چڕکراوەی بەرنامەی هەڵبژاردنە ناوچەییەکانی حزبی سۆشیال دیموکرات SDP

هەنگاوی داهاتووی خۆشگوزەرانی
ی ا
ی
کەوتووەکان جیهان ،کە بەختەوەرترین
گەشەکردن وڵتێیک بچووك و هەژارە بەرەو بوون بە یەکێك لە کۆمەڵگە هەرە سەر
چیۆیک
چیۆیک فینلەندا ر
ر
ی
ی
ری
دەرفەن هاتنە ئارای ز ر ی
انی و داهێنان و دەوڵەمەندی
بەهی بونیات نراوە ،کە
چیۆکە بۆ دەوڵەتێیک خۆشگوزەر یان
مرۆڤەکان جیهان تیایدا دەژێن .ئەو ر
یەکسان و ی
ماف هەموو کەسێك بۆ کاریگەریکردنە سەر ی
ی
ژیان خۆی و کۆمەڵگەکەی.
چیۆیک متمانە و هەوڵدانە بۆ
ڕەخساندووە .ئەوە ر
دانیشتوان فینلەندا .خۆشگوزەر یان بۆ ئێمە لە ی
ی
ی
ژیان ڕۆژانەی کارا
انی
سۆشیال دیموکراتەکان زیاتر لە  ١٢٠ساڵە دەستیان کردووە بە بونیاتنان خۆشگوزەر ر
ی
ی
بەڕێوەبردن دیموکراتیانە دروست دەبێت ،لەوە دروست دەبێت کە هەموو کەسێك بەشدار بکرێت.
اوەن کۆمەڵگە و
و خزمەن متمانە پێکراو و کر ی
ی
ی
ژیان ڕۆژانەی کارا ژیانێیک باش دەستەبەر دەکات.
ی
هاوکارن هەموومان دەکات ،بەشێوەیەك کە
هەبوون متمانەیە بەوەی کە کۆمەڵگەکە
مەرج ئەوەش
ی
دەوڵەن خۆشگوزەران تۆڕی زەمانەنی
ی
ی
ی
ری
بکرێی و یارمەن و زەمانەتمان هەبێت و کۆمەڵگەش خۆڕاگر بێت.
لە کان پێویستدا چارەسەر و خزمەت
ی
ی
ی
دانیشتوان فینلەندا پێك دەهێنێت کە چۆن لە ژیان ڕۆژانەدا خۆڕاگرە بەهەمان شێوە لە کان قەیرانەکانیشدا.
ا
ا
ی
بەڵم لەگەڵ ئەوەشدا دەوڵەمەندی و خۆشگوزەر یان بەشێوەیەیک یەکسان دابەش نابێت.
جیاوازیەکان خۆشگوزەر یان بە درێژ یان ساڵن دووبارە زیادیان
ا
ی
تەمەن کارکردندا بێت و بەدوای
پێویستی بە خزمەت هەیە یان کەسێك کە لە
کردووەتەوە .هەر منداڵێك کە لە دایك دەبێت ،یان بەساڵچوویەك کە
ر
هاوکاری بگەڕێت لە پێگەیەیک یەکساندا نیە .لەبەر ئەم هۆیە دەستمان کردووە بە چاکسازی لە بورای سۆشیاڵ و تەندروستیدا .لە پاش دەیەیەك لە
ا
ی
جێبەج دەبێت و لەسەرەتای ساڵ ٢٠٢٣دا ناوچە خۆشگوزەرانەکان دەست دەکەن بە کارەکانیان .چاکسازی شتێیک گرینگە بۆ
کارکردن ،چاکسازیەکە
ئەوەی ی
جێبەج ببێت.
ی
یەکسانی هەر کەسێك بۆ خۆشگوزەر یان لە سەرتاسەری فینلەندا
ماف
ر
ی
کەوتی کۆمەڵگەکەمانن لە ئێستا و لە پاشەڕۆژیشدا.
چۆنێتی باش ،کلییل سەر
ارن یەکسان و بەردەست و
ر
بۆ ئێمەی سۆشیال دیموکراتەکان ،خزمەتگوز ی
ی
ی
ی
.
چۆنێتی باش خزمەتەکان سۆشیال و
ماف
ئێمە
لە
یەیک
هەر
اوە
ر
ئا
دێنێتە
کۆمەڵگە
ان
ر
کا
و
ئاسایش
کۆمەڵگەن و
انی یەکسان متمانەی
ر
خۆشگوزەر ر
ی
ی
ی
کارەکان ڕزگار ی
ی
کردن هەیە بەن گوێدانە شوێیی
نیشتەجێبوون ،بە هەر دوو زمانە نەتەوەییەکان.
تەندروستی هەروەها
ر
ی
ی
نزیکیین شوێندا دەست بکەون .سۆشیال دیموکراتەکان دەیانەوێت هەر
دەبێت خزمەتەکان لەو کاتانەدا کە پێویست دەبن بە ئاستەنگێیک نزم و لە
ا
ی
خی یان دەگاتە چارەسەری
فینلەندییەك بتوانێت متمانەی ئەوەی ال هەبێت کە لە کان پێویستدا ئەمبوالنس یان ئۆتۆمبێڵ ئاگرکوژێنەوە دەگەنە الی ،بە ر
ڕێنمایی دەست
پزیشیک چۆن بۆ سك ئێشەیەك بەهەمان شێوە بۆ کێشە دەروونیەکانیش ،هەروەها لەو کاتانەدا کە پێویست دەکات هاوکاری و
ر
بکەوێت.
ی
مانیک یەیک  ٢٠٢٢ڕێك دەخرێن زۆر گرینگن ،چونکە ئەو ئەندام ئەنجوومەنانەی کە لەو ی ی
یی
هەڵیاردنەدا هەڵدەبژێردرێن
هەڵیاردنە ناوچەییەکان کە لە
ی
ی
ری
ی
دادەهێی.
یەکەمی ئەندامان ئەنجومەن بڕیار لەسەر تۆڕی خزمەت و ناوەڕۆیک خزمەتەکان و
بناغە و ئاراستەی پاشەڕۆژی ناوچە خۆشگوزەرانەکان
ی
بەشداریکردن کارمەندەکان دەدەن.
پێگە و

