Избори писменим
путем

www.spd-hessen.de
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• Да бисте комотно и на миру могли да гласате
писменим путем из куће, морате да затражите
документе за изборе писменим путем. У ту сврху
можете да испуните и пошаљете формулар на полеђини
Ваше изборне обавести. Ако изборну обавест немате при
руци, можете гласање писменим путем да затражите без
посебне форме, нпр. са приложеном поштанском картом,
факсом, електронском поштом (уз навођење имена,
адресе и дана рођења) или лично уз предочавање личне
карте на месту изборног бироа Ваше општине/Вашег
града. Адресу, односно број факса Вашег изборног бироа
можете да сазнате у Вашој општини.

Datum/Unterschrift

PLZ/Ort

Straße

• Гласање претходно у изборном бироу: Гласачи, који
захтев подносе лично од 19. августа 2013, тамо одма могу
и да гласају. Кабина за гласање стоји на располагању.
• И код дужег боравка у иностранству је гласање писменим
путем по правилу могуће.
• У многим местима можете гласање писменим путем да
затражите преко Интернет-странице Ваше општине.
Брзо и комотно затражите Ваше документе за гласање
писменим путем са приложеном дописницом. Само
одвојите и пошаљите поштом.

е
Са да променотницу.
ставите у ом
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• Уколико се непредвиђено разболите, изборне
документе до дана одржавања избора до најкасније 15.00
часова може од Вас овлаштена особа да затражи и преда.

на свету.
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• Благовремено пошаљите: Од највеће важности је
да омотницу са Вашим гласом благовремено предате
на пошти или директно у одговарајућем изборном
бироу. Гласачки листићи, који после 22. септембра у
18.00 часова стигну у изборни биро, неће бити узети
у обзир. Ако изборни допис са гласачким листићима
шаљете поштом, онда требате изборну документацију
да пошаљете најкасније у среду, 18. септембра, а из
иностранства још нешто раније.

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:

Ако ћете за време одржавања савезних и покрајинских
избора дана 22. септембра 2013 бити на путу или још
не знате, да ли ћете тога дана имати времена, можете
једноставно претходно већ да гласате писменим путем.

Праведност
ствара снагу.

Хесен може и боље. За то желим да радим свом
снагом. Молим Вас да обадва гласа дате партији
СПД. Ако сте 22. септембра спречени, молимо
мислите на гласање писменим путем.
Срдачно Вас поздравља
Ваш

Thorsten Schäfer-Gümbel

(PLZ*)

(Straße*)

(Ort*)

Bitte im
wahlamt
abgeben
oder
ausreichend
frankieren.

Ми се бринемо за добре дечје вртиће, већи број
целодневних школа и укидамо Г8. Свако дете
се помаже индивидуално - без обзира на његово
пореккло.

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ
МЛАДЕ.

У Хесену већ преко 200.000 младих људи нема
завршено школовање. Ми свакоме подносимо
понуду за професионално образовање.
Загарантовано!

ЗА БОЉИ
СИСТЕМ ЗДРАВСТВА.

Ми се бринемо за широко покривање
медицинским услугама и за већи степен
самоопределења и бољу негу старијих људи.

ЗА ДОБАР РАД,
КОЈИ НЕШТО ВРЕДИ.

Ми конзеквентно сузбијамо дампинг-дохотке и
бринемо се за радна места која омогућују добар и
сигуран живот.

ЗА ПРИСТУПАЧНЕ
СТАНАРИНЕ.

Становање представља основно право и мора
бити приступачно. Ми подстичемо изградњу
станова и уводимо кочницу за раст станарина.

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

Превелик број људи ради за прениске плате. Због
тога се боримо за законски минимални лични
доходак. Да би економија Хесена и у будућности
остала снажна, потребни су нам пристојно плаћени и
мотивисани сарадници. У надметању за ниске плате
не желимо да победимо. У Хесену треба бити могућ
добар живот - у граду као и на селу. У то спадају
приступачне станарине као и добра покривеност
медицинским услугама.

ВИШЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И
БРИГУ ЗА ДЕЦУ.

Geburtsdatum

Уверен сам у то, да сва деца морају имати једнаке
шансе за образовање, без обзира на њихово порекло
и приходе њихових родитеља. Зато ћу фамилије
више подржавати и изграђивати дечје вртиће и
школе.

An das Wahlamt
der Stadt/Gemeinde

дана 22. септембра сте позвани да бирате нову
скупштину покрајине Хесен. Ви одлучујете о томе, да
ли је могућа нова политика у нашој покрајини.

да гласате за Партију сПд:

ABSENDER

ДРАГЕ ГРАЂАНКЕ И ГРАЂАНИ ПОКРАЈИНЕ ХЕСЕН,

5 разлога

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

Покрајина Хесен
моЖе боЉе.

