
 لجنة تمثیل سكان بادوفا غر الحاصلین على الجنسیة
اإلیطالیة
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 ماھیتھا: ھي ھیئة رسمیة تمثل المواطنین واألشخاص عدیمي الجنسیة
 الذین یقیمون بانتظام في بلدیة بادوفا ولیس لدیھم الجنسیة اإلیطالیة و /

.أو االتحاد األوروبي؛ ستتكون اللجنة من ۱٦ ممثال منتخبا

 الوظیفة: ھي لجنة استشاریة للعمدة، والسلطة التنفیذیة، ومجلس المدینة
 ولجان المجلس ومجالس الحي. یعطى للجنة الحق في تقدیم اآلراء

 الخاصة بالقرارات المقترحة وتقدیم مقترحاتھا الخاصة في كل ما یتعلق
.بالحیاة اإلداریة للمدینة

 األشخاص الذین یمكنھم التصویت یوم 14 یونیو 2021
لدیھم جنسیة دولة لیست جزًءا من االتحاد األوروبي أو عدیمي الجنسیة؛•

.بحوزتھم وثیقة ھویة صالحة اإلستعمال•
.بالغین من العمر 18 سنة•

.مسجلین في سجل سكان بلدیة بادوفا•

WWW.PADOVANET.IT

 یتم التصویت في الفترة من 14 یونیو إلى 14 یولیو 2021 بالمناطق
 المخصصة لذلك في الحي
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:للحصول على معلومات حول كیفیة التقدیم
Ufficio diritti e partecipazione - Settore Gabinetto del Sindaco - Comune di Padova:

WhatsApp 334 3444663 
(بعد إرسال طلب المعلومات عبر الواتساب سیتم التواصل مع المستخدم)

email commissionestranieri@comune.padova.it
ينورتكلا عقوم:

https://www.padovanet.it/informazione/elezione-della-commissione-la-rappresenta
nza-delle-persone-padovane-con-cittadinanza

 لجنة تمثیل سكان بادوفا غر الحاصلین على الجنسیة
اإلیطالیة

انتخابات
من یمكنھ التقدیم: المواطنون األجانب / المقیمون في بلدیة بادوفا؛

حاصل على جنسیة دولة لیست جزًءا من االتحاد األوروبي أو صفة شخص عدیم الجنسیة•
لدیھم وثیقة ھویة صالحة اإلستعمال وشھادة اإلقامة أو تصریح بتجدیدھا؛•

.بالغین من العمر 18 سنة•
.مسجلین في سجل سكان بلدیة بادوفا•

 لیست ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة 10 من المرسوم التشریعي 235/2012، أو أحكام في•
.موضوع عدم االمتثال وحظر شغل المناصب االنتخابیة

 كیفیة التقدیم: یمكن ألولئك الذین یعتزمون التقدیم اإلعالن عن رغبتھم في التسجیل بحلول 14 مایو 2021
 النموذج، المكتمل والموقع .www.padovanet.it باستخدام النموذج المناسب على موقع الكتروني

 بجمیع أجزائھ بأحرف التینیة، مصحوًبا بصورة بحجم جواز السفر ونسخة من وثیقة الھویة وتصریح إقامة
.ساري المفعول أو في طور التجدید، یشكل نموذج الطلب الشخصي

 یجب توقیع كل ترشیح بأحرف التینیة من قبل 20 ناخًبا على األقل. یمكن لكل ناخب  /ناخبة االشتراك في
.ترشیح واحد فقط. یعود لكل مرشح جمع اشتراكات ترشیحھ ونسخ من الوثائق ذات الصلة

 یجب تقدیم نموذج الطلب، مع الوثائق المطلوبة، إلى مكتب البروتوكول العام لبلدیة بادوفا بإحدى الطریقتین
:التالیتین

 -عن طریق البرید اإللكتروني
عن طریق البرید اإللكتروني 

protocollogenerale@comune.padova.it
protocollo.generale@pec.comune.padova.it


