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Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ

ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਲਈ, 
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੰੂ ਵੋਟ ਦਦਓ
ਰਜਿਣ ਸਜਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੰਟਰੋਲ ਤਂੋ ਬਾਿਰ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਿੱਚ 
ਕੱੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਾਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਦਾਰਿਾਦੀ (Labor and Liber-
als) ਜਸਰਫ ਬਿੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿੋਰ ਅਮੀਰ ਿੋਣ ਜਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ।
 

ਸਾਨੰੂ ਤਾਕਤ ਿਾਜਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਿਾ ਸਮਾਿ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ 
ਿੋ ਕੰਮਕਾਿੀ ਸ਼੍੍ਰੇ ਣੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ ਜਿਿਨਾਂ ਨੰੂ 
ਅਣਗੋਜਲਆਂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਿੈ।

ਸਾਦਿਆਂ ਲਈ ਦਿਫਾਇਤੀ ਹਾਉਦਸੰਗ
ਜਕਰਾਏ ਿਾਜਧਆਂ ਉੱਤਤੇ 5-ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ। ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਅਜਧਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ 
ਬਦਸਲੂਕੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਜਿੱਚ 150,000 ਨਿਂੇ ਿਨਤਕ ਿਾਉਜਸੰਗ ਯੂਜਨਟ 
ਬਣਾਓ। ਨਿਾਂ ਰਾਿਸੀ ਬਂੈਕ ਸਥਾਜਪਤ ਕਰਨਾ ਿੋ ਔਸਤਨ ਜਗਰਿੀਨਾਮੇ ਉੱਤਤੇ ਘੱਟ ਜਿਆਿ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼੍ਕਸ਼੍ 
ਕਰੇ।

ਦਨੱਜੀਿਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਿਿੋ
ਿਨਤਕ ਆਿਾਿਾਈ, ਜਬਿਲੀ, ਇੰਟਰਨੈਟੱ, ਬਜੁ਼ਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਨਤਾ ਦੇ 
ਿੱਥਾਂ ਜਿੱਚ ਰੱਖੋ।

ਅਸਲ ਮੌਸਮੀ ਿਾਿਵਾਈ 
ਨਿੀਂ ਗੈਸ ਿਾਂ ਕੋਲਾ ਨਿੀਂ। 2040 ਤੱਕ ਜਸਫਰ-ਕਾਰਬਨ ਅਰਥ ਜਿਿਸਥਾ। ਮੱੁਖ ਪ੍ਰ ਦੂਸ਼੍ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਰੱਖੋ।

ਮੁਫਤ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਨਿਾਂ ਜਿਸ਼੍ਿਜਿਆਪੀ ਰਾਿ-ਸੰਚਾਜਲਤ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਜਿੱਚ ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਪਿੰੁਚ 
ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਪਯੁਕਤ ਤਨਖਾਿ ਿੋਿੇ। 

ਸਿੂਲਾਂ, ਦਸਹਤ ਅਤੇ ਬਜੁ਼ਿਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਠੀਿ ਿਿੋ
ਜਨਯੁਕਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਿ ਿਾਧਾ ਅਤੇ ਜਬਿਤਰ ਕਾਰਿ ਿਾਲਾਤ। ਰਾਿਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿੱਚ 
10,000 ਨਿਂੇ ਅਜਧਆਪਕ, ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈਡੱਾਂ, ਅਤੇ ਜਸਿਤ ਅਤੇ ਬਜੁ਼ਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿੱਚ 
ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਜਡੰਗ ਿਧਾਓ

ਟੈਿਸ ਿਾਿਪੋਿੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਿ 

ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਓ

ਮੂਲ ਦਨਵਾਸੀ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍੍ਹੇ  ਿਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਿਿੋ

victoriansocialists.org.au ਉੱਤਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਿੀ ਨੀਤੀ ਪਲੇਟਫਾਿਮ ਪੜ੍੍ਹੋ

Victorian Socialists, 54 Victoria St, Carlton South, VIC 3053 ਦੁਆਿਾ ਅਦਧਿਾਿਤ 
ਅਤੇ ਦਪ੍ਰੰ ਟ ਿੀਤਾ ਦਗਆ  

 Hindi / हिन्दी

परिवर््तन के हिए, समाजवाददी 
दि को वोट दो
महंगवाइ दिन के दिन बढ़ रही है। लेदकन इसके बवारे में कुछ करने 
के बजवाय, लेबर [Labor] और दलबरल्स [Liberals] रईस लोगो ंकी 
मुनवाफवा बढ़वाने में लगे हैं। 

हम लड़ेेंगे हमवारे अदिकवार के दलए। हम बनवाएंगे एक ऐसी समवाज जो 
श्रदमक वग्ग कवा िेखभवाल करे, जो दकसी को भी पीछे न छोरे। 

