
 

 

 سكتلندي الخاصین بكإلأعضاء البرلمان ا
 

 

 سكتلندي الخاصین بكإلأعضاء البرلمان ا
یتم انتخابھم من قبل  ،)MSPsسكتلندي (إلعضواً في البرلمان ا 129سكتلندي من إلیتألف البرلمان ا

 لتمثیلھم.سكتلندا إشعب 
 
بما  ،قرارات بشأن مجموعة واسعة من القضایا ونتخذینیابة عنك وأعضاء البرلمان اإلسكتلندي  عملی

 في ذلك التعلیم والبیئة والصحة واإلسكان والعدالة المدنیة والجنائیة والنقل.
 

 .محتى إذا لم تصّوت لصالحھأعضاء البرلمان اإلسكتلندي الخاصین بك یمكنك االتصال ب
 

 لك حیشرأو أن  قضیتكیأخذ  میقوأن أن أحد أعضاء البرلمان اإلسكتلندي  فتوقع ،تھممساعد طلبتإذا 
قرر كیفیة الرد على طلب أو یأن  عضو البرلمان اإلسكتلنديفإن على  ،ومع ذلك. اهیأخذ مل ذالما

 استفسار.
  



 من یمكنني اإلتصال بھ؟
 

واحد لدائرتك االنتخابیة  - في البرلمان اإلسكتلنديفأنت ممثل بثمانیة نواب  ،إذا كنت تعیش في اسكتلندا
 وسبعة لمنطقة برلمانیة أكبر تضم دائرتك االنتخابیة.

 
 ،تتمتع الدوائر االنتخابیة ومجموعات أصحاب المصلحة المتعددین اإلقلیمیة بنفس الصالحیات لتمثیلك

قد  ،. على سبیل المثالیة الخاصین بكالثمان اإلسكتلندي أعضاء البرلمانوأنت حر في االتصال بأي من 
معین أو ألنك تعرف أن لدیھ اھتمام حزب إلى ي ألنھ ینتمعضو البرلمان اإلسكتلندي تختار االتصال ب

 بالموضوع الذي ترید مناقشتھ.
 

أو اتصل  Parliament.scot/mspsاستخدم بحث الرمز البریدي على موقعنا على اإلنترنت في 
ین الخاص أعضاء البرلمان اإلسكتلنديلمعرفة من ھم  Public Informationعلومات المواطنین مب

 بك وكیفیة االتصال بھم.
 

باستخدام  یة الخاصین بكالثمان أعضاء البرلمان اإلسكتلنديیمكنك إرسال برید إلكتروني ألي من 
  التنسیق القیاسي:

firstname.surname.msp@parliament.scot 
 

 یل االتصال األخرى متاحة على موقعنا اإللكتروني أو من المعلومات العامة.تفاص
 

عضو في البرلمان بأي لغة. إذا كان لدیك اجتماع مع  عضو البرلمان اإلسكتلنديیمكنك الكتابة إلى 
إذا كنت  عضو البرلمان اإلسكتلنديإذا لزم األمر. یرجى إبالغ  ،فیمكن ترتیب الترجمة ،اإلسكتلندي

 بحاجة إلى مترجم.
 
  



 ي؟سكتلندي الخاصین بإلأعضاء البرلمان ا ماذا یقوم بھ
 طقھم المحلیة.اعادة في من أعضاء البرلمان اإلسكتلندياالثنین والجمعة: یعمل  •
في  أعضاء البرلمان اإلسكتلنديأیام الثالثاء واألربعاء والخمیس: عادةً ما تكون اجتماعات و •

 البرلمان حیث تعقد االجتماعات ومناقشات اللجان عادةً في ھذه األیام.
 

