
VÅR 
STOCKHOLMSREGION 
KAN BÄTTRE

هەرێمی ستۆکهۆڵم 
باشتر دەتوانێت



بەربەرەکانی کریمینالیتێت/چەتەیی وە نەهێشتنی جوداسازیی 
لە کۆمەڵگادا 

ئەوانەی تاوان ئەنجام دەدەن لە شەقام و مەیدانەکاندا دەبێت بەرگرییان لێ بکرێت وە جیتر نەهێلرێت لە گەشەدابن بۆ ئەوەی 
الوانی تر نەچنە سەر رێگای تاوان و کریمینێلیتێت/چەتەیی.  ئەوەش پێویستی بە دامەزراندنی پۆلیسی زیاترە، هەروەها 

سزای توندتر بەرامبەریان بکرێت. بەاڵم لەهەمانکاتدا پێویستە هۆکاری تاوانەکانیش بزانین. یەکێک لە کاریگەرترین چارە  
بۆ یارمەتیدانی گەنجان بۆ دورخستنەوەیان لە کریمینالیتیت/چەتەیی پێویستە بەدیلی باشتریان هەبێت بۆ نمونە: خوێندنی 

باش، چاالکی مانا بەخش دوای تەواوبونی قوتابخانە واتە لە کاتی بەتاڵیدا هەروەها  دەرفەتیان بۆبڕەخسێنرێت بۆ کارکردن. 
ئێمەی سوسیالدیموکرات دەمانەوێت بنبڕی جوداسازی/ دابڕان لە کۆمەڵگای سویدیدا بکەین ئەوەش لە ڕێگای هەنگاونان بۆ 

چاکسازی لە  قوتابخانەکان، خزمەتگوزارییە کۆمەاڵیەتیەکان، وەرزش هەروەها لە ڕێگای رێکخراوە مەدەنیەکان.   

ئێمە دەمانەوێت:
   بنەبڕی کریمینالیتیت/ چەتیی لە ڕێگای دامەزراندنی-پۆلیسی لە هەرێمی ستۆکهۆڵم زیاتر بکرێت هەروەها 

  سزای بەهێزتر بۆ تاوانی قورس.
   چاکسازی بکەین لە قوتابخانەکاندا، گرنگی بدەین بەو خانوبەرانەی کە تەسک و بچوکن وە ڕێگا نەدرێت بەو 

  الوانەی کە دەیانەوێت ببنە کریمینێل/چەتە.

   هاریکاری شەڵتەری ژنان بکرێت بە درێژخایەنی لەگەل شارەوانیەکاندا بۆ بەردوام بونی کارەکانیان.

کۆنتڕۆڵی قوتابخانەکان وەربگرینەوە
هەموو مندااڵن مافی قوتابخانەی باشیان هەیە. بەاڵم ئەمڕۆ قوتابخانەکان بونەتە بازاڕی سەرمایەدارەکان کە قازانجی  
سەرمایە و پارە پەیداکردن گرنگترە لەوەی کە مامۆستا دابمەزرێنرێت یاخود گرنگی بە فێربوونی قوتابیان بدرێت.   

پاشەڕۆژی مندااڵن بازاڕ نییە.

ئێمە دمانەوێت: 
  لە قوتابخانەکانی هەرێمی ستۆکهۆڵم مامؤستای  زیاتر دابمەزرێنرێت. 

   گەرەنتی بدرێت بۆ هاریکاری ئەو قوتابیانەی کە زیاتر پێویستیان بە
   دەرس ووتنەوە هەیە لە دوای قوتابخانەدا. بۆ نمونە ئەو خوێندکارانەی

  ترسی دەرنەچونیان هەیە  بۆ قۆناخی ئامادەیی.

  مندااڵن دەرفەتی نانی بەیانیان هەبێ لە قوتابخانە.

  تەرخانکردنی کاری هاوینە بۆ هەموو خوێندکارانی ئامادەیی.

   ڕێگە پێ نەدان بۆ دامەزراندنی قوتابخانەی ناحکومی. دەبیت پێویستی 
  و داخوازیەکان لەبەرچاو بگیردرێت نەک بازاڕی سەرمەیداری.

