
(!Kerava)بكيرافا ( SDP)مرحبًا بك في رابطة الحزب اإلشتراكي الديمقراطي 

حق التصويت في االنتخابات البلدية

13.6.2021في موعد أقصاه  18لمن أتم سن 
23.4.2021في ( Kerava)لمواطن دول االتحاد األوروبي المقيم بكيرافا 

أي مواطن من دولة أخرى كان محل إقامته بكيرافا لمدة عامين في 
23.4.2021 

سيتلقى الذين يحق لهم التصويت إشعاًرا رسميًا بالبريد

.18.4مكان التصويت محدد في اإلشعار للتصويت في 

مكان في التصويت المسبق متاح في جميع مراكز االقتراع المسبقة في أي
.فنلندا

حين ذلك سوف يتم . 13.6.2021ستجرى االنتخابات البلدية في فنلندا يوم األحد 

ات الكبرى والذي يتخذ جميع القرار,  إختيار مجلس المدينة للسنوات األربع المقبلة

ت يتخذ المجلس القرارات الخاصة بالبناء والمواصال(. Kerava)المهمة في كيرافا 

حية تهتم البلدية بالرعاية الص. وفيما يخص إستخدام أراضي منطقة كيرافا

ي  كيرافا والمدارس واألماكن الرياضية والمكتبة والعروض الثقافية المقدمة لساكن

(Kerava.)

ي هو حاليًا الحزب األكبر في كيرافا وكذلك ف SDPالحزب اإلشتراكي الديمقراطي 

نلندا وكان له تأثير كبير فيما وصلت إليه دولة ف 1899في عام  SDPتأسس . فنلندا

.اليوم

ترام المساواة  والدفاع عن وضع العمال و توفير تعليم جيد لجميع األطفال واح

 نقبل نحن ال. حقوق اإلنسان هي أمور مهمة بالنسبة لنا كاشتراكيين ديمقراطيين

كي ينجحوا من المهم بالنسبة لنا أن يتمتع المهاجرون بفرص متساوية ل. العنصرية

.في حياتهم



هل تود التحدث أكثر؟
يسعدني أن أخبركم المزيد عن االنتخابات البلديةوالحزب اإلشتراكي الديمقراطي

___________________________________اسمي 

____________________رقمي 

ن في نريد بناء دور رعاية للمسني. نحن نقدر مسنيننا كثيرا
Kerava وإحضار الخدمات إلى منازل المسنين.

.فأنت بحاجة إلى رعاية كافية وقريبة, عند التمرض

تقبل كيرافافُهم مس. نريد تقديم الدعم لألطفال والشباب والعائالت

sا حتى يجب أن يكون لكل فرد الحق في ممارسة هواية في كيراف

.و لو لم يكن لديهم المال

.  الصحةممارسة الرياضة والثقافة تعطي مضموناً للحياة وتجلب

ت نحن نقوم بإنشاء أماكن جديدة لممارسة الرياضة والفعاليا
.الثقافية

.نقوم بعمل وبناء مساكن جديدة منخفضة التكلفة للجميع

فرصة نحن نحمي طبيعة كيرافا الجميلة و نريد أن نمنح الجميع
.االستمتاع بها


