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ئامانجی تیمی کۆنگرەی دامەزراندن پاراستنی پڕڕەنگی ) ڕەنگاڵەیی(

 و مافی یەکسانی بۆ بەشداریکردن لە دژی ڕەگەزپەرستی و بە کەمزانینی کەسەکانە.

 شاری بۆن بووەتە شارێکی نێودەوڵەتی لە جیهانداو بەوپێیە خاوەنی شارێکی کراوەین، بۆیە لەم شارەدا ١٨٠ ڕەگەزی

جۆراوجۆری خەڵکانی واڵتانی جیهان دەتوانن بە ئاسودەیی تیایدا بژین.

دەمانەوێ ئەم تیمە الوییە بە چاالکی زۆرەوە دامبەزرێنین.

ئێمە هەردەم بۆ هاوخەمی و هاوبەشی مافی یەکسانی تێدەکۆشین.

 ئێمە دەنگی سۆشیالی پەنابەرانین، ئەو کەسانەی کە کێشەی مێژووی پەنابەری لەگەڵ خۆیان بۆ کۆنگرەی هاوکاری

 دامەزراندن  لە شارەکەمان شاری بۆن دەهێنن، بە دڵنیاییەوە بە هەموو توانایەکامنەوە پشتگیریان دەکەین، بە تایبەت لە

  بوارەکانی خوێندن، دانانی ماڵ و ڕێنامیی مافی پەنابەری و چارەسەری ئەو بە کەمزانینەیان لە ناو کۆمەڵگەدا

 یەکێک لە ئامانجە سەرەکیەکانی ترمان بریتیە لە نەخشەڕێی پێکەوە ژیان لە ناوەندە جودا مرۆییەکان لە ناوەوەو هاوکات

لەگەڵ شارەکانی تریشدا، هەموو ئەمانە بە مەبەستی بەرەو پێشربدن و یەکگرتنەوەو بەهێزکردنی کۆمەڵگەیە

 سەبارەت بەو کەسانەی کە لە تاو لێکەوتەی شەرو هەژاری هەاڵتوون، دەمانەوێت بۆ دامەزراندنەوەی ژیانیان لە شاری بۆن

بنەمایەکی باشیان بۆ دابین بکەی

 ئێمە هەمیشە بە کەمزانینی کەسەکان و ڕەگەزپەرستی ڕەت دەکەینەوەو، بەبەردەوامیش پشتگیری لە دیموکراسی و پڕڕەنگی

)ڕەنگاڵەیی( و هاوخەمی هەموو الیەک دەبین

تیمی کۆنگرەی هاوکاری دامەزراندن بە جێگری تایبەتەوە
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کێ دەتوانێت دەنگ بە ئێمە بدات؟

کۆنگرەی هاوکاری دامەزراندنی ژیانی خەڵک لە شاری بۆن، جێگرەوەیەکی سیاسیە بۆ پەنابەران و ئەو کەسانەی 

کە مێژووی پەنابەری بەرانبەر بە سیاسەت و بەڕێوەبەرایەتیەکان  بەیانکاریان هەیە.

ئەمانە  لە ڕۆژی ١٣-٢٠٢٠/٩ کە ئەکاتە ڕۆژی هەڵبژاردنی سەردێری و دە نگی پێ ئەدرێت.

■  پشتگیری لە مافی یەکسانی و پێکەوە ژیانی ئەڵامن و پەنابەران و ئەو کەسانەی کە مێژووی 	
پەنابەرییان هەیە.  

چاکسازی لە چۆنیەتی پێکەوە ژیان لە ناو کۆمەڵگەدا بەتایبەت لە ناوەندەکانی  )خوێندن و  	

قوتابخانە، زانیاری ، کارکردن، ڕەوشی ژیانی ماڵ(.

■  ڕێنامیی و ئاسانکاری  پەنابەران لە پیویستیەکانی ژیانی ڕۆژانەیاندا .	

