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ﺑﺎ ھم اﻣﻧﯾت و ﺗوﺳﻌﮫ
اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزھﺎ دارﯾم ﮐﮫ در ﺳﻧدوﯾﮑن ﺧوﺷﺣﺎل ﺑﺎﺷﯾم.
ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺳﺎﻟﻣﻧدان
 Ängsbackenھﻣﯾن اﻣﺳﺎل اﻓﺗﺗﺎح ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺎ ﮐﻣون
ﻓرھﻧﮓ ﺳﺎل  2018ﺷدﯾم .وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺧواھﯾم.
ﺑر ای ﮐﺎھش ﻧﺎاﻣﻧﯽ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾد ﺑﮫ
آﯾﻧده ﺑدھد ،ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﺗﻘوﯾت ﻣدرﺳﮫ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ورزﺷﯽ ﻣدرن .ﻣﺎ آن را ﺑﺎ ھم اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾم داد!

-Sandvikenﮐﻣون ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﻣدرن – و ﻓرھﻧﮕﯽ.

 Sandvikenﮐﻣون ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣدرن – و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺧواھد ﺷد .ﻣﺎ در
اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﺳواﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ای رﺳﯾدن ﺑﮫ آن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم را ﺗوﺻﯾف ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﯾم وﻟﯽ ﺗﺻوﯾری از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻣﮭم اﺳت.
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷود ،اﻣﺎ ﺑر ای ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﻗدرﺗﻣﻧد ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراﺳﯽ ﯾﮏ رھﺑری
ﻗوی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراﺳﯽ ﻣﻠزم اﺳت ھم ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای.
ﻣﺎ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑراتھﺎ ﻣرﯾض ھﺎ را در ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟم ھﺳﺗﻧد
ﻗرار ﻧﻣﯽ دھﯾم ،ﭘﯾرھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺟواﻧﮭﺎ ،ﻣردھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل زﻧﮭﺎ ،ﺷﮭر
در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺷور ﯾﺎ آن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر اﺳت در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﮐﺎرش را از دﺳت داده اﺳت Sandviken .ﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎز اﺳت
ﮐﮫ ﭼﻧد ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت ،دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺑرا ﺑری و ﺑطور ﻣﺳﺎوی.

رای ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻣﺎ روی ﺷﻣﺎ در روز اﻧﺗﺧﺎب ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم!

ﯾﮏ ﮐﻣون ﮐﮫ در ﺣﺎل
رﺷد اﺳت
• ﯾﮏ رو ﺳﺗﺎی زﻧده و ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺷﮭر زﻧده ﯾﮏ
ﮐﻣون را ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ دھد
• ﺷﮭروﻧدان ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﻣون ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد
• ﻣﺎ ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺟذاب را ﺗوﺳﻌﮫ ﺧواھﯾم داد ﮐﮫ
ﺟواب ﮔوی ﻧﯾﺎزھﺎی آﯾﻧده در ﻣﺳﮑن ﺧواھﻧد ﺑود
• ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن  bredbandدر ﺗﻣﺎم ﮐﻣون اداﻣﮫ
ﺧواھﯾم داد

ﺷﻐل و رﺷد ﺑر ای
اﯾﻣﺎن ﺑﮫ آﯾﻧده
• ﻣﺎ آﻣوزش ﺑزرﮔﺳﺎﻻن را ﮔﺳﺗرش ﺧواھﯾم داد و
ﺗﻣرﮐز ﺑﮫ ﮐﻣﺑود ﻧﯾرو ﺧواھﯾم ﮐرد
• ﺑﮫ اﻓراد ﺑﯽ ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ اراﺋﮫ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧواھﻧد ﺷد
• ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھﯾم ﮐرد ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻻزم ﺑر ای
ﺑﺎزار ﮐﺎر آﯾﻧده
• ﺑر ای ﺷرﮐت ھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﺳﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺟﺎرت ﺧود
را در  Sandvikenﺗوﺳﻌﮫ و اﺳﺗﻘرار دھﻧد
• ﺗدارﮐﺎت ﺑﺎﯾد ﮐﺎرآﻣوزی و ﺷراﯾط ﺧوﺑﯽ ﺑر ای
ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرﺻت ھﺎی ﺧوب ﺑر ای ﺷرﮐت
ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑر ای ﺷرﮐت ﮐردن و ﺗوﺳﻌﮫ ﻓراھم ﮐﻧد