हकफायर्दी आवास – िम सभ कदी मांग
दकरवाए की वृद्धि पर 5 सवाल की छत मवंागते हैं।  दकरवायेिवारो ंको उनके 
अदिकवार िेने, और मकवान-मवादलको ंके िुरुपयोग को रोकने के दलए नए 
कवानून चवादहए। दवक्ोररयन सरकवार, अगले 10 वर्षषों में 150,000 नई 
सवाव्गजदनक मकवान दनमवा्गण करो। एक नयवा से्ट बैंक स््थवादपत करें  जो औसत 
बंिक प्रिवान करे कम ब्वाज पर। 

हनजदीकिण (प्ाइवेटाइजेशन) समाप्त किो
सवाव्गजदनक पररवहन, दबजली, इंटरनेट, बुजुग्ग िेखभवाल और अन्य आवश्यक 
सेववाओ ंको सवाव्गजदनक हवा्थो ंमें रखो। 

क्ाइमेट चेेंज  पि वास्तहवक काि्तवाई 
कोई नई गैस यवा कोयले की खिवान नही।ं 2040 तक नेट-ज़ीरो कवाब्गन 
अ्थ्गव्यवस््थवा। प्रिूर्षण फैलवाने ववाले प्रमुख उद्ोगो ंको सरकवारी दनयंत्रण में 
रखो।

मुफ्त चेाइल्डकैि 
पररववारो ंके दलए मुफ्त की सवाव्गजदनक चवाइल्डकैर  स््थवादपत करो। चवाइल्डकैर 
श्रदमको ंके मवान्य तनखवाह िो। 

स्कू ि, हचेहकत्ािय औि बुजुग्त देखभाि को ठदीक किो
इन अंचलो ंमें श्रदमको ंकी कदम ठीक करने के दलए तनखवाह बढ़वाओ और 
कवाम की द्स््थदत में सुिवार करो। दवक्ोररयवा के सू्लो ंमें 10,000 नए 
दिक्षको ंके दलए फंदिंग  िो। दचदकत्वालय और बुजुग्ग िेखभवाल में नस्ग और 
कम्गचवाररयो ंकी संख्वा बढ़वाओ। अस्पतवालो ंके दबस्तर-क्षमतवा बढ़वाओ। 

हनगमो ंऔि अमदीिो ंको टैक्स किो 
र्नखाि बढ़ाओ
ऑस्ट्ेहियन आहदवाहसयो ंके साथ खडे़ ििो औि 
प्वाहसयो ंका स्ागर् किो

िमािदी पकूिदी नदीहर् सकूचेदी पढ़ें यिाँ - victoriansocialists.org.au
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من أجل التغيري الحقيقي، نرجو أن 
تعطوا أصواتكم لالشرتاكيني

 

تكلفة املعيشة خرجت عن السيطرة وكثرٌي منا يعاين.
ولكن بدالً من حل مشكالت حياتنا الصعبة، حزب العامل والليرباليني يعملون 

لألثرياء حتى يصبحوا أكرث ثراًء.
 

نحن بحاجة إىل استعادة قوتنا وبناء مجتمع يعتني بأفراد الطبقة العاملة وكل 
من  يحتاج إىل مساعدة وخصوصا الفئات املنسية واملهمشة.

 

مساكن بأسعار معقولة للجميع
تجميد زيادة اإليجارات ملدة 5 سنوات. 

قوانني متنح املستأجرين حقوقاً حقيقية ومتنع املالك من االستغالل.

بناء 150,000 مساكن عامة ملحدودي الدخل خالل العرش السنوات القادمة. 

إنشاء بنك حكومي جديد يقدم فائدة منخفضة لرشاء العقارات.
 

نهاية  الخصخصة الحكومية
وضع وسائل النقل العام والكهرباء واإلنرتنت ورعاية املسنني والخدمات األساسية األخرى يف أيدي 

الشعب.
.

 إنجازات حقيقة للتغلب عىل تغري املناخ
وقف أي غاز أو فحم جديد. 

اقتصاد خاٍل من الكربون بحلول عام 2040. 

وضع الصناعات امللوثة للبيئة تحت السيطرة.
 

رعاية مجانية لألطفال
إنشاء نظام رعاية جديد وعام للجميع تديره الدولة والهدف خدمة مجانية للعائالت وأجورمناسبة 

للعامل.
 

إصالح املدارس والصحة ورعاية املسنني
زيادة األجور وتحسني ظروف العمل إلصالح أزمة اإلبقاء عىل العاملة. 

زيادة التمويل لتوفري 10،000 معلم جديد يف املدارس الحكومية، و زيادة األرسة يف املستشفيات 

واملمرضات واملوظفني يف مجال الرعاية الصحية ورعاية املسنني.
 