ئەو کەسانەی مافی دەنگدانیان هەیە بریتین لەوانەی هەڵگری پاسپۆرتی ئەڵامنین ، یاخود هەڵگری پاسپۆرتی ئەڵامنی 
و پاسپۆرتی واڵتێکی ترن، یاخود بۆ خۆیان ئەڵامنن، هەروەها ئەوانەی بەبۆنەی نیشتەجێ بوونیان لە ئەڵامنیا پاسپۆرتیان 

وەرگرتووە. یاخود بە بۆنەی لەدایکبوونیان لە ئەڵامنیا هەڵگری پاسپۆرتی  ئەڵامنین و باوک و دایکیان خەڵکی دەوڵەتێکی 
ترن.  سەرەڕای ئەوانەش بۆ بەشداری کردنت  لە بڕیاری ١٣-٢٠٢٠/٩ پێویستە تەمەنت ١٦ ساڵ بێت و، لە پێش ڕێکەوتی 

٢٨-٢٠٢٠/٨ وە لە شاری بۆن ژیابیت.

داواکاری لە سیاسەتی دامەزراندنی ژیانی هاواڵتی لە شاری بۆن ئەمانەیە:

Vielfalt. Teilhabe. Solidarität.
Am 13. September: SPD wählen!

V.i.S.d.P: SPD Unterbezirk Bonn - Engelbert Seuren - Clemens-August-Straße 64 - 53115 Bonn

You can find more information at
Daha fazla bilgi almak icin lütfen buraya tiklayiniz

www.integrationsrat.spdbonn.de

ملزيد من املعلومات تجدون عىل الصفحة التالية

برەودان بە مافی یەکسانی و،  بەشداربوونێکی یەکسان بۆ پەنابەران لە بواری خوێندن، کارکردن،        	

دۆزینەوەی جێی نیشتەجێ.  

هەوڵ دەدەین چارەسەر بۆ هەموو ئەو گرفت و روداوانە بدۆزینەوە کە کەسانێک لە ڕێیەوە دوچاری  	

سوکایەتی پیکردن بوونەتەوە. 

دامەزراندنی شارێکی پڕ چاالکی بۆ بەخێرهاتنی پەنابەران . 	

پشتگیری بۆ زیادکردنی بنکەی زمان خوێندن و دابینکردنی پێداویستیەکانی خوێندن. 	

پشتگیری و ئاسانکاری بۆ دۆزینەوەی هەلی کار. 	

ئاسانکاری لە بەشداری کردنی پەنابەران لە بواری وەرزش و ئاهەنگەکانی ناوەندە کەلتورییەکانی ناوەوەو  	

دەوروبەری شاریش.

هاوکاری کردنی پەنابەرە الوەکان لە دوای تەواوکردنی قۆناغەکانی خوێندنی بنەڕەتی ، بۆ بە دەستهێنانی  	

ڕشتێکی خوێندن تا پلەی زانکۆ.

بۆ بە ئامانج گەیاندنی یەکگرتن و پێکەوە ژیانێکی تێکەاڵو، لە ڕێی   بەشداری کردنی چاالکیەکانی شارو هەموو  	

پرۆژێکتێک، کە دەبێتە هۆی گۆڕینەوەی شارەزایی و چەمکە کەلتوریەکان لە نێوان هەموو بەشداران.

پشتگیری لە بنکە دامەزراوەکانی کۆچبەران دەکەین لە دەستپێشخەری  بانگەوازی دیموکراسی و مافی  	

یەکسانی نێوان ژنان و پیاوان و، بەرنامەی پێشخستنی منااڵن.

هەوڵ دەدەین ڕەوشی ژیانی بە سااڵچوانی پەنابەران چاکسازی تیادا بکرێت، ئەویش لە ڕێی دامەزراندنی  	

تیمی تەندروستی تێکەڵەوە.

پشتگیری لە مافی دەمەزراندنی بنکەی دەنگدانی کەمینەکان دەکەین، کە خەڵکی ئەوروپا نین و بەاڵم لە  	

شاری بۆن دەژین.
پێویستە یارمەتی  ئەو کەسانە بدەین کە ئەبێ واڵتەکانیان جێ بهێڵن و لەالی خۆمان وەریان بگرین. دەژین. 	

گرنگیدان بە قوتابیانی بیانی و زانایانی نێودەوڵەتی لە کارە پێشینەییەکامنانە، هەروەها پێویستە بەشەکانی زانکۆی  	

نێودەوڵەتی پرت بکەین.


