www.sametinget.no
Godt valg!
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Informasjon om valget for fremmedspråklige

(Engelsk, bosnisk-serbisk-kroatisk, somali, vietnamesisk, tyrkisk, arabisk, persisk (farsi) og urdu)
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Norwegian citizens over the age of 18 years, or who turn 18 years of age in 2009, are entitled to vote in
Norway’s Parliamentary elections provided they are, or have been, registered as resident in Norway.
Election day is Monday 14 September. Many local authorities are also allowing votes to be cast on
Sunday 13 September.
All registered electors will receive a polling card with information about where and how they can vote.
On election day, you must cast your vote in the municipal authority area in which you were registered
as residing on 30 June 2009.
Advance votes may be cast in any municipal authority area up to and including Friday 11 September 2009.
Further information is available at www.valg.no. Translations of this information are also available
from the local authorities.
Carry proof of identity with you!
Građani Norveške koji imaju preko 18 godina ili koji su napunili 18 godina u godini izbora imaju pravo da
glasaju na Parlamentarnim izborima Norveške ukoliko su, ili su bili, registrovani kao stanovnici Norveške.
Dan izbora je ponedeljak, 14. septembar 2009. Mnoge lokalne vlasti će takođe dozvoliti glasanje u
nedelju, 13. septembra.
Svi registrovani glasači će dobiti poziv za glasanje sa informacijama o tome gde i kako mogu da glasaju.
Na dan izbora, morate glasati na području sa opštinskim ovlašćenjem u na kome ste registrovani kao
stanovnik na dan 30. juna 2009.
Glasanje unapred se može obaviti na bilo kom području sa opštinskim ovlašćenjem do petka,
11. septembra 2009, uključukući i taj datum.
Za više informacija pogledajte www.valg.no. Prevod ovih informacija je takođe dostupan od strane
lokalnih vlasti.
Ponesite dokaz o identitetu sa sobom!
Muwaadiniinta Norweejiyaanka ah oo ay dadoodu ka weyn tahay 18 sano, ama noqonaya 18 jir
sanadka 2009, ayaa xaq u leh in ay ka codeeyaan doorsashada Baarlamaanta Norway iyadoo lagu
xirayo in ay ka diiwaan gashan yihiin, ama ka diiwaan gashanaayeen, inay degan yihiin Norway.
Maalinta doorashadu waa Isniin 14ka Sibteembar. Degaano dowladda hoose ah oo badan ayaa ogol
in la codeeyo maalinta Axadda 13ka Sibteembar.
Dhammaan codbixiyeyaasha diiwaan gashan waxay heli doonaan kaarka codeynta oo ku qoran tahay
goorta iyo sida ay u codeyn karaan.
Maalinta doorashada, waa in aad codkaaga ka dhiibataa nawaaxiga dowladda hoose ee aad ka 		
diiwaan gashan tahay deganaansho ahaan 30ka Juun 2009.
Codka la hormarinayo ayaa laga yaabaa in laga dhiibto goobo dowladda hoose ilaa Jimcaha
11ka Sibteembar 2009.
Macluumaad dheeraad ah waxaa laga heli karaa www.valg.no. Macluumaadkan oo tarjuman waxaa
kale oo laga heli karaa dowladaha hoose.
Qaado warqad caddeyn ah!
Công dân Na Uy trên 18 tuổi, hoặc đến tuổi 18 trong năm 2009, có quyền bỏ phiếu tại bầu cử Nghị
viện Na Uy miễn là họ được, hoặc đã được đăng ký làm cư dân tại Na Uy.
Ngày bầu cử là thứ Hai ngày 14 tháng 9, 2009. Cũng có nhiều chính quyền địa phương cho phép tiến
hành bầu cử vào Chủ nhật ngày 13 tháng 9.
Tất cả cử tri đã đăng ký sẽ nhận được thẻ cử tri có thông tin về địa điểm và cách thức bầu cử.
Vào ngày bầu cử, quý vị phải bỏ phiếu tại khu vực cơ quan hành chính nơi quý vị đăng ký cư trú vào
ngày 30 tháng 6, 2009.
Có thể bỏ phiếu trước tại bất kỳ khu vực cơ quan hành chính nào lên đến và kể cả thứ Sáu ngày
11 tháng 9, 2009.
Hiện có thông tin bổ sung tại www.valg.no. Các chính quyền địa phương cũng cung cấp bản dịch của
thông tin này.
Hãy mang theo chứng minh thư!
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18 yaşından büyük ya da seçim yılında 18 yaşında olacak Norveç vatandaşları, Norveç´te ikamet etmiş ya
da yerleşik ve kayıtlı olurlarsa, Norveç Parlamento seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olacaklardır.
Seçim, 14 Eylül Pazartesi günü yapılacaktır. Birçok yerel yönetim, 13 Eylül Pazar günü de oy verilmesine
izin vermektedir.
Tüm kayıtlı seçmenlere, nerede ve nasıl oy kullanacaklarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı bir seçmen kartı
gönderilecektir.
Seçim günü oyunuzu, 30 Haziran 2009 tarihinde ikamet edip kaydolduğunuz belediye yetki alanı içinde
vermelisiniz.
Önceden oy verme işlemi herhangi bir belediye yetki alanında, 11 Eylül 2009 Cuma gününe kadar -bu gün
de dahil olmak üzere- gerçekleştirilebilir.
Daha fazla bilgiye www.valg.no adresinden ulaşabilirsiniz. Bu bilgilerin çevirilerini yerel yönetimlerden
alabilirsiniz.
!Yanınıza kimlik belgesi almayı unutmayın

