การยืนยันการพานักอาศัยและการพึง่ พาตนเอง
ชื่อ:
รหัสประจาตัว/รหัสบุคคล:
ในการนี ้ ข้าพเจ้าขอยื นยันว่า ข้าพเจ้าจะทางานอย่างขยันขันแข็งเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเพียงพอสาหรับตนเอง
รวมถึงบุตรและคู่สมรส / ผูท้ ี ่พานักอาศัยด้วย รวมถึงมี ส่วนร่ วมอย่างเต็มกาลังและให้การสนับสนุนต่อ
สังคมของประเทศเดนมาร์ ก
ข้าพเจ้าขอให้การยื นยันดังต่อไปนี:้
•

ข้ าพเจ้ าจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและเคารพหลักประชาธิปไตยของประเทศเดนมาร์ กทุกประการ

•

ข้ าพเจ้ ายอมรับว่าภาษาเดนมาร์ กและความรู้เกี่ยวกับสังคมของประเทศเดนมาร์ กเป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อการมีชีวิตที่
สมบูรณ์และขยันขันแข็งในประเทศเดนมาร์ ก

• ข้ าพเจ้ ารับทราบความจริ งว่า พลเมืองทุกคนและทุกครอบครั วมีหน้ าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนทางการเงินด้ วยตนเอง
•

ข้ าพเจ้ ายอมรับความจริ งว่า ชายและหญิงมีหน้ าที่และสิทธิเท่าเทียมกันในประเทศเดนมาร์ ก รวมถึงทั ้งชายและหญิงต้ องมี
ส่วนช่วยเหลือสังคม ดังนั ้น ชายและหญิงจึงมีสิทธิเท่าเทียมกัน - และหน้ าทีใ่ นบางกรณี – ด้ านการศึกษาและการทางาน อีก
ทั ้งชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันต่อการมีส่วนร่ วมในกระบวนการประชาธิปไตย ทั ้งชายและหญิงมีหน้ าที่ เสียภาษี และรับ
ภาระหน้ าที่ของพ่อแม่ที่มีตอ่ บุตร

•

ข้ าพเจ้ าทราบว่า ในประเทศเดนมาร์ กนั ้น ถือเป็ นความผิดทางอาญาที่จะกระทาการด้ วยความรุนแรงและใช้ อานาจบีบบังคับ
อย่างผิดกฎหมายต่อบุคคลใด รวมถึงคูส่ มรสและบุตรของบุคคลใดก็ตาม

•

ข้ าพเจ้ ายอมรับว่า ในประเทศเดนมาร์ กนั ้น ต้ องให้ ความเคารพและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาเด็กทุกคน - ทั ้ง
เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย - เพื่อให้ พวกเขาได้ เติบโตเป็ นพลเมืองที่ขยันขันแข็งและมีความรับผิดชอบที่สามารถดาเนินชีวติ ด้ วย
ตนเองได้ ข้ าพเจ้ าต้ องการทาให้ แน่ใจว่าบุตรของข้ าพเจ้ าได้ รับการเลี ้ยงดูแลและให้ การศึกษาที่ดที ี่สดุ รวมถึงทาให้ มนั่ ใจว่า
พวกเขามีส่วนร่ วมในสังคมประเทศเดนมาร์ กอย่างแข็งขัน นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าต้ องการทาให้ แน่ใจว่า บุตรของข้ าพเจ้ าเริ่ ม
เรี ยนรู้ภาษาเดนมาร์ กโดยเร็ วที่สดุ และพัฒนาความสามารถของพวกเขาขณะศึกษาที่โรงเรี ยน รวมถึงข้ าพเจ้ าต้ องการให้
ความร่ วมมืออย่างแข็งขันกับศูนย์รับเลี ้ยงเด็กหรื อกับโรงเรี ยน

•

ข้ าพเจ้ าทราบว่า การขลิบอวัยวะเพศของเพศหญิงและการบังคับให้ ผ้ อู ื่นแต่งงานเป็ นความผิดทางอาญาในประเทศเดนมาร์ ก

•

ข้ าพเจ้ าเคารพเสรี ภาพและจริ ยธรรมส่วนบุคคล ความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงและเสรี ภาพในความเชื่อและการแสดงออก
ของแต่ละบุคคล ซึง่ เป็ นเรื่ องพื ้นฐานในประเทศเดนมาร์ ก

•

ข้ าพเจ้ าทราบว่า การเลือกปฏิบตั ิ เช่น เพศหรื อสีผิว รวมถึงการข่มขู่ การทาให้ เสียเกียรติ หรื อการทาให้ บคุ คลเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ด้ านความเชื่อทางศาสนา หรื อรสนิยมทางเพศ ถือเป็ นความผิดทางอาญาในประเทศ
เดนมาร์ ก

1

ข้ าพเจ้ ารับทราบว่า สังคมของประเทศเดนมาร์ กประณามการก่อการร้ าย ข้ าพเจ้ าทราบว่า บุคคลใดก็ตามที่ตระหนักถึง
เจตนาของบุคคลอื่นที่จะกระทาความผิดซึง่ เป็ นอันตรายต่อชีวติ หรื อสวัสดิภาพของบุคคลอื่นหรื อทรัพย์สินสาธารณะที่
สาคัญ โดยทั่วไป ได้ พิจารณาไตร่ ตรองที่จะใช้ ความพยายามของเขาหรื อเธออย่างเต็มที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมหรื อผลที่
เกิดขึ ้นภายหลัง หากจาเป็ น ต้ องแจ้ งความต่อเจ้ าหน้ าที่ตารวจ และหากไม่กระทาการดังกล่าว จะถูกลงโทษโดยการปรับหรื อ
จาคุกไม่เกิน 3 ปี หากมีการก่ออาชญากรรมหรื อมีความพยายามในการก่ออาชญากรรม

