
 

 
 

 رأی بدهید؟  2021چرا باید در سال 

 

آیا می دانید حتی اگر شهروند فنالند نباشید ممکن است به شما اجازه داده شود در انتخابات شهرداری فنالند در  

سال سن داشته باشید ، می توانید رای بدهید،   18تورکو شرکت کنید و رای بدهید؟ اگر در روز انتخابات حداقل 

 اگر آدرس محل زندگیتان در تورکو باشد، یا اینکه: 

 

 ما شهروند اتحادیه اروپا ، نروژ یا ایسلند هستید . ش١

 . یا شما ملیت دیگری دارید و دو سال یا بیشتر در فنالند زندگی کرده اید ٢

 

انتخابات شورای شهر و شهرداری بسیار مهم است. شهر تورکو مسئول تعداد زیادی از خدمات مهم است که همه 

دمات بهداشتی، خدمات مدرسه، مهد کودک، حمل و نقل عمومی،  را تحت تاثیر قرار می دهد. این خدمات شامل خ

 شبکه های جاده ای، برنامه ریزی شهری، کتابخانه ها، پارک ها و غیره هستند. 

 

شورای شهر نهادی است که تصمیم می گیرد شهر تورکو چگونه بنظر بیاید و چه احساسی داشته باشد. این شورا  

 رد. تصمیماتی مانند ...دربارە همه مسائل مهم  تصمیم می گی

 

 کجا باید مدارس جدید ساخته شود؟ ●

 آیا خدمات بهداشتی باید رایگان باشد؟ ●

 نرخ مالیات چقدر باید باال باشد؟ ●

 چگونه می توان حمل و نقل عمومی بهتری ایجاد کرد؟ ●

 … و خیلی های دیگر 

 

انتخابات بعدی در  .  تخاب می شوداین شورا هر چهار سال یک بار به طور دموکراتیک در انتخابات شهرداری ان

 . برگزار می شود 2021ژوئن  13

 

" به زبان  äänioikeusilmoitusاگر واجد شرایط هستید، باید حدوداً یک ماه قبل از انتخابات بسته اطالعاتی )"

  فنالندی( را به صورت خودکار از طریق پست دریافت کنید. برای اطالعات بیشتر، به این وبسایت رسمی )فقط

 register-voting-the-of-compilation-and-vote-to-https://vaalit.fi/en/rightبه زبان انگلیسی( مراجعه کنید: 

 

 

 

 

 

 

  

https://vaalit.fi/en/right-to-vote-and-compilation-of-the-voting-register


 

 

 چرا باید به سبزها رأی بدهید؟ 
 

( در حال حاضر دومین حزب بزرگ در تورکو هستند. ما از طبیعت، آب و هوا، آموزش،  Vihreätسبزها )

 مراقبت های بهداشتی، شفافیت و گشودگی حمایت میکنیم. 

 

 مهمترین موضوعات ما در تورکو عبارتند از: 

 

کارآمد و این شهر باید از آب و هوا محافظت کند. این امر به یک سیستم حمل و نقل عمومی بسیار قدرتمند و  ●

 پشتیبانی از دوچرخه سواری و پیاده روی نیاز دارد.

 

این شهر باید از ارزشهای طبیعی خود محافظت کند. همه باید حتی در داخل شهر به طبیعت دسترسی داشته   ●

 باشند.

  

 این شهر باید به طور کارآمد ساخته شود، اما همچنین باید سبز و زیبا باشد. ●

 

کیفیت برابر دسترسی داشته باشند. باید معلم کافی باشد و مدارس باید بودجه کافی داشته  همه باید به آموزش با  ●

 باشند.

 

 تورکو باید بهترین شهر دانشجویی فنالند باشد. ●

 

 

 خدمات اجتماعی و بهداشتی باید در دسترس همه باشد، از جمله ساکنان خارج از کشور و پناهندگان فاقد گواهی.  ●

 

این شهر باید از افرادی که حمایت بیشتری الزم دارند، حمایت کند: افراد مسن، جوان، افرادی که با بیماری های  ●

 روانی یا اعتیاد روبرو هستند، ساکنان خارجی متولد شده که هنوز یاد نگرفته اند که فنالندی روان صحبت کنند.

 

 

 ز آن حمایت کرد.فرهنگ و ورزش برای یک زندگی خوب حیاتی است و باید ا ●

  

با حفظ سالمت مردم و با حل مشکالت قبل از تبدیل شدن آنها به مشکالت بزرگتر، می توان اقتصاد را حفظ   ●

 کرد.

 

 این شهر باید در مورد چگونگی استفاده از وجوه مالیات دهندگان شفافتر باشد.  ●

 

 انند برای همه ساکنان، شغل فراهم کنند.این شهر باید شرکتهایی را جذب کند و از آنها پشتیبانی کند که می تو ●

 