•
•
•
•
•
•
•

 (•1اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن اﻟﻨﺮوﻳﺠﻴﻮن اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  18ﻋﺎﻣﺎً ،أو هﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺒﻠﻐﻮن اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2009ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺮوﻳﺞ ﺑﺸﺮط أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ،أو أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮا ،ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺮوﻳﺞ.
 (•2ﺗُﻘﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻖ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل .آﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﻳﻀﺎً ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺎﻷﺻﻮات ﻓﻲ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ
 13ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل.
 (•3آﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺳﻴﺘﻠﻘﻮن ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻗﺘﺮاع ﺗﺤﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻜﺎن وآﻴﻔﻴﺔ اﻹدﻻء ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ.
 (•4ﻓﻲ ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﺪﻟﻲ ﺑﺼﻮﺗﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان ﻣﻦ ﻋﺎم .2009
 (•5ﻳﻤﻜﻦ اﻹدﻻء ﺑﺎﻷﺻﻮات اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷي ﺳﻠﻄﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل ﻟﻌﺎم  2009وﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء هﺬا اﻟﻴﻮم.
 (•6ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳُﺮﺟﻰ اﻟﺘﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ  .www.valg.noﺗﺮﺟﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻳﻀﺎً ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻣﻌﻚ!
اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺜﺒﺖ هﻮﻳﺘﻚ
 (•7 .40ﺧﺬ ﻣﺎ
ﺑﺮاﯼ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻧﺮوژﯼ زﺑﺎن
(•1
(•2
(•3
(•4
(•5
(•6
(•7

.41
.42
.43

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺮوژﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﯼ  18ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ ،ﻳﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2009ﺑﻪ ﺳﻦ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ رأﯼ دادن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻧﺮوژ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﻣﻘﻴﻢ در ﻧﺮوژ ،ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،دوﺷﻨﺒﻪ  14ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺷﻮراهﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ،اﻣﮑﺎن رأﯼ دادن در روز ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ  13ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ.
ﮐﻠﻴﻪ رأﯼ دهﻨﺪﮔﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪﻩ ،ﻳﮏ ﮐﺎرت ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺎوﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرﻩ اﻳﻨﮑﻪ ﮐﺠﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رأﯼ دهﻨﺪ ،درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻮزﻩ ﺷﻬﺮدارﯼ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ  30ژوﺋﻦ  2009ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﻴﻢ در ﺁن ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ رأﯼ دادن ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺁراﯼ ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در هﺮﻳﮏ از ﺣﻮزﻩ هﺎﯼ ﺷﻬﺮدارﯼ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2009و ﺷﺎﻣﻞ هﻤﺎن روز ،ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  www.valg.noﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻮراهﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪرﮎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺧﻮد را هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ!

اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺤﻜﻢ
ﺁبﮐﯽﻣﻦﻋﻤﺮﻋﺎم
أﻏﺴﻄﺲ
ﻧﺸﺮ ﻓﻲ
ﻧﺎروے ﮐﮯ رﮨﺎﺋﺸﯽ ﮐﮯ ﻃﻮر
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﮔﮯ ،وﮦ
اﻟﻤﺤﻠﻲﮐﮯ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ
ﻣﻴﮟ  ١٨ﺳﺎل
وزارة٢٠٠٩
ﺑﻮاﺳﻄﺔﺟﻮ ﺳﺎل
 2009زﻳﺎدﮦ ﮨﻮ ،ﻳﺎ
 ١٨ﺳﺎل ﺳﮯ
ﺷﮩﺮﯼ /ﺟﻦ
ﻧﺎروے ﮐﮯ
(•1
ﭘﺮ رﺟﺴﭩﺮ ﮨﻮﻧﮯ  ،ﻳﺎ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﺎ ﺛﺒﻮت ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ،ﻧﺎروے ﮐﮯ ﭘﺎرﻟﻴﻤﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻴﮟ ووٹ ڈاﻟﻨﮯ ﮐﮯ اﮨﻞ ﮨﻴﮟ۔
 (•2اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎ دن ﭘﻴﺮ  ١۴ﺳﺘﻤﺒﺮ  ٢٠٠٩ﮨﮯ۔ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺗﻬﺎرﭨﻴﺎں اﺗﻮار  ١٣ﺳﺘﻤﺒﺮ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ووٹ ڈاﻟﻨﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت دے رﮨﯽ ﮨﻴﮟ۔
H-2229
رﻗﻢ:
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ
دﮨﯽ ﮐﺎرڈ وﺻﻮل ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮨﻮں ﮔﯽ ﮐہ ووٹ ﮐﮩﺎں اور ﮐﻴﺴﮯ دے ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔
Arabiskﺎن اﻳﮏ راﺋﮯ
ﺷﺪﮦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔ
رﺟﺴﭩﺮ
 (•3ﺗﻤﺎم
 (•4اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﮯ دن ،ﺁپ ﮐﻴﻠﺌﮯ ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ ﮐہ ووٹ اس ﻣﻴﻮﻧﺴﭙﻞ اﺗﻬﺎرﭨﯽ ﻣﻴﮟ ڈاﻟﻴﮟ ﺟﮩﺎں ﺁپ  ٣٠ﺟﻮن  ٢٠٠٩ﺗﮏ رﮨﺎﺋﺸﯽ ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ
رﺟﺴﭩﺮ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ۔
.valgﮨﻴﮟ۔www
no
ﺳﺘﻤﺒﺮﻋﻠﻰ
ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻐﺎت،
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ إﻟﻰ
ﭘﻴﺸﮕﯽهﺬﻩ
ﺗﺮﺟﻤﺖ
ڈاﻟﮯ
ﺟﺎ .ﺳﮑﺘﮯ
ﻣﻮﻗﻊ:ڈاﻟﻴﮟ
 ٢٠٠٩ﺗﮏ
وآﻠﻬﺎﻌہ ١١
ﻗہ ﻣﻴﮟ ﺟﻤ
ﺛﻤﺎﻧﻲﮐﮯ ﻋﻼ
ﻣﻴﻮﻧﺴﭙﻞ اﺗﻬﺎرﭨﯽ
ووٹ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ
(•5
 (•6ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  www.valg.noﭘﺮ دﺳﺘﻴﺎب ﮨﻴﮟ۔ ان ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﮯ ﺗﺮﺟﻤﮯ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺗﻬﺎرﭨﻴﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﺑﻬﯽ دﺳﺘﻴﺎب ﮨﮯ۔
 (•7اﭘﻨﮯ ﮨﻤﺮاﮦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺛﺒﻮت رﮐﻬﻴﮟ!

 .41ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ در اوت  2009ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ
 .42ﺷﻤﺎرﻩ اﻧﺘﺸﺎر H-2229 :ﻧﺮوژﯼ اﺳﺘﺎﻧﺪارد)Persisk (farsi

 .43اﻳﻦ ﺟﺰوﻩ ﺑﻪ هﺸﺖ زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﮕﯽ در ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ www.valg.no
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 .41وزارت ﺑﺮاﺋﮯ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اور ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﺷﺎﺋﻊ ﮐﺮدﮦ اﮔﺴﺖ  ٢٠٠٩۔
 .42اﺷﺎﻋﺖ ﻧﻤﺒﺮ:
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