داﻧش Sandviken
را ﻗوی ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد
• در ﻣدارس  Sandvikenﺑﭼﮫ ھﺎ و داﻧش آﻣوزان
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﻔوذ در ﯾﺎدﮔﯾری ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
• ھﻣﮫ داﻧش آﻣوزان ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﺎﯾد واﺟد ﺷراﯾط
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠﯽ در دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷﻧد
• دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﻣﺎ ،ﻋﻼﻗﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر
را ﺑرآورده ﺧواھد ﮐرد
• ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺟداﺳﺎزی را از ﺑﯾن ﺑﺑرﯾم ﺗﺎ ھﻣﮫ
ﺑﺗواﻧﻧد ﯾﮏ آﻣوزش ﯾﮑﺳﺎن ﺧوب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد

درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑت ﺧوب
در ﺗﻣﺎم ﮐﻣون
• ﭘرﺳﻧل ھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ وﻗت ﺑﯾﺷﺗری ﺑر ای
ﻣراﻗﺑت از ﺷﮭروﻧدان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
• ﻣراﻗﺑﺎن ﺑﺎﯾد آزادی ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
اﯾن ﺧدﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷود
• اﻣﻧﯾت در ﻣراﻗﺑت و ﻣﺳﺗﻘل ﺑودن ﻣراﻗب ﮔﯾرﻧدﮔﺎن
ﺑﯾﺷﺗر ﺷود
• ﻣراﻗﺑت ﮔﯾرﻧده ﺑﺗواﻧد اداﻣﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻋﻼﻗﮫ ھﺎی ﺧود
را ﺑدھد
• داراﯾﯽ ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺷوﻧد ﺑر ای
ﺑرداﺷت ﺳود در ﺷرﮐت ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ

ﯾﮏ ﺳﻧدوﯾﮑن ﭘﺎﯾدار
• ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم داﻧش را اﻓزاﯾش دھﯾم در ﻣورد
ﻣﺳﺎﺋل زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ
• ﻧﺳﺑت ﻏذای زﯾﺳﺗﯽ و ﻏذای ﻣﺣﻠﯽ در ﺷرﮐت ھﺎی
ﮐﺳب و ﮐﺎر ﮐﻣون اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﺧواھد ﮐرد
• ﻣﺎ ﺣﻣل و ﻧﻘل را ﮐﺎھش ﺧواھﯾم داد و ﺣﻣل و ﻧﻘل
ھﻣﮕﺎﻧﯽ را ﺗروﯾﺞ ﺧواھﯾم داد
• ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺳﻧدوﯾﮑن را ﯾﮏ ﮐﻣون دوﭼرﺧﮫ
ای ﮐﻧﯾم
•  Storsjönﯾﮏ ﺳوال ﻣﮭم ﻣﺣﯾط و ﺗﺟدﯾد ﻗوا اﺳت

ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑر ای
اﻓزاﯾش اﻣﻧﯾت
• ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗر از ﻣرز ھﺎی
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﯾﮑدﯾﮕر را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ارزش ھﺎ
دﻣوﮐراﺳﯽ را ﻗوی ﮐﻧﯾم
• ﻣﺎ ﻣﺣﯾط ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﮐﺎرﺑردی ﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت ھم در
ﺷﮭر و در ﮐﺷور
• ﻣﺎ از ﺟداﺳﺎزی ﻧژادی ﺟﻠوﮔﯾری ﺧواھﯾم ﮐرد و
ﻣﻧطﻘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
اﻗﺗﺻﺎدی ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد را ﺗﺟوﯾز ﺧواھﯾم ﮐرد

ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ در ﺳﺎﻧدوﯾﮑن
وب ﺳﺎﯾت:
ﻓﯾس ﺑوک:
ﺗوﯾﯾﺗر:

sapsandviken.se
facebook.com/s.sandviken
twitter.com/ssandviken

