
n Li cîyê  zarok û cûwanên me lê dijîn divê dibistanên wêderê  
xwedî aborîyek têr bin ku perwerdeyek biencam bikin. 

n Em dibistanên gelêrî dixwazin.Di perwerdeyê de em dijî 
qezenckirinê ne.

n Divê tamîrata xanîyan bihêt kirin lê divê mesref nebi encama 
buhakirina kirê.

n Divê em şîrketên şaredarî-civakî biparêzin. Divê li gor îmkanên 
rûniştvanan,xanî bihên avakirin!

n Bêkarî pirsgirêka sereke ya van herêma ye. Divê em bixwazin 
ku navendên tendurustîyê, navendên tendurustîya zarokan, naven-
dên didanan,postexane û dezgehên xizmetê yên din yên civakî ku 
hatine girtin, paşde bihên ava kirin. Lewra ev dikare bibe encama 
kar peydakirinê jî.

n Li navendên tendurustîyê û yên perwerdeyê divê personal zêde 
bibin. Ev ji bo zarok û salmezinên me pêwîste. Herweha ev bixwe 
derfeta girtina karî zêde dike. Em dê asta refahîyetê bilind bikin. Li 
vê qadê em dê pêşîya qezencê bidawî bînin.

Kista-Husby-Akalla ne herêmên 
kirrîn û firotinê ne!

Vänsterpartiet Kista
kista.vansterpartiet.se
www.facebook.com/vkista

Xanî, dibistan û kar li 
Kista, Husby û Akalla´yê.
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Kista-Akalla-Husby  

är inte till salu!

Kurdiska (Kurmancî) 

INGA VINSTER
I VÄLFÄRDEN HEM FÖR  
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LIKA LÖN FÖR  
LIKA ARBETEARBETE  RÄTTVISA VÄLFÄRD

Vill vi ha ett  
samhälle att lita på
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