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طول حیاتكمیدعمكم الحزب االشتراكي

   

 : ة)او طفل(طفل ... 
 ة ناضحلا يف نكامالا نم دیزملا 

 ةفي االطفال في الطریق الى المدرس ةالشامل ةالسالم

 ات یلاحلا  "امھات الیوم"  ة یعضو  ة یوست 
      ة یفاضا خلق مناصبل والمزید من التحفیز

(VACATIONS)

 مساحات اللعبالمزید من  
 یوم االربعاء للغداء فتح المطاعم المدرسیة 

 

 : ةوشابأ شاب... 
لتدریب المھني لماكن وأ وظائف بلدیھ 

لتدریب المھنيلالخریجین او المتابعین  لفائدة

   

(APPRENTISSAGE)  

من منطقھ  الثانیة (المرحلةماكن جدیده للترفیھ أ 
PALETTES إلخ شبابال        تحت جسر طریق (...

 

  تافاقثلا ةمتعدد األنشطةالمزید من  
  ة یلصاأل ةوالثقاف ةدروس في اللغ

  ة یدلبلا  األنشطة  قیرط نع  جدماإلتیسیر ا 
 ...) الخة، ثقاف    ،ةریاض  ،تمدارس االمھا  ،حیاءعقود األ(

 ة یسنرفلا ةاللغفي لمزید من الدروس ا 

 
مرتبطین في  (ة) راشد... 
 : ةعازب او عازب  ةسرأ

 طفالاأل ة یاعرلالتسجیل  ة یزكرم لیھست 

 :السنكبار ... 
 ن یعیشوا في منازلھمأاالشخاص المسنین الذین یریدون  ةمساعد 
 (EMS ; IEPA) بكبار السن ةدعم المؤسسات الخاص 

 جیالوما بین األ ة یعامتجالا ةنشطتشجیع األ 

 لمساعدین المقربینلالمزید من الدعم  

 
 ةالعزل ة براحم

:ناأ

یصلون الذین ألشخاصلوالنصائح  المشورةتقدیم  
 ... ضرائب، تأمینات :الرشدسن  

عالناتمثال منع اإل(الشباب  ة ینویدممن   الوقایة 
 نھا في المدارسم    والوقایة عن القروض الصغرى 

 : شخص من اصل اجنبي

و غیرھا أ ة یلام تابوعصسر التي تواجھ دعم األ 
 ...)واالرشاد  ةورشالمو  وتوفیر المعلومات  ةمثل المداوم(
 في المتناول الترفیھیة األنشطة 
 من العنف المنزلي الوقایةتحسین  
 ة یدلبلا ةالشرطو  ةی ل یللا ةطاتوفیر الوس 

 والقرب من المعنیین ة یاقولا لامعأجل أمن 

 حساس بعدم االمناإل تقلیل 
 ...) الواج ة نایص  ،العمومیة ارةن اإل (مثال 
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 : ناأ

:والمواطناتلجمیع المواطنین  االشتراكيالحزب 

 : مستأجر
 )تخفیض معدالت الرھن العقاري(تخفیض االیجارات  
 ة یدلبلا فرط نم ينبت ةسعار معقولأ ب نكاسملا نم دیزملا 
 ةجارات محدد یإ ب نكاسملا نم دیزملا 
 السكن ات ینواعت نم دیزملا 

 : في العمل
 ةالمقاوالت الصغرى والمتوسط مجيء تشجیع 

)APPRENTISSAGE مھنيوتمرس ریب اتد(تشجیع تدریب الشباب  
  

 ةالمستدامو  ة یلحملاو  ةسیاسات المشتریات المسؤولتشجیع  
دوقعلا يف ة یئیبلا ة یعامتجالا رییاعملاب مازتلاال ة بقارم 
لبلدیةا طرفمن  ة حونمملا ة یمومعلا   

 :الضرائب يدافع
  )...- ة ناضح دور- حدائق-مدارس ( المستقبلاالستثمار في  
 ة یلاع ةبتقدیم خدمات عامھ ذات جود تسمح ضمان مداخیل 

