
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

نامج  ي البر 2026-2022 الموجز االنتخابر   

v صراحه  الهاي  

 

م حزب العمل ) ز  (بإنصاف الهاي بالقلب والروح. يستحق كل األطفال فرصة عادلة ومعلم/ معلمة جيد. PvdAيلت 

ي الهاي 
ا  - . يجب أن يكون كل مقيم فز ً ا وكبتر ً ي حي نظيف وآمن. نحن  - صغتر

ل جيد وبأسعار معقولة وفز ز ي متز
قادًرا عىل العيش فز

امك  ز نتحول إىل الطاقة المستدامة ، ولكن بطريقة يمكن للجميع تحملها. ليس أصلك أو اسمك هو الذي يحدد ما تحققه ، بل الت 

حقيق ذلك مًعا: صادق الهاي. يرمز حزب العمل إىل. وموهبتك. نعتقد أنه يمكننا ت  

معقولة وبأسعار جيدة سكن . 

ي السبب هو هذا .معقولة بتكلفة العيش عىل قادًرا تكون أن يجب ، تكسبه ما كان مهما  
ي أننا ف   

ل 4000 نبن  منها ، سنوًيا جديد مب    

ي إىل العمل حزب يرمز .عاراألس متوسط إيجار ٪20 و للبيع معقولة بأسعار ٪20 و ، اجتماعية 40٪  
إذا فقط، الشاهقة المباب   

ا هذا كان
ً
ي من كل .السيئي  ي والمالك المكلفة اإليجارات مع نتعامل .التكلفة ميسور أيض ي يشبر

ا
ل بنفسه فيه يسكن أن عليه مب    ، 

ه نمنع هكذا ي والعفن الرطوبة تتسبب .الثمن باهظ تأجب   
ي نستخدم .نازلنام من إخراجهم ويجب بالمرض الناس إصابة ف   

المباب   

المؤقتة الرعاية للمنازل أو (االجتماعية األعمال ريادة أو االجتماعات ، المثال سبيل عىل) االجتماعية لألغراض الشاغرة .  

الترتيب  في حي كل  

ي ، رائعة األحياء بعض تبدو  
ي أخرى أحياء وف  ي تتعب   

نستثمر نحن .الفاتاالخت تلك نحارب نحن .باألمان الناس يشعر وال النفايات ف   

ات ي الماليي  ي عشر  
اء المساحات من المزيد :وآمنة نظيفة أحياء ف  والحاويات والتنفيذ النفايات وصناديق والمقاعد والمياه الخض   

ي األولوية إعطاء يتم .نظيفة عليها والحفاظ متكرر بشكل النفايات وجمع األرض تحت  
ي لألحياء النهج ف   

إليها الحاجة تشتد النر . 

األخضر  اللون يفعل أن شخص ألي يمكن  

ك الطاقة تحول إىل ماسة حاجة هناك ي تكون أن يجب ولكن .نظيفي  ي ومدينتنا كوكبنا لبر  
نقوم السبب لهذا .الجميع متناول ف   

ي وعزلها المنازل بصيانة  
ا دخلك كان إذا .شمسية ألواح عىل يحصل سقف وكل الوقت نفس ف 

ً
عالية طاقة وفاتورة منخفض  ، 

ي ي األحياء إىل الطاقة انتقال إعانات تذهب .للطاقة مجانًيا شمسية لواحأ فستتلقر  
األولوية إعطاء يتم .بشدة الناس يحتاجها النر  

اء المساحات ذات لألحياء األقل الخض  . 

طفل  لكل تعليم أفضل  

ي أن نقبل ال نحن ا تعليًما األطفال أحد يتلقر
ً
ي السبب هو هذا .يتلقاه ال واآلخر جيد  

ي ألمرا نجعل أننا ف  للعمل للمعلمي  ي جاذبية أكب   

ي  
ل األولوية إعطاء خالل من الضعيفة األحياء ف  ي والمساعدة ، السعر متوسط مستأجر لمب    

ي ف  لزم إذا السيارات لوقوف مساحة توفب   

ي أن يجب .ومكافأة األمر ي المدرسية المشورة طفل كل يتلقر  
وبرامج ، المدارس مع التفاقيات عقدنا سبب هو هذا .يستحقها النر  

ي للمعلمي  ي) تدريب  
مجانية إرشادات هناك سيكون .المدرسية المشورة لتحسي  ي المدارس مع يعمل استشاري ومجلس المدارس (ف   

لية الواجبات حول ي التدريب من المزيد نريد .ودعمهم الوالدين مشاركة زيادة عىل ونعمل طفل لكل المب   تكون أن يجب :الداخىل   

كات ها عىل قادرة الشر ي بسهولة توفب  عىل للعثور الدراسة مستشاري / العمداء من المزيد ونريد المزيد البلدية تقدم أن ويجب ، أكبر  

ي تدريب داخىل  . 