ً أیض أعضاء البرلمان اإلسكتلنديعقد یقد  جتماعات أو حضور إأو التحدث في إجتماعات مع المواطنین  ا
 نھایة األسبوع. أمسیات وفي عطلأحداث في 

 
مع  ،لس وزراء الحكومة االسكتلندیةمجأو وزراء في ھم وزراء  أعضاء البرلمان اإلسكتلنديبعض 

أعضاء البرلمان مسؤولیة عن مجال معین من السیاسة مثل الصحة أو العدل. إذا كان أحد ممثلي 
فال یزال بإمكانك االتصال بھ  ،مجلس الوزراء أو وزیروزیر في ھو  الخاصین بكالمحلیین  اإلسكتلندي

 سكتلندي.إلتم التعامل معھا من قبل البرلمان اللحصول على المساعدة أو المشورة بشأن أي مسألة ی
  



 ي؟سكتلندي الخاصین بإلأعضاء البرلمان اكیف یمكنني معرفة المزید عن 
 
قسم على موقعنا. وھذا یشمل معلومات السیرة الذاتیة عضو من أعضاء البرلمان اإلسكتلندي  كلل •

 وسجالت التصویت األخیرة.
 لرسميا لتقریرا في رمنشو للجنةوا لمجلسا تجتماعاا في أعضاء البرلمان اإلسكتلندي ھلیقو ما •

ً . نيوإللكترا موقعنا على لمتوفرا مشاھدة مقاطع فیدیو لالجتماعات على  یمكنك أیضا
scottishparliament.tv  یوتیوبوعلى. 

•  ً في البرلمان. اتصل بمكاتب  مرسائل إخباریة عن عملھ أعضاء البرلمان اإلسكتلندي صدریما  غالبا
 للحصول على التفاصیل. أعضاء البرلمان اإلسكتلندي

وسائل في وحسابات  مخاصة بھعلى اإلنترنت مواقع  ملدیھ أعضاء البرلمان اإلسكتلنديالعدید من  •
 .لقاءاتھم بالمواطنیناالجتماعي مع معلومات حول ما قاموا بھ وتفاصیل تواصل ال

بك. اتصل  ینالخاص أعضاء البرلمان اإلسكتلنديقم بزیارة البرلمان االسكتلندي لترى اجتماعات  •
(باللغة اإلنجلیزیة)،  0131 348 5200على  أو 0800 092 7600الرقم  بخدمات الزوار على
 (بأیة لغة) لحجز التذاكر. visit@parliament.scotأو البرید اإللكتروني 

  



 معلومات للمواطنین
 

یرجى االتصال  ،أو إجراءاتھ ،أو أعمالھ ،أو عضویتھ ،لمزید من المعلومات حول البرلمان االسكتلندي
 بنا.

 
 إلنجلیزیة فقط)للغة ا(با chat-parliament.scot/live  محادثة حیة

 
 (باللغة اإلنجلیزیة فقط)5000 348 0131 أو   7500 092 0800   الھاتف

 
 :لغة ةبأی یمكنك الكتابة إلینا
 info@parliament.scot البرید اإللیكتروني

 209888 07786  رسالة نصیة
 

  العنوان:
        Public Information 

The Scottish Parliament 
Edinburgh 
EH99 1SP 

 
 parliament.scot  موقع اإلنترنت

 
ً لدینا أیض  .فیس بوك، إنستاغرام، تویتر و یوتیوب حسابات على ا

 
فسوف نستخدم المعلومات التي تقدمھا فقط من أجل التعامل مع  ،ستعالماإل لغرضإذا اتصلت بنا 

یرجى زیارة موقع  ،ستفسارك. لمعرفة المزید حول كیفیة تعاملنا مع معلوماتكإ
Parliament.scot/dataprotection .أو االتصال بنا 

 
 

 فیرجى االتصال بنا. ،أو لغة أخرىآخر بتنسیق سكتلندي إلإذا كنت بحاجة إلى معلومات حول البرلمان ا
 
 
 

 
 

© SPCB  2016اإلصدار األول، حزیران/یونیو 

http://www.parliament.scot/live-chat

	أعضاء البرلمان الإسكتلندي الخاصين بك
	من يمكنني الإتصال به؟


