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   .אינסטַאנצן רעגיָאנַאלע און קָאמונַאלע די צו און ּפַארלַאמענט צום ווַאלן ֿפָאר קומען סעּפטעמבער טן19 דעם

 

 ?ווער מעג שטימען 

 צום ווי ַאלט יָאר 18 זַײן, בירגער שוועדישער ַא זַײן מען דַארף ּפַארלַאמענט־ווַאלן די בַײ שטימען צו ּכדי
 .ציוויל־רעגיסטער דעם אין ֿפַארשריבן געווען הָאבן ָאדער זַײן און, ווַאלן די ֿפון טָאג עםד שּפעטסטן

 צי קָאמונַאל־ בַײם ֿפַארשריבן זַײן מען דַארף ווַאלן רעגיָאנַאלע און קָאמונַאלע די בַײ שטימען צו ּכדי
 ַא זענט איר ווען ֿפַאל אין. ווַאלן די ןֿפו טָאג דעם שּפעטסטן צום ווי ַאלט יָאר 18 זַײן און רעגיָאנַאל־רַאט

 ָאדער, געמיינשַאֿפט איירָאּפעִישער דער ֿפון מיטגלידלַאנד ַא, שוועדן ווי לַאנד ַאנדער ַאן ֿפון בירגער
 די אין לכל־הּפחות ציוויל־רעגיסטער שוועדישן דעם אין ֿפַארשריבן זַײן איר דַארֿפט – איסלַאנד צי נָארוועגן
 .ווַאלן די ֿפון טָאג ֿפַארן ָארי דרַײ לעצטע

, ווַאלן די ֿפון טָאג ֿפַארן טעג 30 ציוויל־רעגיסטער אינעם ֿפַארצייכנט שטייען זיי ווי לויט, געגעבענע אַײערע
 .ווַאלן די אין נעמען ָאנטייל מעגט איר ווּו און צי בַאשטימען

 שטימקַארטל
 .סטן אויגוסט31צום שּפעטסטן ביזן , שטימקַארטל דורך דער ּפָאסטיעדערער ווָאס געניסט ֿפון שטימרעכט בַאקומט ַא 

, ֿפַארלוירן עס הָאט איר ָאדער שטימקַארטל דָאס דערהַאלטן נישט הָאט איר ווען ֿפַאל אין !ַאזוי אויס זעט קַארטל דָאס
  .ינסטַאנץווַאלא דער בַײ ָאדער אינסטַאנץ קָאמונַאלער דער בַײ קַארטל נַײ ַא בַאקומען איר קענט

 ווָאס צו טָאן מיט די שטימצעטלעך
 

די געלע שטימצעטלעך זענען . שטימצעטלעך קען מען געֿפינען אין יעדן ווַאלביורָא און אויך בַײ די ּפַארטייען
ֿפַאר די  –און די בלויע ,  ֿפַאר די קָאמונַאלע ווַאלן–די ווַײסע שטימצעטלעך , ֿפָארויסגעזען ֿפַאר די ּפַארלַאמענט־ווַאלן

 .רעגיָאנַאלע ווַאלן
 

 עס זַײנען דָא דרַײ סָארטן שטימצעטלעך
אויב איר בַאניצט זיך מיט . שטימצעטלעך מיטן נָאמען ֿפון ַא ּפַארטיי און מיט די נעמען ֿפון אירע קַאנדידַאטן

 .ַאזַא צעטל וועט איר קענען אויסדריקן ַא ּפערזענלעכע שטים
 בַײ נָאר מען געֿפינט ַאזעלכע .ן ַא ּפַארטיי ָאבער ָאן נעמען ֿפון קַאנדידַאטןשטימצעטלעך מיטן נָאמען ֿפו

 .ּפַארטיי ַא ֿפַאר בלויז און נָאר שטימען איר קענט דערמיט און ּפַארטייען געוויסע
 די שטימצעטלעך דַארף מען ניצן ּכדי צו ֿפַארשרַײבן. שטימצעטלעך ָאן נָאמען ֿפון ּפַארטיי צי קַאנדידַאט

טָאמער עס ֿפעלן אויס שטימצעטלעך , אויף זיי דעם נָאמען ֿפון דער ּפַארטיי ֿפַאר וועלכער מע וויל שטימען
  .ֿפַארשרַײבט דעם נָאמען ֿפון דער ּפַארטיי ַאזוי קלָאר ווי מעגלעך. ֿפַאר דער דָאזיקער ּפַארטיי