التبلیغ عن مشاریع التعاون الدولي التضامني 
 )الغرض ھذال  ة یدلبلا ھینازیم نم  0,7 %  (تخصیص  

 : ةعاقإشخاص في وضعیھ األ
 ةكامل ةیمكن الولوج الى مرافقیھا بصف LANCYجعل   
 شخاص المعاقینلأللمقربین المساعدین لالمزید من الدعم  
 للتكیف حسب الحاجیات ةلیھا وقابلإتوفیر مساكن یمكن الوصول  

مواطن

 

(ة)

 

:

 

 ة یدلبلا يف ھمادتسا رثكا ة یمنت 
 ة یدلبلا تالصاوملجدیدة لنشاء وسائل إ 
  الصغرى لونسي و ىربكلا ينسبین لوربط أفضل  
 ةالبلدیات المجاوركثر من أتعاون تشجیع  

 : ةصعب ةاشخاص في وضعی
دماج المھني اإل ةعادإدعم وتشجیع  

لعاطلین عن العملل ة یولواأل بإعطاء
والموجودین  

صخی ام یف ةلاحقوق العط ة یاھن ھلحرم يف
  االجتماعي العمل مةوامد تنویع موضوعات  ة یدلبلا فئاظو 
 األشخاص في وضعیة ھشةدعم الجمعیات العاملة في استقبال ومرافقة  
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info@ps-lancy.ch

www.facebook.com/pslancy

www.ps-lancy.ch

الیومیة:في حیاتيالحزب االشتراكي  

 : لحظة في ھذا األسبوع سأكون 
 :متفرجةمتفرج أو ... 

 : (ة) ریاضي

 :تنقلفي ... 
ضمان تأمین مسارات التنقل الناعم وتشجیع  
 استعمال الدراجات الھوائیة والمشي على  مادقألا

 تنمیة وسائل النقل العمومي (أماكن الخدمات والتوقیت) 
 ھوائیة بالخدمة الذاتیةوضع نظام دراجات  

 في حي سوماي 15تمدید مالئم لخط الطرامواي رقم  

  : في المنزل... 

الرفع من فرز النفایات

 

 

وضع حدائق الخضروات الحضریة القریبة في المتناول

 

 عمل بوابي العمارات وبالخصوص في  تثمین 

المدارس والبنایات العمومیة

 العروض الثقافیة في المتناول وإعطاءوضع اثمنة  
شیكات ثقافیة

 

 التعریف باألنشطة الثقافیة القائمة 
 عرض أنشطة ثقافیة جدیدة لكا الفئات 

 تثمین تاریخ لونسي والمحافظة على تراثھا 

تشجیع الممارسة المنتظمة للریاضة من

دعم األندیة واألنشطة الریاضیة
 

المزید من األمكنة لممارسة النشاط البدنيخلق 
 زیادة الشیكات الریاضیة

 أجل صحة أفضل

 :جمعیةعضو في 
 المزید من الدعم للمتطوعین 
المزید من المحالت للجمعیات ومنحھم بشفافیة 

 

تطویر الحیاة في األحیاء الجدیدة (مثال عقود األحیاء) 
 

 
 مختلفة، إلخ. ...)تموین المشاریع المجتمعیة الجدیدة (دروس، أنشطة 



Nos candidat-e-s
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Retrouvez le programme du Parti Socialiste de Lancy sur :
Find the program of the Socialist Party of Lancy in English on :
Finden Sie das Programm der Sozialdemokratischen Partei  
von Lancy auf Deutsch unter :
Gjeni programin e Partisë Socialiste të qytetit Lancy në shqip :
aleuthur ealaa barnamaj alhizb alaishtirakii min Lancy ealaa :
Encuentre el programa del Partido Socialista de Lancy en español en :
Consultate il programma del Partito socialista di Lancy, in italiano, su :
Encontre o programa do PS Lancy em português em :
Pronađite program Socijalističke partije Lancy na srpsko-hrvatskom na :

info@ps-lancy.ch

www.facebook.com/pslancy

www.ps-lancy.ch

https://ps-lancy.ch/elections/
programme-2020-2025

: "رؤیتنا للونسي"
  

