برنامج انتخاب حزب  D66يف .Rhenen
الحرية للجميع…
برنامج االنتخاب  2026-2022بلغه بسيطه.

البنامج؟
ماذا يوجد يف هذا ر

يشارك  D66يف انتخابات البلديه يف 16/15/14مارس
يحق التصويت ألي شخص يعيش يف .Rhenenماتعتبه  D66ضوريا وماتريده D66
توضح الصفحات التاليهر
تخبنا بذلك
إذا كانت لديك أفكار أفضل فيكون من الجيد أن رر
ون  info@d66rhenen.nlاو االتصال ع الرقم 0616099625
عب ر
يمكنك مراسلتنا رالبيد اإللكب ي
يقدم  Caroline Folmerو  Hugo van Kootenو  Dineke van Jansenأيضا يف الصفحه  8فهم المرشحون ل D66

مالذي نعتقده أنه مهم؟
،كثب من الناس ال يستطيعون العثور عىل مبل ميسور التكلفه.
 -1يجب ان يكون كل فرد قادرا عىل العثور عىل مبل لطيف ر
كبب يف السن .فلهذا السبب سنقوم
شخص
عند
مختلف
نوع
من
نحن نضمن بناء منازل جديده  ،يريد شخص ما مع عائله مبال
ر
ببناء أنواع مختلفه من المنازل ،
نحن نضمن ان المنازل الجديده جيده للمناخ ،عىل سبيل المثال ،مع األلواح الشمسيه ع األسطح .
جبانك.
كما نضمن وجود العديد من المالعب ومسارات
المش بالقرب من المنازل بهذه الطريقه يمكنك الخروج والتحرك ومقابله ر
ي
الكثب من الحوادث يف  . Rhenenيجب ان
والمش بأمان  ،ال يزال هناك
-2يجب ان يكون الجميع قادرين ع ركوب الدراجات
ر
ي
المش بأمان دون الخوف من السيارات .
تكون قادرا عىل ركوب الدراجه أو
ي
ر
ثالثي كيلومبا يف الساعه فقط ربي المنازل  .نحن نضمن أيضا أنه يمكنك عبور الطريق بأمان.
يسمح  D66للسيارات بالقياده ر
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التفكب يف المستقبل يف كل قرار.
-3نحن بحاجه إىل
ر
طبيعتنا ومناخنا يف حاله سيئه ،يجب ان نتحرك اآلن.
ر
بكثب مما نفعله بالفعل .
سنفعل أكب ر
ر
والت تكون مفيده للمناخ،احيانا يكون من الصعب تحديد كيفيه القيام بذلك .
يمكنك القيام
ر
بالكثب من األشياء يف مبلك ي
ئ
.
ستساعدك البلديه عىل االختيار كما أن القيام بش ما بخصوص مبلك سيكون مكلفا يف بعض األحيان ،إذا لم يكن لديك المال
الالزم لذلك يمكن للبلديه المساعده أيضا.
.
يكف ،يجب
ال
هذا
لكن
األسطح
جميع
عىل
الشمسيه
األلواح
كيب
تر
،يجب
Rhenen
سنقوم بتوليد الطاقة المستدامه يف بلديه
ي
أن تكون أيضا هناك حقول بها ألواح شمسيه.
يعتقد بعض الناس أن هذه الحقول قبيحه.
نريد أن يكون سكان  Rhenenقادرين عىل المساعده يف تحديد مكان تلك الحقول.
والشجبات
يوجد العديد من البالط والحجاره يف  . Rhenenهذا ليس جيدا للطبيعه وليس جميال جدا ،نريد المزيد من األشجار
ر
والزهور .
إذا كان لديك بالط يف الفناء الخاص بك فسوف تساعدك البلديه يف وضع الزهور والنباتات هناك .
ر
الت يمكنك القيام بها يف  Rhenenو  Elstو .Achterberg
 -4هناك العديد من األشياء الممتعة ي
الكثي من الناس يف إجازه
يأت
ر
أماكن طبيعيه للغايه ،ي
Rhenen-Elst-Achterberg
نريد أن يكون لدينا أشياء ممتعه للقيام بها يف مجتمعنا .
ر
الموسيف أو تناول القهوه أو التسوق …
إىل
عىل سبيل المثال ،االستماع ي
المبان القديمه الجميله يف  ، Rhenenعلينا ترك ذلك .
لدينا العديد من
ي
والشجبات يف المركز سنفعل هذا ع سبيل المثال يف .Elst
يجب ان يكون هناك المزيد من األشجار
ر
 -5يجب أن يكون الجميع قادرين عىل ممارسه الرياضه والحركة.
بكثب ويكونون أقل صحه  ،ال يمكن أن ر
تبف عىل هذا النحو .
يعيش األشخاص الذين لديهم مال أقل حياه أقرص ر
سنساعد الناس بالرياضه والحياه الصحيه عىل سبيل المثال من خالل إنشاء مناطق رياضيه لطيفه حيث يمكنك لعب كرة القدم أو
ممارسه الرياضه أو الرقص .
.
مش آمنه ومضيئة
جوله
هناك
تكون
أن
نريد
العمل
بعد
الخروج
ف
بالرغبه
تشعر
ال
ثم
،
الليل
ف
جدا
يف الشتاء يكون الجو مظلما
ي
ي
ي
ح.
يف كل ي
-6يجب أن يحصل كل طفل عىل التعليم األفضل .
ر
الكثب من المال بينما يوجد القليل من المال يف عائالت آخرى.
الت ولدت فيها  .يف بعض العائالت يوجد ر
ال يمكنك مساعده العائله ي
ينبغ أن يؤثر ذلك عىل فرص الطفل لذلك المدرسه مهمة جدا .
اختالف مستوى التعليم ربي األرس  ،ال ي
ر
والموسيف.
.
يف المدرسه ال يتعلم االطفال الرياضيات والكتابه والقراءه فحسب بل يتلقون أيضا دروس يف الرياضه
إضافة إىل المكتبه والمساعده يف أداء الوظائف المبليه جزء من هذا .
نحن نقدم رعاية أطفال كافيه ،بهذه الطريقه يتعلم كل طفل اللغه الهولنديه يف سن مبكرة،كما يتعلم األطفال أيضا اللعب معا.
مايكف من المال فستساعدك البلديه بذلك .
مايكف من المال لينضم إىل نادي ،إذا لم يكن لديك
ليس كل شخص لديه
ي
ي
-7عىل البلديه مساعدتك عندما يكون األمر صعبا .
ر
الت يمكن أن تساعدك البلديه بها إذا كنت تواجه أوقاتا عصيبه .لكن ال يعلم الجميع ذلك ألنه من
هناك بالفعل العديد من األشياء ي
الكثب من األوراق .
يتعي عليك تسليم
ر
الصعب تدوينها أو ألنه ر
نريد أن نجعل ذلك سهال عىل سبيل المثال ،ألن هناك شخصا واحدا يساعدك .
عىل القراءة أو الكتابه أو استخدام الكمبيوتر فإن لم تكن قادرا ع ذلك فيجب أن يكون هناك دوره
تتطلب أشياء ر
كثبه أن تكون قادرا ي
مجانيه لتعلم ذلك .