 אויסגעקליבן זָאל ּפַארטיי דער ֿפון קַאנדידַאט בַאזונדערער ַא ַאז ווילט איר אויב .ּפַארטיי ַא ֿפַאר קודם־ּכל שטימט איר
 אינעם "X" סימן ַא דורך אויס איר דריקט שטים ּפערזענלעכע די .שטים ּפערזענלעכע ַא ָאּפגעבן אים איר קענט ,ווערן
 איין ויו מער נישט אויסקלַײבן מעג מע .שטימצעטל אויֿפן קַאנדידַאט שייכדיקן ֿפונעם נָאמען בַײם קעסטל

 .קַאנדידַאט
 

 אידענטיטעט־קָאנטרָאל  
 

 איר דַארֿפט, נישט אַײך קענען ווַאל־אויֿפזעער די ווען ֿפַאל אין. אידענטיטעט אַײער בַאווַײזן איר מוזט שטימען צו ּכדי
 ווען ֿפַאל אין. ַארטלַארבעטס־ק ַאן צי, ּפַאסּפָארט ַא, ֿפירער־ליצענץ ַא למשל ווי, אידענטיטעט־דָאקומענט ַאן בַאווַײזן

 ָאבער – אידענטיטעט אַײער בַאשטעטיקן ַאנדערש עמעצער מעג, אידענטיטעט־דָאקומענט קיין נישט ֿפַארמָאגט איר
 .אידענטיטעט־דָאקומענט ַאן זַײנס בַאווַײזן מענטש דָאזיקער דער מוז ֿפַאל ַאזַא אין

 

 2010שטימען אין 
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 ?ווער מעג שטימען 

 צום ווי ַאלט יָאר 18 זַײן, בירגער שוועדישער ַא זַײן מען דַארף ּפַארלַאמענט־ווַאלן די בַײ שטימען צו ּכדי
 .ציוויל־רעגיסטער דעם אין ֿפַארשריבן געווען הָאבן ָאדער זַײן און, ווַאלן די ֿפון טָאג עםד שּפעטסטן

 צי קָאמונַאל־ בַײם ֿפַארשריבן זַײן מען דַארף ווַאלן רעגיָאנַאלע און קָאמונַאלע די בַײ שטימען צו ּכדי
 ַא זענט איר ווען ֿפַאל אין. ווַאלן די ןֿפו טָאג דעם שּפעטסטן צום ווי ַאלט יָאר 18 זַײן און רעגיָאנַאל־רַאט

 ָאדער, געמיינשַאֿפט איירָאּפעִישער דער ֿפון מיטגלידלַאנד ַא, שוועדן ווי לַאנד ַאנדער ַאן ֿפון בירגער
 די אין לכל־הּפחות ציוויל־רעגיסטער שוועדישן דעם אין ֿפַארשריבן זַײן איר דַארֿפט – איסלַאנד צי נָארוועגן
 .ווַאלן די ֿפון טָאג ֿפַארן ָארי דרַײ לעצטע

, ווַאלן די ֿפון טָאג ֿפַארן טעג 30 ציוויל־רעגיסטער אינעם ֿפַארצייכנט שטייען זיי ווי לויט, געגעבענע אַײערע
 .ווַאלן די אין נעמען ָאנטייל מעגט איר ווּו און צי בַאשטימען

 שטימקַארטל
 .סטן אויגוסט31צום שּפעטסטן ביזן , שטימקַארטל דורך דער ּפָאסטיעדערער ווָאס געניסט ֿפון שטימרעכט בַאקומט ַא 

, ֿפַארלוירן עס הָאט איר ָאדער שטימקַארטל דָאס דערהַאלטן נישט הָאט איר ווען ֿפַאל אין !ַאזוי אויס זעט קַארטל דָאס
  .ינסטַאנץווַאלא דער בַײ ָאדער אינסטַאנץ קָאמונַאלער דער בַײ קַארטל נַײ ַא בַאקומען איר קענט

 ווָאס צו טָאן מיט די שטימצעטלעך
 

די געלע שטימצעטלעך זענען . שטימצעטלעך קען מען געֿפינען אין יעדן ווַאלביורָא און אויך בַײ די ּפַארטייען
ֿפַאר די  –און די בלויע ,  ֿפַאר די קָאמונַאלע ווַאלן–די ווַײסע שטימצעטלעך , ֿפָארויסגעזען ֿפַאר די ּפַארלַאמענט־ווַאלן

