
 

     
      

 

 

    
                   

    
                

                 
                

       

  
 

   
 

               
   

            
            

      

 دریاذگبریأثتدوخهرمزرو گیدزن ربدانیتو می امش
!دکنی تکرشیاھحیانتاابخانت رد-
 انتخابات ھیئت مدیره ناحیھ ای در یوتالند غربی برگزار می شود. انتخابات ناحیھ ای 2220 سپتامبر 11 روز 

طریق تصمیمات سیاسی اداره می شود کھ روی کار تشکیالتی یوتالند غربی تأثیر می گذارد چون کار آن از
 توسط سیاستمداران منتخب مردم انجام می شود. انتخابات ناحیھ ای ھمزمان با انتخابات پارلمان و انتخابات ھیئت 

 مدیره ھای کمون ھا برگزار می شود.

 ؟تسچی یاھحیانتاابخنتاعضووم
 ،ناتسارمیب در یتقو ھلمج از .گذارد یم یرثأت امش همروزر یگندز یور بلغا تسا یلئاسم وردم در یبغر ندلاتوی در یا ھیحان تاباختان
 غاب زا یتقو نینچمھ د.ینک یم رفس یلودناپ راقط ای اومارت ،وسبوتا اب یتقو ای .دیریگ یم رارق نامرد تحت یکشزپنادند تامدخ ای اھھاگنامرد
 یربغدلناوتی حیھانھکدستنھیایھھمینزاھاین .دکنی یمددیزابیربغدلناوتیردهزومندیچن ویرووتبییاروپارالات،یرووتبیکانیوتب
 ،تسیز طیحم ،تاعابدا و داصتقا ،گنھفر ،یناگمھ ھیقلن لیاسو ،ینامدر و یتشاھدب تامخد ندنام ییاھ ھنیمز .اردد هھدُع بر ار اھنآ تیلوئسم
 ت.سا نانکراک 550000 یاارد گریددراومیراسیبواھ مینھزنای ردیربغدلناوتی حیھان.دوشیمطوربمامھبیانگمھیستردتن ورشبقوقح
 م.ینک یم باختنا و ھتشاد تکراشم میتسھ یبرغ دنلاتوی یھحان نانکاس ھک ام و امش کھ دنوش یم هرادا رادمتسایس 1100 ددوحطستو اھداحونیا

 ؟دیذاربگ یرثأتدینواتیمیدوارمھچیوا رمش

 یم یرثأت امش تایلام یاھ لوپ فصر یگنوگچ و یبغر ندلاتوی ھیحان ور درما هاراد یگنوگچ یوی را ھیحان تاباختنا در امش نادی دأی رگنوگچ
 یباحزا ند.یرگبتسبدهندیل آاس ارھچ ا دری ربغر ندلاتویھیحان ورماهارادیتسیابامش ظرنبھکیدھی دمیأی رناارمدتسایسو بحز ھبامش ارد.گذ
 یزنات رسایبغر ندلاتویھیحان ه درندیرگمیمصتماقمنیتر یلاعھکیاھیحانهیرمد تئیھیاھیسکر نیترشیب ندنکبسکااء رآر ادعدتنیترشیبھک
 یتالیکشت یاھحداو ھعسوت و تفشریپ یگنوگچ و ھجودب ،تایلام خنر لاثم ورطب ییدلک لئاسم ردوم ی درا ھیحان هیرمد تئیھ .ندورآیمتسبد
 ند.کیمییرگمیمصت

 ؟دھدب یی رأھ ایحان تاباختندر ا دنوات یم یسک ھچ

دشناب هدش یسویمنان حیھان لاوحا تثب رامآ رد و هدسیر مامت یگلاس 18 نس ھب تاباختنا زور در رثکحدا ھک یادفرا • 
 ؛نآ از یرغب و
ندشاب وژنر ای ندسلیا ،اپوار ھیادحتا وضع یاھورشک یراس ،ئدوس عابتا • 
 • .دنشاب هدوب یسیونمان دئوس الوحا تبث رامآ رد یلاوتم الس سھ تدم بھ تاابخانت زور زا لقب و دشناب یرگدی روشک دونرھش ای

 رداد دوجو www.vgregion.se/regionval تیاسبو رد رتشیب تاعالطا
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