 -8يجب أن يحصل كل فرد عىل نفس الفرص.

يجب أن يحصل الجميع عىل نفس الفرص ،اليهم إذا كنت ذكرا أو ر
أنت او من تحب ،نريد أن نعمل بجد عىل ذلك .
المسني ،فلذلك يجب أن
المثال،ف النوادي الرياضيه أو يف دور رعايه
للتميب ،عىل سبيل
يتعرض بعض الناس يف Rhenen
ر
ر
ي
تتوقف .

من نحن ؟
 Folmer Carolineو  Hugo van Kootenو  Dineke van Jansenيشاركون يف .D66
إذا قمت بالتصويت لصالح ,D66فسيتم انتخابهم لعضوية المجلس البلدي وهنا يقدمون أنفسهم.
المش
سنتي ولديها كلب وتحب
هني من
ر
 :Carolineتبلغ من العمر 32عاما تعيش يف ري ر
ي
،كما أنها تحب ركوب الدراجات والرياضه.
إنها تريد أن يشارك الجميع يف األلعاب الرياضيه .

طفلي ،ويعمل يف أجهزه الكمبيوتر .
 :Hugoيبلغ من العمر  40عاما ،لديه
ر
يريد من البلديه تقديم المساعده لكل من يحتاجها ،أحيانا يكون من الصعب معرفه كيف
يمكن أن تساعدك البلديه  ،فيجب أن يكون ذلك أسهل.

 : Dinekeتبلغ من العمر 54عاما ،تعيش ف  Rhenenمنذ ر
فبه طويله .
ي
ر
بالموسيف والمرسح والرسم .
إنها مغرمه جدا
ر
الت يمكنك القيام بها يف المركز
يعتقد أنه من المهم جدا وجود العديد من األشياء الممتعه ي
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