-

حزب سۆشیال دیموکرات
سەننا مارین ،سەرۆیک ی

سۆشیال دیموکراتەکان لە هەموو ناوچە خۆشگوزەرانیەکاندا کار دەکەن لە پێناو باشتربوونی خزمەتەکانی سۆشیال و تەندروستی .ئێمە دەمانەوێت
دانیشتوانی فینلەندا یەکسانتر بن و تەندروستتر بن و حاڵ و گوزەرانیان باشتر بێت.

ئەوە بابەتی ویستی حزبی سۆشیال دیموکراتە کە لە هەر یەك لە ناوچە خۆشگوزەرانەکانی فینلەندا
ئەم شتانە بکرێن
 .1دەستکەوتنی خزمەتەکانی سۆشیال و تەندروستی باشتر بن .خزمەتەکان لە یەك شوێندا دەست بکەون و پێکەوە کار بکەن .بەگوێرەی پێویست
بنکەی خزمەت هەبێت و بە ڕێگای هاتوچۆی ئاسان خەڵکی بیانگاتێ .نابێت ئەو پارانەی کە نەفەرەکان دەیدەن ڕێگر بن بۆ وەرگرتنی یارمەتی و
لە ماوەیەکی تردا پارەدانی نەفەری خزمەتە بنچینەییەکانی تەندروستی کەم دەکرێنەوە و دەشکرێت نەهێڵدرێن .دەمانەوێت خزمەتە گشتیە بەهێز و
کاراکان کە پێویستیەکانی تاکەکان دابین دەکەن زامن بکرێن .ڕێکخراوەکان و کۆمپانیاکان پێشکەشکردنی خزمەتەکان پڕ بکەنەوە.
 .2چارەسەری کاتی گونجاو زامن دەکەین .لە ناوچە خۆشگوزەرانەکاندا دەست بکرێت بە بەکارهێنانی گەرەنتیی چارەسەر ،کە خزمەتە
بنچینەییەکانی تەندروستی و خزمەتەکانی تەندروستیی دەروونی و هەروەها خزمەتی تەندروستیی دەم و ددانیش بگرێتەوە.
 .3پێگە و خۆشگوزەرانیی کارمەندەکان بەهێز بکرێن .ئەو خزمەتانەی کە لە ڕووی چۆنێتییەوە باشن هەروەها گەرەنتیی چارەسەر بە یارمەتیی
کارمەندانی زانیار و خۆشگوزەران سەرکەوتوو دەبن .لە هەموو ناوچە خۆشگوزەرانەکان گەشە دەدرێت بە سەرۆکایەتی و ڕێکاری
کاریگەریکردنە سەر کاری خۆیی دابهێنرێت و هەلومەرجەکانی کار باشتر بکرێت و دەرفەتی گەشەپێدان بە شارەزایی پیشەیی خۆیی
بڕەخسێنرێت .هەروەها دەبێت چاالکانە کار بکرێت بۆ چارەسەرکردنی کەمیی کارمەند.
 .4خزمەتی باشی بەسااڵچووان زامن بکرێت .خزمەتە تاکە کەسیەکان ببنە بناغە بۆ هەڵسەنگاندنی پێویستیی خزمەت و چارەسەری باشیش بە
دامەزراندنی قەبارەیەکی گونجاوی کارمەند و شارەزایی فرەپیشەیی و هەیکەلی ئەرکەکان کە بە شێوازێکی ڕوون ڕێککەوتنی لەسەر کرابێت
زامن بکرێت .پێویستە دامەزراندنی قەبارەیەکی گونجاوی کارمەند بێجگە لە یەکەکانی خزمەتی بێتواناکان لە خزمەتەکانی مااڵنیشدا زامن بکرێت.
