
  

 

 ھڵبژاردن ھ یفێستیمان  
2023-2026 

  ەتوانید ڤیکنساند
 باشتر بکات!  یکار

  ێش. پەداو ڕووی باش  یشت ۆرز ڤیکنساند ەوانیشار ھل ییدادوا �نھی سا ھول
 ێرژ ڕێژەی  ھب ھرکھوت،س ھتاکھپ ھسھرباش ب ھندروستی،ت ێرییچاود ھمویان،ھ

 . ۆناخھق ھوئ ۆ٪ ب2.3 یمردن

  االکیھکانچ ھموھ ۆڵیو ھ یمناستیکج ۆب  ێ نو ۆڵێکیھ  ەدانکردنیئاو ھمساڵیشئ
 .  ەستیپێکردد ھستۆڤیکل

کلتور،   ھب ەوانییھکان،شار  ھواوی ت ھرەپێدانیپ ھل ینب ھردەوامب ەمانھوێتد
 .  ھمویانھوەھ ێشپ ھو کار ل ھقوتابخان ەرزش،و

 ! ەکھیندروست د ەوانیشار ھل ھمووانھ ۆب  یشو ئاسا ھداھاتووب ھمانمتمان  ێکھوەپ

 یموکراتھکاند  ۆسیالس
 ڤیکێن ساند ھل
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شارەوانی پیشھسازی و کلتوری  -ساندڤیکن 
 ھاوچھرخ

 

 بۆ خۆمان ھھڵبژاردنی بھرنامھی ساندڤیکن لھ دێموکراتھکان سۆسیال ئێمھ خوارەوە، الپھڕەکانی لھ
 . دەکھین پێشکھش 2026-2023 ماوەی

 کاری ئێمھ کھ نییھ شتێک ھھموو بێگومان دەکرێت باس لێرەدا ئھوەی. ھاوچھرخھ کلتوری و پیشھسازی شارەوانیھکی - ساندڤیکن
 . دەبینین بھگشتی داھاتوو پێداویستییھکانی و ئێستا  بارودۆخھی ئھم چۆن کھ پێدەبھخشێت وێنھیھکی بھڵکو بکھین بۆ

 پێویستی دێموکرات سۆسیال بھھێزی سیاسھتێکی بھ�م بنیاتبنرێت، لھناوخۆدا دەتوانێت بێگومان دێموکرات سۆسیال کۆمھڵگایھکی
 پھتاکھ کاتی لھ نھبێ ھیچ ئھمھمان ئێمھ. ناوچھییھوە لھڕووی چ و نھتھوەیی لھڕووی چ ھھیھ دێموکرات سۆسیال بھحوکمڕانی

 .بووە گرنگ زۆر ھاوبھش ئامانجێکی بھرەو جیاوازەکان ئاستھ ڕێکخستنی و ھاوئاھھنگی کھ بینیوە،
 و و�ت دژی شار و ژنان دژی پیاو و گھنج دژی لھ بھسا�چووان و تھندروستھکان بھ دژ نھخۆشھکان دێموکراتھکان سۆسیال ئێمھ
 . دانانھین  داوە دەست لھ کارەکانیان کھ ئھوانھی دژی دەکھن کار کھ ھیئھوان

 . بھرانبھرە و  یھکسان دیموکراتی، کلتوری، فرە کھ کراوەیھ کۆمھڵگایھکی  ئێمھ ساندڤیکنی
 

 بۆ دەکھن کار ساندڤیکن لھ  دیموکراتھکان سۆسیال

 بژیت  تێیدا ئھوەی بۆ بێت ئاسوودە شارەوانییھکی دەبێت ساندڤیکن •

 ھھبێت کارکردنیان دەرفھتی کھسێک  ھھموو پێویستھ •

 لھپھروەردەی بھشداری و بکھن دابین ھھمووان بۆ باش پھروەردەیھکی قوتابخانھکان پێویستھ •
 بکھن  دابین قوتابیان  تاکھکانی پێداویستییھ و بکھن کۆمھ�یھتی

 قازانج مھبھستی بێ بھ ببێت بھھێزمان ھاوبھشی خۆشگوزەرانی •

 فرسھتھکانی لھ کھڵک  بتوانێت و ڕابواردن بۆ ھھبێت باشی دەرفھتی کھسێک  ھھموو پێویستھ •
 . وەربگرێت کھلتووردا و وەرزش

 بدرێت  پێ پھرەی و بپاریزرێت دەبێ کھلتووریمان کھلھپووری و بێھاوتا  بینایھکی •
 

 دەنگھکھت یھکالییکھرەوەیھ. 
لدا  ی ئھیلو11 ئێمھ لھگھڵ تۆدا بۆ ڕۆژی ھھڵبژاردن لھ

 حساب دەکھین! 
 