زيادة الرضائب عىل الرشكات واملؤسسات وعىل االفراد االغنياء 

زيادة األجور 

الوقوف مع السكان األصليني والرتحيب باملهاجرين اىل اسرتاليا  
 

victoriansocialists.org.au اقرأ سياساتنا الكاملة عىل موقعنا
Victorian Socialists, 54 Victoria St, Carlton South, VIC 3053 معتمد ومطبوع من قبل

Arabic / العربية  Mandarin / 中文

请投维多利亚社会主义党
做真正的改变吧
生活费用急剧上升，日常开销快如流水。工党
和自由党不但没有采取任何措施，反而助力于
有权有势的一方让局势愈演愈烈。

我们想要夺回本该属于我们的权力，重建一个
照顾工人阶级和安抚普罗大众的社会。

人人享有经济适用的住房
我们要求冻结房租上涨至少5年。利用司法武器维护租房
者的权益防止房东侵犯主权，并且在未来10年内建造15
万个新的公共房屋单元。与此同时，建立一个新的国家银
行为民众提供低利润的抵押贷款。

终结私有化
把公共交通、电力、互联网、养老等基本服务归还给大
众。

对气候变暖做改善
禁止开发新的天然气或煤炭商业并且在2040年实现零碳
经济。将重点污染行业归于政府部门的管控。

免费的育儿监护
我们将建立全民公立的托儿制度，意味着广大家庭可以免
费获得托儿所服务同时劳动者也可获得合理的工资。

解决学校、医疗和养老问题
我们要求提高工资并且改善工作条件以解决租房危机。与
此同时，大量资金援助公立学校，提供1万名新教师。同
时增加医院床位、护士和其他医疗和老年护理人员。

向企业公司和富人征税

为工人们加薪

与澳洲原住民站在一起，欢迎移民同胞

想阅读我们的完整政策纲领，请访问 
victoriansocialists.org.au

授权并印刷于 Victorian Socialists, 54 Victoria St, Carlton 
South, VIC 3053

 Vietnamese / Tiếng Việt

VÌ SỰ THAY ĐỔI, HÃY BẦU CỬ 
CHO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
Chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao ngoài tầm kiểm 
soát. Nhưng thay vì làm bất cứ điều gì để cải thiện tình 
trạng này, Đảng Lao Động và Đảng Tự Do chỉ hỗ trợ cho 
những người siêu giàu trở nên giàu có hơn. 
Chúng ta cần lấy lại quyền lực và xây dựng một xã hội 
để chăm sóc cho những người thuộc tầng lớp lao động 
và tất cả những người bị bỏ lại phía sau. 

NHÀ Ở GIÁ CẢ HỢP LÝ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI 
Ngừng việc tăng tiền thuê nhà trong vòng 5 năm. Ban hành Luật 
pháp để người thuê nhà có quyền thực sự và ngăn chặn sự lạm 
dụng của chủ nhà. Xây 150.000 căn nhà công cộng trong 10 năm 
tới. Thành lập một ngân hàng nhà nước mới, một ngân hàng có khả  
năng cung cấp lãi suất thấp cho các khoản thế chấp trung bình. 

CHẤM DỨT SỰ TƯ NHẬN HOÁ 
Đưa các phương tiện giao thông công cộng, điện, internet, dịch vụ 
chăm sóc người cao tuổi và các dịch vụ thiết yếu khác vào tay người 
dân. 

THỰC SỰ HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU 
Không có khí đốt hoặc loại than mới. Tiến đến nền kinh tế không 
carbon vào năm 2040. Đưa các ngành công nghiệp gây ô nhiễm 
chính nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. 

CHĂM SÓC TRẺ EM MIỄN PHÍ 
Thành lập một hệ thống chăm sóc trẻ em toàn cầu mới do nhà 
nước điều hành để các gia đình có khả năng tiếp cận miễn phí và hệ 
thống này sẽ chi trả một mức lương hợp lý cho người lao động. 

CẢI THIỆN GIÁO DỤC, Y TẾ VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO 
TUỔI 
Tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc để khắc phục tình trạng 
khủng hoảng lao động. Tăng cường tài trợ để cung cấp 10.000 giáo 
viên mới cho các trường công lập, và thêm nhiều giường bệnh, y tá 
và các nhân viên khác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và  người 
già. 

ÁP THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ TẦNG LỚP GIÀU CÓ 
TĂNG LƯƠNG
SÁT CÁNH CÙNG NHỮNG NGƯỜI DẬN BẢN ĐỊA VÀ CHÀO 
ĐÓN NHỮNG NGƯỜI  DẬN DI CƯ 

Đọc diễn đàn chính sách đầy đủ của chúng tôi tại 
victorianocialists.org.au 

Được ủy quyền và xuất bản bởi Victorian Socialists, 54 Victoria St, 
Carlton South, VIC 3053


