
 
  در جامعھ فعال شرکتی گواھ

!دیآمد خوش ھلند بھ  

 درھلند مردم ساالری و حکومت حکومت قانون است. این بھ آن معنی است کھ ھمھ حقوق برابر دارند و ھمھ باید کھ مقررات را رعایت کنند. در
رزشھا گی نقش عمده دارند. بھ این ارزشھا حقوقی وابستھ است کھ شما میتوانید بھ آن متکی شوید. این اآزادی،برابری و ھمبستھای ھلند ارزش

  موقعی استحکام مییابند کھ ھمھ در جامعھ سھم ونقش فعال داشتھ باشند. شرکت فعال در جامعھ در ھلند خیلی مھم است.

   :یآزاد

                                                       :کھ استی معن نیبد نیا .کند انیب و عمل کند، فکر تواندی م خواھدی م کھ طور ھر ھرکس درھلند
                                                                                                                                  ؛دارد انیبی آزاد حق کس ھر  -
                                                                   آزاد است کھ مذھب داشتھ یا نداشتھ باشد؛ و خود را داشتھ باشد نید تواندی م کس ھر  -
                                                                                                             میتواند کھ از طبع جنسی خود دفاع کند؛ کس ھر  -
).یفرد استقالل حق( باشد داشتھی فرد استقالل و انتخاب حقباید  کس ھر -  

شما اجازه ندارید  مثالی برا .باشد قانون خالف ھرگز دینبا د،یگوی م کھی زیچ ای کندی م یکس کھی کار. دارد وجود زینیی تھایمحدود باره نیا در
 کھ تبعیض کنید، دیگری را بھ انزجار از دیگران یا بھ دشمنی با دیگری تشویق کنید.

                                                                                                                                                             :یبرابر
.شودی نم رفتھیپذدر جنسییت، مذھب، اصلییت یا طبع جنسی  ضیتبع. شودی م رفتاربھ یکسان  شھروندان ھمھ با ھلند در  

                                                                                                                                                          ی:گھمبست
 حداقل ،صادقانھی کار طیشرا آبرومند، سکونت امن،ی زندگ طیمح کی داشتن حق شھروندان. ھستند جامعھ مسئول ھم با شھروندان ھمھ ھلند در

 .کند تیحما نابرابر برخورد وی کش بھره برابر در شھروندان از کھ دارد فھیوظ دولت. دارند   یدرمان مھیب و خوب پرورش و آموزش کار، مزد
ٌ  شھروندان  کند، کمک را آنھا کھ نباشد ھمی کس و ستندیبا خودی پای رو نتوانند خودشان کھ اگر.اورندیب در را خودی زندگ خرج دیبا خودشان اساسا

.کرد خواھد راکمک آنھا دولت آنوقت  

                                                                                                                                           :جامعھ در فعال شرکت
 انجام با ای رفتن مدرسھ بھ کارکردن، با نمونھی برا. باشند داشتھ نقش امن و شاداب جامعھ کی داشتن در کھ میخواھیم شھروندان ھمھ از ما ھلند در

  .باشدیمی اصل شرط زدن حرفی ھلند رابطھ نیا در. باشد انجمن کی ای مدرسھ محلھ، در کار تواندیم کھ داوطلبانھ کار

 و دیمف نقش کھ کنمیمی گواھ من. میگذارم ماحترا آنھا بھ و ام شده آشنا اند شده دهینام باال در کھ ھلند جامعھ و مقررات ارزشھا اب کھ کنمیمی گواھ
   .این فضا را برای من ایجاد کنند میھای ھمشھر توقع دارم کھ نبارهیدرا و داشتھ دھلن جامعھ در فعال
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