
 مرکز را به سمت چپ بچرخانید

 

میته در مورد برنامه انتخاباتی -چپ. برلین

تصمیم گرفته است که اساس کار برای پنج سال 

آینده در پارلمان مرکزی شهرداری )به اصطالح 

 دهد.مجمع شورای منطقه( را تشکیل می 

 

 ما در منطقه خود می خواهیم:

از همزیستی رنگارنگ و متنوع همه ساکنان  -

جوان و  -اطمینان حاصل کنید: در داخل 

 بزرگتر ، پناهنده یا ساکن باسابقه.

 

ساخت مسکن جدید با قیمت مناسب تر توسط  -

انجمن های مسکن شهری و تعاونی ها و اعمال 

های حق رد اول منطقه در هنگام فروش خانه 

 خصوصی.

 

فضای بیشتر برای تردد ایمن در عابر پیاده  -

و دوچرخه و همچنین گسترش تراموا ، اتوبوس و 

قطار و گسترش مدیریت فضای پارکینگ و مناطق 

آرام و بدون خودرو از ترافیک. ما می خواهیم 

تقاطع های به راحتی قابل رویت ، وسایل کمکی 

های برای عبور و مرور بدون مانع و دوچرخه 

الکترونیکی و اسکوترهای الکترونیکی در مکان 

 هایی که مرتب شده اند ، داشته باشیم.

حفظ و نگهداری بهتر از فضاهای سبز و بام  -

های سبز ما در کلیه ساختمانهای عمومی نزدیک 

 به خانه.



ایجاد سریع مکان های جدید مهد کودک و  -

 مدرسه به عنوان اولویت اصلی در دفتر منطقه!

 

نوسازی سریع مدارس و تمیز کردن مدارس  -

 توسط شهرداری مجددًا.

 

فعالیتهای اوقات فراغت منطقه برای کودکان  -

و جوانان ، مدرسه ترافیک جوانان و مرکز 

 محیط مدرسه را حفظ و گسترش دهید.

 

امنیت و تقویت مکان های جلسات مشترک برای  -

 پیر و جوان و حمایت و مشاوره خانواده.

 

بت های بهداشتی بهتر در نزدیکی خانه مراق -

، مشاوره در آستانه پایین برای افراد 

نیازمند اجتماعی و پیشنهادات بیشتر در 

 برابر تنهایی.

 

محافظت از صحنه فرهنگی مستقل ، امکانات  -

 .Spätisورزشی ، باشگاه ها و 

 

به طور منظم پروژه های ادغام را تأمین  -

با تجربه  مالی کنید ، از مشارکت افراد

مهاجرت اطمینان حاصل کنید و به مشارکت در 

" ادامه Decolonialبرنامه "فرهنگ یادآوری 

 دهید.

 

مشارکت واقعی ، تصمیم گیری همزمان و  -

 مشارکت دموکراتیک مردم ساکن در اینجا.



 منابع انسانی و مالی بهتر برای دولت. -

 

 

می توانید اطالعات بیشتر را در اینجا پیدا 

 www.dielinke-berlin-mitte.deکنید: 

 

 و در فیس بوک ، اینستاگرام و

 توییتر در:

 

 چپ. مرکز برلین

 