من خالل ھذه اإلجراءات، یرید الحزب 
 لونسي:أن تكون  االشتراكي

 واالستماعفیھا الجمیع بالترحیب  یشعر بلدیة 
الجتماعيوأن یكون مدمجا كیفما كان وضعھ        

بلدیة تعمل على ضمان المزید من العدالة اال 
بالضعفاء من بیننا

 

 

بلدیة تسمح لكل واحد بالمساھمة، حسب إمكانیاتھ 
واالستفادة

 

حسب حاجیاتھ

 

 

بلدیة یحترم فیھا الجمیع اآلخرین ویشعر

 

 

بلدیة تھتم بالحفاظ على كوكبنا

 
 

بلدیة تحارب بفعالیة التمییز وتنفذ
والمرأة

  

بلدیة تشجع المشاركة والتشاور مع سكانھا باإلضافة 
دوامھا

  

بلدیة تكون فیھا السلطات قریبة من المواطنین 
سھولة

 

ون عسیعملفي المجلس البلدي والمجلس اإلداري لبلدیة "لونسي"  االشتراكیینإن المرشحین 
صع         وأ ھلصأ نع رظنلا فرصب ،دحاو لك رعشی ىتح عیمجلل ةقیقح ملحلا اذھ لعج لى

 وباتھ أو مھنتھ بالراحة في "لونسي".

والمواطنات ویمكن التواصل معھم   ب

إل التزام الجمیع بتحقیقھا        و

 بالملموس المساوات بین الرجل 

جتماعیة وتعنى أكثر 

 بالمسؤولیة ویستطیع التعبیر عن حقوقھ

مارس و  1155لماذا نصوت في 
: ؟؟ 22002200أبریل  55

:التصویتكیفیة 

  

". یمكن وضعدامیان بونفانیتيلخضر "
االسمین

. 
 

بالنسبة للمجلس البلدي صوتوا لالئحة 
في   ال األرقممضغوط (ضع  رقم؟ االشتراكیة

 ).اسمضرف دون حذف أو إضافة أي 

للدفاع عن قیمنا وأفكارنا، المرجو

 

سیتم انتخاب المجلس البلدي " 2020مارس  15في :التصویتكیفیة 
ا       " والدور األول لالنتخاب للونیس

لمجلس اإلداري الذي سیتبع بدورة ثانیة
 .2020أبریل  5في  

سلیمة مویاردالسیدة  االشتراكيیقدم الحزب 
ال    ة)  مرشح ( و؟النتخاب المجلس اإلداري  

  نتخاب المجلس البلدي.

یبعتلل "يسنول" ناكسل ةبسانم تاباختنالا هذھ نوكتس
ا        مھتایح نیسحتل  دیمقراطیة  ةفصب ر

 الصعید المحلي وحیاتھم في الحي الذي یعیشون فیھ.
لیومیة على

، یمكن للبالغین من جنسیات أجنبیة الذین2015منذ عام 
 

س     یعیشون في سویسرا منذ ثمان 
نوات على األقل أن یشاكوا في التصویت.

إن تصویت أي فرد مھم جدا حتى یتم اتخاذ 
 

فة تضمن تمثیلیة الجمیع ویحس كل بص تالقرارا
 شخص بالراحة في "لونسي".

 رایتخاب مكیأر نع ریبعتلل ةصرفلا هذھ اومنتغا
س         نیذلاو مكعم نوقفاوتی نیذلا صاخشألا

یدافعون عن آرائكم في البلدیة. ھذه الفرصة تحدث 
 سنوات. 5فقط كل 

لمرشحتنا  اوتوص ،يرادإلا سلجملل ةبسنلاب 
ا        بزح حشرمل اذكو "سلیمة مویارد "

 عالمة في المربعات أمام 

وفي األخیر إذا أردتم االنضمام إلینا 

 االتصال بنا على .....
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