کۆنتڕۆڵی چاودێریی تەندروستی نەخۆشخانەکان 
وەربگرینەوە

ستۆکهۆڵم دەوڵەمەندترین هەرێمی وواڵتی سوویدە لەگەڵ ئەوەشدا ئەو هاوواڵتیانەی ڕوو لە  طەواری دەکەن  لە 
خەستەخانەکاندا  دەبێت لە سەرەدا بوەستن بۆ ماوەیەکی دوورو درێژ وە لەهەمان کاتدا جێگا بۆ نەخۆشەکان لە 

نەخۆشخانەکاندا کەمن. شانزە ساڵ حوکمڕانی حزبی مودێرات لە نەخۆشخانەکانی هەرێمی ستوکهۆلمدا کارەساتی 
دروست کردوە، کارمەندانی خەستەخانەکان دەنگی ناڕەزاییان دەربڕیوە دەربارەی نەبوونی کارمەند بەم هۆیەوە 

سەالمەتی نەخۆشەکان لە مەترسیدان. ئیترئەمەش بەسە!  ئێمە دەمانەوێت سەرەیی چونە ژورەوەی فریاکەوتن/طەواری 
کورت بکەینەوە ئەوەش لەرێگای کارمەندی زیاتر لە نەخۆشخانەکاندا هەروەها گەرەنتی/زەمانەتی سەالمەتیی دووگیان 

لەکاتی منداڵبون بکرێت.

ئێمە دمانەوێت:
  سەرەی ژوری فریاکەوتن/طەواری کورت بکەینەوە. 

   کارمەندی نەخۆشخانەکاندا زیاتر بکرێت وە مەرجی باشتریان بۆ 
  دابین بکرێت.

   ناوەندە تەندروستییەکان/خەستەخانەکان بەالی کەمەوە یەک  پزیشکی هەبێت.
  فراوانکردنی چاودێری تەندروستی لەسەرانسەری هەرێمی ستوکهۆلمدا.

   دابین کردنی یەک مامان و یەک پەرستار بۆ ئەو ژنانەی منداڵیان دەبێت 
  بۆ ئەوەی سەالمەتیان مسۆگەر بکرێت.

گونجاندنی ژینگە لەگەڵ کاری پاشەڕۆژدا
 پێکەوە چارەسەرکردنی قەیرانی ژینگە. دەمانەوێت شارەوانییەکانی هەرێمی ستۆکهۆڵم لە گونجاندنێکی تازەدا پێشەنگ 
بن. لە ئایندەدا هەرێمی ستۆکهۆلم پێویستە زیاتر خانووی تێدا دروست بکرێت وە ڕێگاوبان باشتربکرێت  لەسەر بنەمای 

ژینگەیەکی دروست و سەوز. 

ئێمە دەمانەوێت:
  خولی میترۆ و شەمەندەفەری هاتوچۆ زیاتر بکرێت بۆ هاواڵتیان. 

    کارتی هاتوچۆکردنی پاس و شەمەنەفەرهەرزان بکرێت بۆ گەنجان وە بۆ مندااڵن تا تەمەن 12 ساڵ بە 
  خۆڕایی بێت.

  بە خێراکردن لە دروستکردنی پیشەسازیی لەسەربنەمای ژینگە.

  دروست کردنی خانوبەرەی نوێ لەسەر بنەمای ژینگە بە نرخێکی گونجاو. 



پێکەوە سەالمەتترین
ئێمە سۆسیال دیموکراتەکان دەزانین کە هەرێمی ستۆکهۆڵم دەتوانێت باشتر 

کار بکات. ئێمە دەمانەوێت جوداسازیی و کریمینالیتێت/چەتیی بنەبڕ بکەین لە 
کۆمەڵگادا.  ئێمە دەمانەوێت قوتابخانەکان بایەخ بە قوتابیان بدات وە چاودێریی 
تەندروستی لەسەر بناغەی پێویستی هاواڵتیان بیت.  ئێەمە دەمانەوێت هەرێمی 

ستۆکهۆڵم ببێتە پێشەنگ لە گونجاندنی ژینگەدا.

ئێمە سۆسیال دیموکراتەکان دەزانین کە پێکەوە بەهێزتر دەبین.  خۆشگوزەرانی 
گشتی بۆ هەموو هاواڵتیەکە کە پێویستیی پێی هەبێت کاتێک بتوانێت کار بکات 

یان کارێکی هەبێت.  بەم شێوەیە کۆمەڵگایەکی سەرکەوتوو و سەالمەت دروست 
دەبێت.

ئایا هاوڕامانیت؟ لە 11ی ئەیلول دەنگ بە سۆسیال دیموکراتەکان بدە.

Lättläst svenska, Suomi, فارسی,الفارسية, 
Türkçe, English, Español, دری, ትግርኛ, 

Af-Soomaali, Bosanski, Hrvatskom, Srpski, 
Kurmancî ,سۆرانی

ئەمڕۆ ببە بە ئەندام!
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