 

 

  



  

 شارەوانییھک لھگھشھکردندا
  تھواوی شارەوانییھکھ بۆ داھاتوو بھھێزتر بکرێن 
  خانووی نوێ  500بھالیھنی کھمھوە 
  جێی خۆگر بۆ گوزەران و گردبوونھوە 

 کار و گھشھکردن بۆ متمانھبوون لھداھاتودا
 1000  کاری نوێ بۆ شارەوانیھکھ 
  راھێنانی کار لھ ساڵێکدا لھ ناو چاالکییھکانی شارەوانیدا جێی  400بھالیھنی کھمھوە 
  ئاسانی بۆ کۆمپانیاکان بۆ دامھزراندن و پھرەپێدانی چاالکیھکانیان 
  دەبێ شارەوانی داوای فێرگھ بکات لھ تھوراتھکانی بیناسازی 
 نلھ ڕێگھی ھاوکاری فراوانھوە، ئێمھ توانای دابینکردن و فێربوونی ھھتاھھتایی بھجۆش دەخھی 

 زانین ساندڤیکن بھھێزتر دەکات
  پێویستھ ھھموو ئھو قوتابخانانھی کھ ئھمڕۆ خوێندکار تێیدا ئامادە دەبن بمێننھوە 
  مافی مندا�ن بۆ چاالکیھکانی پێدەگۆگیک لھ پێش قوتابخانھ زیاد بکرێ 
  کھسێک  پێویستھ قوتابخانھکھ ھھموو پێداویستییھ تایبھتھکانی مندا�ن دابین بکات بۆ ئھوەی ھھموو

 باشترین بارودۆخی ھھبێت بۆ وەرگرتنی دبلۆمی ئامادەیی
  .سھرچاوەی دیجیتاڵ بھشێکی سروشتی فێربوونھ 
   قوتابخانھی سھرەتایی دەبێ تاشتێ پێشکھش بکات 

 چاودێریی باشی تھندروستی و کۆمھ�یھتی لھسھرانسھری شارەوانیدا
  کۆنتڕۆڵی دیموکراتیانھی خۆشگوزەرانی دەپارێزین 
 شوێنی نوێ لھ خانووی چاودێریدا 100کھمھوە  بھالیھنی 
  سھربھخۆیی زیاتر و ئازادیی فرەوانتر بۆ وەرگرانی چاودێری 
  تھکنھلۆجیای نوێ لھ باشترین بھرژەوەندی وەرگرانی چاودێری و ستاف 

 ئاسایش لھجیھانێکی بگۆڕدا 
  ژیان و کارکردن پێویستھ تھواوی شارەوانییھکھ شوێنێکی ئارام و سھرنجڕاکێش بێت بۆ گوزەران و

 تێیدا
  ئێمھ لھ سھرانسھری سنوورە چینایھتیھکان کۆدەبینھوە بۆ بھھێزکردنی بھھا دیموکراتییھکان 
   ئێمھ دژ بھ جیاکاری دەوەستینھوە و ئاستی ناوچھ الوازەکان لھ رووی ئابووری و کۆمھ�یھتی بھرز

 دەکھینھوە  

 کولتوور و سروشت و وەرزش  
 ردن لھ زۆر جێی شارەوانیدادامھزراندنی بانکی کاتبھسھرب 
  دانانی یھدەگی سروشتی شارەوانی 
 پشتیوانی لھگھشھپێدانی ئھزموونی گھشتیاری و سروشتدا 
   پھرەدان بھ لقھکانی کتێبخانھی گشتی 

  



  

 
 

 دەنگ بدە بھ  
 سۆسیال دیموکراتھکان!

 

  

 ی ئھیلول پێشوەخت دەنگ بدەیت 11 ئابھوە تا ی24 دەتوانیت لھ 

ناسنامھکھت و ئھو کارتی دەنگدانھی کھ لھ سنووقی پۆستھی خۆتھوە بۆ ماڵھوە وەرتگرتووە،  
 لھگھڵ خۆت بھێنھ.
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