منذ عام  2010هناك حوالي  730.000موظف جديد خاضعين
للتأمين األجتماعي ،و بذلك قل مقدار العاطلين عن العمل عن
السنوات  23التي سبقتها.
لقد قمنا بزيادة عدد األماكن للدوام الكامل و المفتوح إلى حوالي
هذا يمثل زيادة قدرها  80.000مجاال منذ عام  .2010و من أجل
تحسين ظروف التدريس ،قمنا بإضافة  7200وظيفة تدريس،
تخفيض عدد الطالب في الصف الواحد  ،إج راء إصالحات في
مجال تأهيل المدرسين و اإلستثمار في ميدان العمل اإلجتماعي
المدرسي.
مطالبة حزبي ال  CDUو ال  FDPبإعادة الرسوم الدراسية هذا ما
لن نتجاوب معه.
برنامجنا «ال مؤهل دراسي من دون تواصل» يتيح لكافة الطالب
و الطالبات بداية جيدة سواء في مجال التأهيل المهني أو في
الدراسة .بذلك و بحلول نهاية عامي  2018و  2019سيزداد عدد
الطالب و الطالبات ما بين الصف الثامن و العاشر في جميع
المدارس الثانوية إلى أكثر من  500.000طالب و طالبة.
تعدد الجنسيات هو واقع حي في مقاطعة نورد راين فيستفالين
و هو جزء من فهم ماهية مجتمع المهاجرين الحديث ،لذلك لن
نسمح أن تضع القيود على أصحاب الجنسيات المزدوجة او أن يتم
إلغاء حقهم في التصويت .و هذا بالضبط ما يدعو إليه الحزب
اإلتحاد الديمق راطي المسيحي.

بحلول عام  2022سيتم ألغاء كامل رسوم الوالدين المدرسية
لم راكز الرعاية النهارية في إطار األوقات الرئيسية للدوام و
إضفاء الجودة على عملية الرعاية فضال عن توفير المزيد من
المرونة في مواعيد العمل داخل م راكز الرعاية النهارية .
بحلول عام  2030و بميزانية قدرها 14مليار يورو سنقوم
بإزالة مشكلة اإلزدحام المروري على الطرقات السريعة
لقد قمنا قبل األن بزيادة عدد الموظفين سنويا في سلك
الشرطة من  1.700موظفا في (العام  )2010إلى  2000موظف
في (العام  .)2017و سترتفع نسبة التوظيف إلى (2300
موظف) في العام .2030
و سنقوم بإلغاء رسوم التدريب المهني الرئيسية. .توفير
خدمة سريعة لألنترنت :بحلول عام  2018ستكون هناك
تغطية بما ال يقل عن  50ميغابايت و بحلول العام 2026
سيضاف غيغابايت  -من شبكة األلياف البصرية في مقاطعة
نورد راين فيسفالين.
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خططنا لمقاطعة نورد راين فيسفالن تعطي
ثمارها

أهدافنا لمقاطعة نورد راين فيستفالين

#NRWIR

سوف نقوم بتقديم تذاكر مخفضة للمتدربين في شركات
النقل العام .وفي السنوات القليلة القادمة سيتم استثمار 8
مليارات يورو على األقل في صيانة و توسيع البنية التحتية
للسكك الحديدية و تحديث المحطات .سنقوم بزيادة األمكنة
الخاصة بالبطالة طويلة األمد داخل السوق اإلجتماعي للعمل.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على العناوين التالية
NRWSPD · Kavalleriestraße 16 · 40213 Düsseldorf
فتاهلا مقر0211 13622-300 :
البري د اإللكترونيinfo@nrwspd.de :
www.nrwspd.de

.مخطط مقاطعة نورد راين فيستفالين
في  14أيار تبدأ إنتخابات الواليات في مقاطعة نورد راين فيستفالين صوتوا
للحزب الديمق راطي االشت راكي SPD

أعزائي المواطنات والمواطنون

من يحق له باالقت راع ؟

سيقام بتاريخ اليوم ال رابع عشر من شهر أيار عام 2017
انتخابات برلمان والية شمال غرب ال راين  .نحن كحزب SPD
لدينا خطة واضحة ألجل اقليم بلدنا شمال غرب ال راين .

كافة المواطنين و المواطنات في مقدورهم اإلنتخاب ،في حال
كانت أعمارهم  18سنة و ما فوق و أن يكونوا من حملة الجنسية
األلمانية و من ساكني مقاطعة نورد راين فيستفالين على األقل
قبل موعد اإلنتخابات ب  16يوما.

