
 

؟ 2021ماذا يجب أن تصوت في عام ل  

 

هل تعلم أنه يمكنك التصويت في االنتخابات البلدية في توركو حتى لو لم تكن مواطًنا فنلندًيا؟  

عاًما على األقل في يوم االنتخابات ، وكنت مسجالً في توركو ،   18إذا كان عمرك   تستطيع

.... وأنت إما  

واطن إحدى دول االتحاد األوروبي أو النرويج أو أيسلندا م  1  

ل أنت مواطن من بلد آخر وعشت في فنلندا لمدة عامين على األق أو   2 .     

توركو مسؤولة عن العديد من األشياء التي تؤثر    االنتخابات البلدية هي انتخابات مهمة. مدينة

رياض األطفال  علينا جميعًا. وتشمل هذه ، على سبيل المثال ، الخدمات الصحية والمدارس و 

 والنقل العام وشبكة الشوارع والمكتبات والحدائق وأشياء أخرى كثيرة

و. أمثلة على مثل  يقرر مجلس مدينة توركو شكل ومظهر توركو. يتخذ أكبر القرارات في تورك

...هذه القرارات  

 أين ستبنى المدارس الجديدة؟   

 هل يجب أن تكون الرعاية الصحية مجانية؟      

 ما هو حجم ضريبة البلدية؟      

 كيفية تحسين النقل العام؟      

. وعدد كبير من القرارات األخرى    

بلدية كل أربع سنوات. االنتخابات البلدية يتم انتخاب مجلس المدينة بشكل ديمقراطي في انتخابات  

لمقبلة فيا 13.06.2021 ا  

ذا كان بإمكانك التصويت ، يجب أن تتلقى رسالة بالبريد )"إشعار حقوق التصويت"( قبل شهر  ا

تقريًبا من االنتخابات. يتوفر المزيد من المعلومات التفصيلية )باللغة اإلنجليزية فقط( في هذه 

,هالصفح   
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 ماذا يجب أن تصوت باللون األخضر؟

حاليًا. على وجه الخصوص ، نحن ندافع  عد حزب الخضر )التحالف األخضر( ثاني أكبر حزب في توركو ي

. عن المساواة والطبيعة والمناخ والتعليم والصحة والشفافية واالنفتاح   

 

. مواضيعنا الرئيسية في توركو هي  

ي. جب أن تحمي المدينة المناخ. وهذا يتطلب وسائل نقل عام فعالة ودعم لركوب الدراجات والمشي ي  

. الطبيعية. يجب أن يتمتع الجميع بسهولة الوصول إلى الطبيعة القريبة يجب أن تحمي المدينة القيم    

 

يله تحتاج المدينة إلى التصميم الفعال ، ولكنها تحتاج أيًضا إلى أن تكون خضراء وجم .   

 

جب أن يحصل الجميع على فرص متساوية في الحصول على تعليم عالي الجودة. يجب تعيين عدد كاٍف من  ي

. وتحتاج المدارس إلى التمويل بشكل صحيح المعلمين    

 

 يجب أن تكون توركو أفضل مدينة طالبية في فنلندا .   

 

يجب أن تكون الخدمات الصحية واالجتماعية متاحة للجميع ، بما في ذلك المهاجرين وطالبي اللجوء غير       

. الورقيين  

 

إلى المساعدة: كبار السن ، واألطفال ،  يجب أن تدعم المدينة األشخاص الذين هم في أمس الحاجة      

زالون يفتقرون إلى  واألشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية أو اإلدمان ، والمهاجرين الذين ال ي

. مهارات اللغة الفنلندية الجيدة  

 

. شمل الحياة الجيدة أيًضا الثقافة والرياضة ، وهم بحاجة إلى الدعم   
      

يد إذا كان أداء الناس جيًدا. يجب حل المشكالت بسرعة قبل أن تصبح مشكالت مكلفة  يسير االقتصاد بشكل ج 

. وصعبة  

 يجب زيادة شفافية المدينة حتى يتضح كيف يتم إنفاق أموال الضرائب  .    

 

. يجب أن تبحث المدينة عن األعمال التجارية التي يمكن أن تخلق فرص عمل لجميع السكان وتدعمها        


