
  

 

  

 أعالن البرنامج االنتخابي 
2023-2026 

 تستطیع ساندفیكن  
 !عمل األفضل

لقد حصل الكثیر من األشیاء الجیدة جداً في بلدیة ساندفیكین في السنوات 
األخیرة. قبل كل شيء تعاملت الرعایة الصحیّة بشكل جید مع الوباء، حیث  

 ٪ خالل فترة الوباء.  2.3أنخفض معدل الوفیات الى 

بدأ في ھذا العام أیضا بناء قاعة جدیدة للتدریب الریاضي وقاعة للنشاطات 
 ورفیك.  في ست

نرید أن نستمر في تطویر البلدیة بأكملھا، مع التركیز على الثقافة،  
 الریاضة، المدرسة والعمل. 

 !معاً نصنُع الثقة للمستقبل واألمان للجمیع في البلدیة

 االشتراكیون الدیمقراطیون 
 في ساندفیكین

ARABISKA



  

 الُمعاصرة و الثقافة بلدیة الصناعة    -ساندفیكن 
 

 -2023 االنتخابیة للفترة االنتخابي برنامجنا  ساندفیكن في الدیمقراطیون االشتراكیون نحنُ  علیكم نعرضُ 
2026 . 

 ان مانودُّ  كل یشّكلُ  ال الحال بطبیعة ھنا  نصفھ ما  أن. الثقافة و الُمعاصرة الصناعة بلدیة ھي ساندفیكن
 . واسع بشكل المستقبل واحتیاجات الحالي للوضع رؤیتنا  عن واضحة صورة یعطي ولكنھ نفعلھُ،
 دیمقراطیّاً  ُحكماً  أیًضا  تتطلب المتینة االشتراكیّة الدیمقراطیة السیاسة لكن محلیًا، دیمقراطي أشتراكي مجتمع بناء بالطبع یمكن

 المستویات  على والتنظیم التنسیق كان  حیث الوباء، فترة خالل األقل على ذلك نلمسُ  لم لكنّنا . االقلیمي  و القومي الصعید على اشتراكیّاً 
 .األھمیة غایة في مشترك ھدف نحو المختلفة

 عن المدینة النساء، عن الرجال الشباب، عن السن كبار األصحاء، عن المرضى نفّضلُ  و نمیّز ال الدیمقراطیون االشتراكیون نحن
 . وظیفتھ فقد الذي الشخص عن یعمل الذي الشخص أو القریة

 . متكافىء و  متساوي دیمقراطي، الثقافات، متعدد ُمنفتح، مجتمع عن عبارة ساندفیكن مدینتنا
 

 على ساندفیكن في االشتراكیون الدیمقراطیون سیعمل

 فیھا  للعیش آمنة بلدیة ساندفیكن بلدیة تكون أن •

 للجمیع العمل فرص إتاحة •

 باالحتیاجات وتفي االجتماعیة التربیة في تساھم وأن للجمیع جیدًا تعلیًما المدرسة توفّر أن یجب •
 للطالب  الفردیة

 الربحیة االھداف لیس و المتینة المشتركة الرفاھیة ھدفنا •

 . والثقافة الریاضة عروض في یشاركوا  وأن للترفیھ جیدة بفرص الجمیع یتمتع أن •

 الثقافي  و العمراني موروثنا تطویر و على الحفاظ •
 

   صوتك ھو الحاسم.
 أیلول/سبتمبر  11 ب قدومك في یوم االنتخابسنترقّ 

 

 

 

  



  

 بلدیة دائمة النماء 
  ًسیتم بناء البلدیة بأكملھا لتكون أقوى ُمستقبال 
  سكن جدید  500ما ال یقل عن 
  البیئة الحیاتیة المستدامة و الملتقیات 

 وظائف و تنمیة للثقة بالمستقبل 
 1000 وظیفة جدیدة للبلدیة 
  للتدریب سنویًا ضمن أنشطة البلدیةمكان  400ما ال یقل عن 
  سیكون من السھل على الشركات ترسیخ و تطویر عملھا 
  ستطلب البلدیة أماكن للتلمذة الصناعیة عند أجراء مناقصات البناء 
  سنقوم بتحفیز إمداد المھارات و التعلیم مدى الحیاة من خالل التعاون المشترك الشامل 

 ستُصبُح ساندفیكن أقوى بالمعرفة
 أن تظل جمیع المدارس التي یذھب الیھا التالمیذ حالیاً قائمة یجب 
 تعزیز حق األطفال في األنشطة التربویّة في الروضة 
  یجب أن تعمل المدرسة على تلبیة االحتیاجات الفریدة لجمیع األطفال و ذلك لكي یحصل الجمیع على

 أفضل الظروف للحصول على شھادة الثانویة العامة 
  الرقمیة جزءاً طبیعیاً من عملیة التعلّم. تشّكُل الموارد 
   ستقوم المدرسة االبتدائیة بتقدیم وجبة اإلفطار 

 رعایة صحیّة و عنایة جیدة في عموم البلدیة 
  سنحكُم قبضتنا على السیطرة الدیمقراطیة للرفاھیة 
  مكان جدید لمساكن الرعایة 100ما ال یقل عن 
 یة زیادة االستقالل وحریة أكبر لمحتاجي الرعا 
  تقنیات جدیدة لصالح محتاجي الرعایة والموظفین 

 األمان في عالم متقلّب 
 ستكون البلدیة بأكملھا مكانًا آمنًا وجذابًا للسكن، العیش والعمل 
  سنتجاوز الحدود الطبقیة و نلتقي لتعزیز القیم الدیمقراطیة 
 تصادیة المعّرضة للخطرسنكافح العزل االجتماعي الفصل و نعمل على دعم المناطق االجتماعیة واالق 

 الثقافة، الطبیعة والریاضة  
  سیتم إنشاء بنك النشاطات الترفیھیة في المزید من األماكن في البلدیة 
 إنشاء المحمیات الطبیعیة في البلدیة 
 دعم التنمیة عن طریق السیاحة و معایشات الطبیعة 
  سیتم تطویر فروع المكتبة 

  



  

 
 

 صّوت لصالح  
  الدیمقراطیون  االشتراكیون

Socialdemokraterna 
 

  

 أیلول/سبتمبر  11 أغسطس و إلى/آب 24 التصویت المبّكر من یمكنك

 أصطحب ھویتك معك و بطاقة الناخب التي تّم أرسالھا الیك الى البیت في صندوق البرید.
 

 sapsandviken.se صفحة االنترنت: 
 facebook.com/s.sandviken الفیسبوك: 
   instagram.com/s.sandviken أنستغرام: 

 twitter.com/ssandviken تویتر:
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