Votul prin
corespondenţă

www.spd-hessen.de

• Dacă vă îmbolnăviţi pe neaşteptate, documentele necesare
pentru exprimarea votului prin corespondenţă pot fi solicitate
şi predate până în ziua alegerilor, cel târziu până la ora 15.00, de
către o persoană mandatată de dumneavoastră.

Datum/Unterschrift

PLZ/Ort

Straße

• Exprimarea anticipată a votului la secţia de votare: Persoanele
care depun personal o solicitare în acest sens începând cu data
de 19 august 2013 pot vota direct la secţiile respective. O cabină
de vot le stă la dispoziţie.
• Chiar şi în cazul în care petreceţi o perioadă mai lungă de timp
în străinătate există de regulă posibilitatea de exprimare a
votului prin corespondenţă.
• În mai multe locuri puteţi solicita exprimarea votului prin
corespondenţă şi prin intermediul paginii de internet a
comunei dumneavoastră.
Puteţi solicita rapid şi uşor documentele necesare pentru exprimarea
votului prin corespondenţă prin intermediul cărţii poştale anexate.
Nu trebuie decât să o detaşaţi, să o completaţi şi să o expediaţi prin
poştă.
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• Expediaţi scrisoarea din timp: Este deosebit de important să
predaţi plicul cu buletinul de vot din timp la poştă sau direct
la secţia de votare competentă. Buletinele de vot recepţionate
de către secţia de votare după 22 septembrie, ora 18.00, nu
vor fi luate în calcul. Dacă expediaţi prin poştă scrisoarea ce
conţine buletinele de vot, trebuie să expediaţi documentele
de vot cel târziu miercuri, 18 septembrie, iar dacă o expediaţi
din străinătate, trebuie expediată în mod corespunzător mai
devreme.

C e a m a i m i că
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• Pentru a putea vota uşor prin corespondenţă şi de acasă,
trebuie să solicitaţi documentele necesare pentru exprimarea
votului prin corespondenţă. În acest scop puteţi completa şi
expedia formularul de pe versoul înştiinţării dumneavoastră
privind votarea. Dacă nu aveţi la îndemână acest document,
puteţi solicita votul prin corespondenţă fără a trebui să
respectaţi cerinţele de formă, de exemplu prin cartea poştală
anexată, prin fax, e-mail (se vor menţiona numele, adresa şi
data naşterii) sau personal, după prezentarea documentului
de identitate la secţia de votare din comuna /oraşul
dumneavoastră. Puteţi solicita autorităţilor locale comunicarea
adresei, respectiv a numărului de fax al secţiei dumneavoastră
de votare.

Name, Vorname

Da ich am Tag der Landtags- und Bundestagswahl das Wahllokal aus wichtigem Grund nicht
aufsuchen kann, bitte ich um Zusendung der Briefwahlunterlagen an folgende Adresse:

În situaţia în care, la data alegerilor federale şi la nivel de landuri
organizate la 22 septembrie 2013 nu vă veţi afla în localitate sau
dacă nu ştiţi încă dacă veţi avea timp în ziua respectivă, puteţi
vota foarte simplu, în prealabil, prin corespondenţă.

Dreptatea
ne dă putere.

Hessa se descurcă mai bine. Îmi voi concentra toate eforturile
în acest sens. Vă rog să acordaţi ambele voturi pentru SPD.
Dacă nu aveţi posibilitatea de a vă prezenta la data de 22
septembrie, gândiţi-vă la votul prin corespondenţă.
Cu salutări cordiale
Al dumneavoastră

Thorsten Schäfer-Gümbel

(Ort*)

În Hessa, peste 200.000 de tineri nu au beneficiat de
instruire. Asigurăm tuturor o ofertă de calificare profesională. Garantat!

PENTRU UN SISTEM MAI BUN DE
SĂNĂTATE.

Depunem eforturi pentru a asigura o asistenţă medicală cuprinzătoare şi pentru a oferi mai multă independenţă şi o mai bună îngrijire pentru persoanele
vârstnice.

PENTRU O MUNCĂ DE CALITATE,
RĂSPLĂTITĂ CORESPUNZĂTOR.

Luptăm în mod constant împotriva exploatării angajaţilor şi asigurăm locuri de muncă din care să se poată
trăi bine şi în condiţii de siguranţă.

PENTRU LOCUINŢE LA PREŢURI
ACCESIBILE.

Dreptul la locuinţă este un drept fundamental şi trebuie să fie asigurat prin preţuri accesibile. Stimulăm
construcţia de locuinţe şi implementăm o limitare a
preţului chiriilor.

*Die Adresse Ihres Wahlamtes erfragen Sie bitte bei
Ihrer Stadt/Gemeinde.

Prea mulţi oameni lucrează pentru salarii mici. Din acest
motiv luptăm pentru un salariu minim legal. Pentru ca
economia din Hessa să rămână puternică şi în viitor, avem
nevoie de personal motivat, care să fie plătit decent. Nu
dorim să câştigăm concursul pentru cele mai mici salarii.
Trebuie ca în Hessa oamenii să trăiască bine – atât în mediul
urban, cât şi în cel rural. În acest scop sunt necesare locuinţe
la preţuri accesibile, precum şi îngrijire medicală generalizată.

EDUCAŢIE PENTRU TOŢI
TINERII.

Geburtsdatum

Am convingerea că toţi copiii trebuie să beneficieze de
aceleaşi şanse de educaţie, independent de originea lor şi de
veniturile părinţilor. Din acest motiv, voi susţine mai puternic
familiile şi voi extinde reţeaua de grădiniţe şi şcoli.

ABSENDER

la data de 22 septembrie sunteţi chemaţi să alegeţi
parlamentarii landului Hessa. Dumneavoastră decideţi dacă
landul nostru e deschis sau nu pentru o nouă politică.

Asigurăm servicii de calitate în creşe, mai multe şcoli
cu instruire pe toată durata zilei şi eliminăm G8. Fiecare copil beneficiază de sprijin individual – indiferent
de origine.

Hier den angemeldeten (Erst-)Wohnsitz und Ihr Geburtsdatum angeben.

DRAGI LOCUITORI DIN HESSA,

(PLZ*)

MAI MULT PENTRU EDUCAŢIE ȘI
ÎNGRIJIRE.

(Straße*)

An das Wahlamt
der Stadt/Gemeinde

5 motive
pentru a vota Cu spD:

bitte im
wahlamt
abgeben
oder
ausreichend
frankieren.

hessa se DesCurCă
mai bine.