 

 



                

نامج  ي البر 2026-2022 الموجز االنتخابر   

التنوع قوة  في االستثمار تفريق، /تمييز ال  

ي أو دينك أو اسمك هل يكتشفون غامضون ضيوف لدينا السبب لهذا !مستحيل فرصك؟ يحدد دخلك أو فيه تعيش الذي الح   

ي تميب  يال  
ي اإلسكان سوق ف   

طتنا ضباط يكون أن يجب .الحانة وف  ي التنميط نحارب .لمجتمعنا انعكاًسا شر  
ي االستمرارية) العرفر  

ف   

ات (المظهر أو األصل طة تسجل .األحياء ولجان الجسدية بالكامب  التميب  ي تقارير دائما الشر . 

ي  
ي ، والرفاهية والرعاية التعليم ف  اتلل االهتمام من المزيد نوىل  ك وتاريخنا بتنوعنا نحتفل .التنوع وقوة الالواعية تحب   مه المشبر ونحبر . 

ا اإلسالمية الطريقة عىل الدفن نجعل ، المثال سبيل عىل
ً
بـ ونحتفل عبودية نصب هناك وسيكون ، ممكن  Keti Koti. أن يجب  

تحب عمن النظر بغض ، طبيعتك عىل تكون أن عىل قادًرا تكون . 

فقر  أقلو الوظائف من المزيد  

ة  صعوبة يجدون العمال من والمزيد المزيد ي كبب   
ي أنهم أو نفقاتهم تغطية ف  من المزيد نريد السبب لهذا .وظائفهم من متأكدين غب   

ي بشكل نستثمر .األمن من والمزيد الوظائف ي أساس   
ي التدريب ذوي لألشخاص العمل ف  إىل يحتاجون الذين واألشخاص العمىل   

الصحية والرعاية والتعليم واالستدامة والبناء الدائري واالقتصاد والسياحة التحويلية الصناعة تحفب  ي يناعل يجب .إضافية إرشادات . 

ي الوظائف من المزيد نخلق  
ي تساهم النر  

ي صعوبة يجدون الذين لألشخاص خاصة ، أحيائنا ف   
ي فكر .آخر عمل عىل العثور ف   

عمال ف   

ي والمنفذين النظافة  
اء تالمساحا ومديري ساحاتنا ف  ا ذلك كان إذا .لدينا الخض 

ً
ي نساعد فإننا ، ممكن  

ووظيفة التطوير من مزيد ف   

 .المتابعة

المساعدة فائدة بتخفيض الفور عىل نقوم ال .الدهون وعاء ليست المساعدة .األمن /التأكيد يستحقون الرفاه عىل الناس  

ا أحدهم فات/تأخر إذا االجتماعية
ً
ي أو موعد ي بدأ أو هدية تلقر  

ك سكنال ف  الناس يجعل حرفيا ، الناس منظور يسلب الدين .المشبر  

ي الديون نتحمل أن المرجح ومن ، لدينا المالية المساعدة مكتب عىل القدرة زيادة :الديون نهج توسيع بصدد نحن .يمرضون  
ف   

ي) العمل مقابل التدريب أو (الطوع  . 

الجوار  في المحبة رعاية  

ة موراألي تسوء أن منا ألفضل يحدث أن يمكن نحن .المنطقة إىل المألوف الوجه عودة نريد السبب لهذا .جسدًيا أو عقلًيا :لفبر  

ي نستثمر  
ي والمدربي  ي االجتماعيي  ي األخصائيي  ي من المزيد ف   

ليي  ي والمساعدين الشوارع ف  يجمعون إنهم .المنطقة وممرضات المب    

ي ويساعدون ، مًعا السكان  
يحلونها أو التفاقم من ويمنعونها مبكًرا المشكالت بتحديد يقومون و ، المعقدة النماذج ف  . 

والمكتبات السباحة وحمامات الرياضية واألماكن المجتمعية والمراكز االجتماعات أماكن من المزيد الهاي سكان كل يستحق . 

ي لديهم سكاننا ي تأثب  انيات إنفاق عىل أكبر ي مب   ي بشكل البلدية مسؤولو يعمل .واإلجراءات الح  ي أكبر  
ي ف  بالسكان يتعلق فيما الح   

 .المحليي  ي

 

مارس لصالح حزب العمل الهاي ١٦نحن نعتقد أن ذلك ممكن: الهاي صراحه. وانت ايضا؟ صوت/ انتخب في    
 (PvdA) 
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