دەبێت ئەو خزمەتانەی کە بۆ ماڵەوە دەبرێن بکرێنە هەمەالیەنە ،دەبێت چاالکیەکانی ڕۆژ بەشێوەیەك فراوان بکرێنەوە کە ژمارەیەکی زیاتری
بەسااڵچووان بگرێتەوە و خزمەتەکان بە ڕێگای چاودێریکاری خێزانی پاڵپشتی بکرێن.
 . 5خزمەتە خێزانیە پێشگریەکان و بەخۆڕاییەکان و ئاستەنگ نزمەکان باشتر بکرێن .لە خزمەتەکانی مندااڵن و خێزانەکاندا کۆبەندێکی
فرەپیشەیی کارا پێك بهێنرێت کە لە ژیانی ڕۆژانەدا هاوکاریی منداڵ و گەنجان و خێزانەکان بکات .خزمەتی ماڵی خێزانە مناڵدارەکان زیاد
بکرێن .پێویستە خزمەتەکانی سۆشیال و تەندروستیی مندااڵن لە قوتابخانەکان و شوێنەکانی تری خوێندنا بە ئاسانی پێشکەش بکرێن .لە
منداڵپارێزیدا کۆبەندی خزمەتی بەهێز دروست بکرێت.
 .6خزمەتەکان لە ڕوانگەی بەکارهێنەرانەوە و بە گوێگرتن لەوان پالنیان بۆ دا بنرێت و گەشەیان پێ بدرێت .پێویستە سیستەمەکانی کاتگرتن و
پەیوەندیکردن و پرسگەکان ئاسان و بێ پێچ و پەنا و خێرا بن .پێویستە خزمەتەکان ئێواران و ڕۆژانی کۆتایی هەفتەش دەست بکەون .هەروەها
لەسەر بنەمای ئەزموونی بەکارهێنەر پێوانەی چۆنێتیەکان بکرێت.
 .7دەرفەتی بەکارهێنانی تەکنۆلۆجیای نوێ بڕەخسێنرێت .پێویستە بە دیجیتاڵ کردن و بەکارهێنانی تەکنۆلۆجیا بە شێوەیەك پێش بخرێت کە
چۆنێتیی خزمەتەکان و بەکارهێنانیان و بە ئاسانی گەیشتن پێیان باشتر بکرێت .خزمەتە بەدەنیەکان شانبەشانی خزمەتە دیجیتاڵیەکان بمێننەوە بۆ
ئەوەی هەرکەسێك ئەو خزمەتەی کە پێویستی پێیەتی دەستی بکەوێت.
 . 8هاوکاریی چڕی نێوان خزمەتەکانی ڕزگارکردن و خزمەتەکانی سۆشیال و تەندروستی بە تایبەتی لە چارەسەری سەرەتاییدا زامن دەکەین.
پێویستە لە ناوچەکانی خۆشگوزەرانیدا بە ڕادەیەکی پێویست کارمەندی پیشەگەری بواری ڕزگارکردن لە کار دابمەزرێندرێت .پێویستە گوێ لە
کارمەندەکان بگیرێت و دڵنیایی بکرێت لە بەردەوامبوونی شارەزاییەکانیان .پێویستە هاوکات لەگەڵ چاکسازیەکەدا ڕۆڵی ئەو بنکەی
ئاگرکوژاندنەوانە پارێزراو بێت کە بە گرێبەست کار دەکەن.
ئەو ئەندام ئەنجوومە نانەی کە دیموکراتیانە هەڵبژێردراون و ئەو کەسانەی کە بەرپرسیارن لە بڕیاردان ،ئەو ئامانجانە دیاری دەکەن کە لە بەرژەوەندیی
تەواوی ناوچەکەدایە .ئەو سەرکردایەتییەی کە هەڵبژێردراوە لەگەڵ ئیدارەکەی بەرپرسیارە لەوەی کە خزمەتەکان پڕکەرەوەی پێویستیە هەمەجۆرەکانی
دانیشتوانی ناوچەکە بن.

