
 

 

 

 

يمكنك من خالل رمز التصويت الفردي المرسل إليك 

هنا أن تقرر كيف سيتم صرف مبلغ 300,000 يورو 

 في حيك السكني أو في حي غرب المدينة بأكمله

 

 

 

 عنوان الزيارة

Bos en Lommerplein 250 

1055 EK Amsterdam 

 

Postbus 57239 

1040 BC Amsterdam 

 4020 1 الهاتف 

www.west.amsterdam.nl 

 2020نوفمبر  12 التاريخ

 West Begroot 2021 المرجع

 ، بعد التحية، السيد المواطن المقيم في حي غرب المدينة
 

 يورو من ميزانية حي غرب. حيث يمكنك أنت و 300,000عام في أن تقرر كيفية صرف مبلغ  لك الحق كل

. وهذا 2021صرف هذه األموال الموجودة بميزانية الحي للعام اختيار كيفية مواطن آخر من الحي  130,000

 14نوفمبر حتى  16الخطاب يحتوي على رمز تصويت فردي وشخصي مخصص لك يمكنك أن تصوت به من 

 .www.westbegroot.amsterdam.nlعلى الموقع  12:00ديسمبر الساعة 

 

 اإللكتروني الموقع على الخطاب لهذا اإلنجليزية الترجمة على العثور يمكنك
 على الموقع اإللكتروني.   لهذا الخطابيمكنك العثور على الترجمة اإلنجليزية  -

- Bu mektubun çevirisini web sitesinde bulabilirsiniz. 

- You can find the translation of this letter on the website. 

 
 بالتصويت؟ كيف تقوم

  أدخل على الموقعwww.westbegroot.amsterdam.nl على وانقر ('Stemmen') ('تصويت'). 
 .اختر الخطط التي تعجبك والتي تريد أن تصرف األموال فيها 
 .قم بالتصويت باستخدام رمز تصويتك الشخصي. وهذا الرمز موجود في نهاية هذا الخطاب 
  وسيتم تنفيذها في عام 2020ديسمبر  17سيتم اإلعالن عن الخطط التي تحظى بأعلى تصويت يوم .

2021. 
 

 لماذا نقوم بهذه العملية؟

يورو مرة أخرى  300,000أن المواطنين يعرفون ما يحتاجه الحي. وقد خصصنا  Westالمدينة يرى حي غرب 

وأصحاب األعمال التجارية. وهذه الخطط أرسلت إلينا الصيف الماضي. يمكنك  هذا العام لتنفيذ خطط المواطنين

معرفة المزيد من المعلومات عن هذه الخطط وهذه العملية على الموقع 

www.westbegroot.amsterdam.nl. 

 
 األسئلة والمساعدة

غير مجاب عنها على موقعنا اإللكتروني  West Budgetsعن ميزانية حي غرب لديك أي أسئلة  إذا كانت

(www.westbegroot.amsterdam.nl فال تتردد في االتصال بنا على الرقم )أو أرسل بريد  0639195580

 .westbegroot@amsterdam.nlإلكتروني إلى العنوان 
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 وتقبلوا وافر االحترام،

 بالنيابة عن مجلس حي غرب
 
 

 كارولين دي هير، مسؤول حافظة إرساء الديمقراطية

 
 
 
 

---------------------------------------- 
 

 

 

 

( أو عن خطط ميزانية حي 2020ديسمبر  17إذا أردت االطالع مباشرة على أحدث المعلومات، مثل نتائج التصويت )بعد 

أو يمكنك إبالغنا  westbegroot@amsterdam.nlبريدك اإللكتروني على العنوان عنوان غرب القادمة، فأرسل إلينا 

 الموقع اإللكتروني بعد أن تقوم بالتصويت. ىعل

 

 

 

 

 

 رمز التصويت الشخصي الخاص بك هو:
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