خطة اقليم شمال غرب ال راين
بالتماشي مع سياستنا الوقائية ( لن نترك أي طفل ) سننجز
الكثير من الفرص لكل األطفال .لدينا منذ عام  2010حوالي
 200مليار يورو قد تم استثماره لموضوع المستقبل  :ألجل
األطفال  ،للتعليم والعائالت .منذ ذلك الحين تضاعفت
اماكن الرعاية ؛ الى  80.000طفل إضافي للدوام يوم كامل
في المدرسة ؛ حول اقليم شمال غرب ال راين لديه أكثر من
 230.000من الطالب  .سوف نقوم بتصليح مدارسنا بمبلغ
إضافي  2مليار يورو.

كيف بإمكاني المشاركة في االنتخابات ؟
يوجد ثالثة طرق للمشاركة :
االنتخاب في مكان الترشيح ف ي  14أيار
يمكنكم الحصول على بطاقتكم االنتخابية من أماكنكم
المخصصة لالقت راع  .بامكانك هناك ادالء صوتك خالل يوم
االقت راع في فترة ما بين الثامنة صباح اً والسادسة مساءَ .من
فضلك اصطحب معك بطاقتك االنتخابية أو الهوية الشخصية.

اليوم سيكون الكثير من الناس في قطاع العمل كما ليس من
قبل  .وأيضا ألن اقتصادنا مرصون بشكل جيد ألجل التحديات
في المستقبل  .سيكون ويظل اقتصاد اقليم شمال غرب ال راين
األقوى بين األقاليم األخرى مع المنشآت الصناعية الحديثة
والخدمات المتطورة  .هذه هي خطتنا ألقليم شمال غرب
ال راين  ،نريد ان نتابع تنفيذها.

بعد اختبار قصير لبطاقتكم االنتخابية سيسلمكم العاملين
على عملية االنتخاب ورقتكم الخاصة بالتصويت  .مع بطاقة
التصويت سيتم توجيهك نحو كابينة االنتخاب ،بإمكانك مع
هذه البطاقة اإلدالء بصوتك بشكل شخصي وسري  .هناك
ستدون بإشارتك على ورقة التصويت  .ثم تطويها وتضعها أخي راً
في صندوق االقت راع.

المخلصة لكم هانيلوري ك رافت .

من لديه صعوبات أو بسبب أية إعاقة كونه ال يستطيع الق راءة
ويحتاج للمساعدة بإمكانه اصطحاب أحد ما يثق به معه إلى
كابينة االنتخاب .
Wahlamt

Hannelore Kraft

كاف
قبل االنتخابات بوقت ٍ
بإمكانك قبل موعد االنتخابات والذي يكون اليوم ال رابع عشر
من شهر أيار عام  2017امام مكانكم المخصص لالقت راع ان
تنتخبوا  ،ألجل ذلك ستحتاجون إلى بطاقتكم االنتخابية أو
الهوية الشخصية  .لالستفسار في البلدية سيتم تبليغكم أين
سيجرى االنتخاب
وفي أي األوقات سيكون باإلمكان هناك االقت راع

من المنزل لالنتخابات
ال يمكنك في هذا اليوم بالذات باالنتخاب أمام المكان أو
ال يمكنك ألسباب أخرى أن تحضر هذا الموعد بإمكانك مع
بطاقتك االنتخابية التي سترسلها البلدية لك بمنتصف شهر
نيسان على شكل رسالة اقت راع لتقوم بتعبئتها  .ألجل ذلك امأل
من فضلك االستمارة المرسلة إليك وأعد إرسالها إلى مكان أو
مركز االقت راع  .بإمكانك أن تطلب وثائق االنتخاب المرسلة
هناك عن طريق االستمارة بالبريد اوبالفاكس اوباإليميل
(االسم ،العنوان وتاريخ الوالدة ) .
خالل وقت الحق قصير سيتم إرسال وثائق االنتخاب البريدية
وسيكون بإمكانك بأريحية من البيت أن تقوم بالتصويت.

ما عدد األصوات التي بإمكاني إدالؤها ؟
بإمكانك اإلدالء بصوتين .
من خالل الصوت األول يمكنك انتخاب شخص واحد من
انتخابات الدورة االنتخابية التي ترشح ألجل اليوم المخصص
بوالية شمال غرب ال راين .
مع الصوت الثاني تقرر فيما ال يتعلق بالصوت األول لصالح
حزب ما في الوالية والذي على ورقة تصويته يكون ملحوظ اً.
يجب أن يكون على ورقة التصويت موضح اً أي المرشحات
أو المرشحون (الصوت األول) والحزب الذي سيسري من خالل
صوتك (الصوت الثاني) كما ينبغي .