 .רעגיָאנַאלע ווַאלן
 

 עס זַײנען דָא דרַײ סָארטן שטימצעטלעך
אויב איר בַאניצט זיך מיט . שטימצעטלעך מיטן נָאמען ֿפון ַא ּפַארטיי און מיט די נעמען ֿפון אירע קַאנדידַאטן

 .ַאזַא צעטל וועט איר קענען אויסדריקן ַא ּפערזענלעכע שטים
 בַײ נָאר מען געֿפינט ַאזעלכע .ן ַא ּפַארטיי ָאבער ָאן נעמען ֿפון קַאנדידַאטןשטימצעטלעך מיטן נָאמען ֿפו

 .ּפַארטיי ַא ֿפַאר בלויז און נָאר שטימען איר קענט דערמיט און ּפַארטייען געוויסע
 די שטימצעטלעך דַארף מען ניצן ּכדי צו ֿפַארשרַײבן. שטימצעטלעך ָאן נָאמען ֿפון ּפַארטיי צי קַאנדידַאט

טָאמער עס ֿפעלן אויס שטימצעטלעך , אויף זיי דעם נָאמען ֿפון דער ּפַארטיי ֿפַאר וועלכער מע וויל שטימען
  .ֿפַארשרַײבט דעם נָאמען ֿפון דער ּפַארטיי ַאזוי קלָאר ווי מעגלעך. ֿפַאר דער דָאזיקער ּפַארטיי

 אויסגעקליבן זָאל ּפַארטיי דער ֿפון קַאנדידַאט בַאזונדערער ַא ַאז ווילט איר אויב .ּפַארטיי ַא ֿפַאר קודם־ּכל שטימט איר
 אינעם "X" סימן ַא דורך אויס איר דריקט שטים ּפערזענלעכע די .שטים ּפערזענלעכע ַא ָאּפגעבן אים איר קענט ,ווערן
 איין ויו מער נישט אויסקלַײבן מעג מע .שטימצעטל אויֿפן קַאנדידַאט שייכדיקן ֿפונעם נָאמען בַײם קעסטל

 .קַאנדידַאט
 

 אידענטיטעט־קָאנטרָאל  
 

 איר דַארֿפט, נישט אַײך קענען ווַאל־אויֿפזעער די ווען ֿפַאל אין. אידענטיטעט אַײער בַאווַײזן איר מוזט שטימען צו ּכדי
 ווען ֿפַאל אין. ַארטלַארבעטס־ק ַאן צי, ּפַאסּפָארט ַא, ֿפירער־ליצענץ ַא למשל ווי, אידענטיטעט־דָאקומענט ַאן בַאווַײזן

 ָאבער – אידענטיטעט אַײער בַאשטעטיקן ַאנדערש עמעצער מעג, אידענטיטעט־דָאקומענט קיין נישט ֿפַארמָאגט איר
 .אידענטיטעט־דָאקומענט ַאן זַײנס בַאווַײזן מענטש דָאזיקער דער מוז ֿפַאל ַאזַא אין
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 ערטער ווּו איר קענט שטימען
 

 .ָאדער ָאּפגעבן אַײער שטים ֿפָארויס, ווַאלביורָא דעם טָאג ֿפון די ווַאלן איר קענט שטימען אין ַא
 

 סעּפטעמבער טן19 דעם, ווַאלן די ֿפון טָאג דעם ווַאלביורָא ַא אין שטימען
 דער אויך שטייט ןדָארט .איר מעגט שטימען נָאר אינעם ווַאלביורָא ווָאס איז ֿפַארשריבן אויף אַײער שטימקַארטל

  .ער איז ָאֿפן שעהען וועלכע אין און ווַאלביורָא ֿפון ַאדרעס
 .אינעם ווַאלביורָא געֿפינען זיך ּפלַאקַאטן ווָאס דערקלערן ווי ַאזוי צו שטימען

 טן סעּפטעמבער ָאן1ֿפונעם , דָאס שטימען ֿפָארויס
! !ברענגט מיט זיך    
 .ֿפָארויס שטימען ווילט איר עןוו שטימקַארטל אַײער זיך מיט מיטברענגען דַארֿפט איר

 
 דעם ֿפון ביורָא דער, למשל, זַײן קען דָאס. ֿפָארויס שטימען קען מע ווּו ווַאלביורָא ַא בַאצייכנט סימן דָאזיקער דער

וי צו דעם ווַאלביורָא געֿפינען זיך ּפלַאקַאטן ווָאס דערקלערן ווי ַאז אין. ביבליָאטעק ַא ָאדער שולע ַא, קָאמונַאל־רַאט
 .שטימען
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