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Bàu cÍr Quéc hQi ngày 1L.09.2017

Tôi viét thu này dén bpn dé cô võ b4n dùng quyèn dàu phiéu cúa mình trong cuôc bàu cú

Quéc hQi ngày 11.09.

Ðê có thé bö phiéu ffong cuôc bàu cir Quéc hQi, b4n phåi là công dân có quéc tich Na uy và

tròn 18 tuéi trong nám2}Il.

Storting 1à quéc hôi cúa Na uy, gòm 169 dai biêu. Nhüng vi này dai diên cho dân trong 19

tinh trên toàn quéc. Khi tham du cuôc bàu cú này, là b4n có thé cùng quyét dinh nguòi d4i

diên cho mình tai quéc hQi trong 4 nam ké tiép.

ViÇc bó phiéu ûong cuôc bàu cir là hình thúc quan trgng nhát dê tham gia vào môt nèn dân

chú. Các quyét dfnh do nhüng chính tri gia dua ra sê ánh huöng dén cuQc séng hàng ngày cúa

b4n. B4n là nguòi biét rO nhát dé quyét dinh clång nào và nhüng ai có thê chäm lo dén nhüng

dièu b4n quan tâm dén.

Ban có thé bö phiéu ffuóc tri ngày 01.07 dén ngày 08.09. Công xã së dua ra thông báo vè viÇc

ban có thé bö phiéu truóc ö dâu và lúc nào, và b4n có thê bö phiéu ö dâu vào chính ngày bàu

cir. Hãy xem ô trang mang wwlv.r¿rlinge-I},1!-ojl]]:r.r-.il"Lç..rlg

Na uy càn nhièu lá phiéu. Lá phiéu cúa b4n có thê quyét dinh cuôc bàu cri.

Hãy tham dg cuQc bàu cir ngày 11.09!

Néu có diôu gì thâc mâc xoay quanh cuQc bàu cü, tôi khuyên bqn hãy liên l4c vói Dich vç vè

nguòi ty nan và bao gòm t4i Rælingen, iliÇn tho4i sé: 63 83 54 99.
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