•

• ข้ าพเจ้ ารับทราบว่า การมีส่วนร่ วมที่แข็งขันเป็ นข้ อกาหนดเบื ้องต้ นเพื่อให้ มีส่วนร่ วมและให้ การช่วยเหลือสังคมของประเทศ
เดนมาร์ ก ไม่ว่าระยะเวลาการพานักในประเทศตามกฎหมายของข้ าพเจ้ าจะเป็ นเวลาเท่าไรก็ตาม
• ข้ าพเจ้ าทราบว่า เงื่อนไขการพานักตามกฎหมายของข้ าพเจ้ าในประเทศเดนมาร์ กกาหนดโดยพื ้นฐานของสิทธิในการพานัก
ของข้ าพเจ้ า ซึง่ บางกลุ่มจะได้ รับสิทธิเพื่อวัตถุประสงค์ในการพานักชั่วคราว
•

ข้ าพเจ้ าทราบว่า ตามหลักการ ในฐานะผู้ลี ้ภัยจะไม่มีสิทธิได้ รับใบอนุญาตพานักอาศัย หากเงื่อนไขในประเทศบ้ านเกิดได้
เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่มีความจาเป็ นในการให้ ความคุ้มครองอีกต่อไปและสามารถเดินทางกลับบ้ านเกิดได้ ข้ าพเจ้ า
ทราบว่าการรวมกลุ่มครอบครั วกับผู้ลี ้ภัยจะไม่ให้ สิทธิบคุ คลได้ รับใบอนุญาตพานักอาศัย หากไม่มีความจาเป็ นในการให้ ความ
คุ้มครองผู้ลี ้ภัยที่พานักอีกต่อไป ดังนั ้นข้ าพเจ้ าทราบว่า ใบอนุญาตพานักอาศัยชั่วคราวสามารถถูกเพิกถอนหรื อปฏิเสธการต่อ
อายุได้

•

ข้ าพเจ้ าทราบว่า การมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขัน การให้ การสนับสนุนสังคมของประเทศเดนมาร์ ก และความพยายามที่จะ
ช่วยเหลือตนเองเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการเดินทางกลับไปยังประเทศบ้ านเกิดของข้ าพเจ้ า

•

ข้ าพเจ้ าทราบว่า ในฐานะผู้พานักอาศัย บุคคลสามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงินภายใต้ กฎหมายการส่งกลับประเทศ
เพื่อเดินทางกลับไปยังประเทศต้ นทางหรื อประเทศที่พานักอยู่เดิมได้ ในบางกรณีที่ประสงค์จะกระทาการดังกล่าว

ข้ าพเจ้ า – ในฐานะชาวต่ างชาติท่ เี พิ่งเข้ ามาพานั ก – ตระหนักถึงความจริ งที่ว่า ชาวต่ างชาติท่ เี พิ่งเข้ ามาพานั ก
ต้ องใช้ ข้อมูลดังต่ อไปนี:้
(รายละเอียดด้ านล่างเกี่ยวข้ องกับชาวต่างชาติที่เพิง่ เข้ ามาพานักที่ลงลายมือชื่อการยืนยันเท่านัน้ )
•

ฉันจะเรี ยนรู้ภาษาเดนมาร์ กและได้ รับความรู้ เกี่ยวกับสังคมในประเทศเดนมาร์ กโดยเร็ วที่สดุ ข้ าพเจ้ าทราบว่า ข้ าพเจ้ าสามารถ
เรี ยนรู้ภาษาเดนมาร์ กโดยเข้ าร่ วมโปรแกรมการศึกษาภาษาเดนมาร์ กที่เทศบาลเมืองจัดหาให้

•

ข้ าพเจ้ าจะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ในการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่ วมในตลาดแรงงานโดยเร็ วที่สดุ ข้ าพเจ้ าทราบว่า
สิ่งนี ้จะช่วยให้ ข้าพเจ้ าประสบความสาเร็ จในการจ้ างงานและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซงึ่ ข้ าพเจ้ ามีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
ระบุในสัญญาของข้ าพเจ้ าที่ทากับเทศบาล

•

ข้ าพเจ้ าทราบว่า การต่ออายุใบอนุญาตพานักอาศัยของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยู่กบั ข้ อเท็จจริ งที่วา่ องค์กรที่ออกใบอนุญาตพานักอาศัย
ยังเปิ ดทาการอยู่ และในฐานะผู้ลี ้ภัย จะไม่มีสิทธิได้ รับใบอนุญาตพานักอาศัย หากไม่มีความจาเป็ นในการให้ ความคุ้มครอง
อีกต่อไปและผู้ลี ้ภัยสามารถเดินทางกลับบ้ านเกิดได้ ข้ าพเจ้ าทราบว่า ตามหลักการนั ้น การรวมกลุ่มครอบครัวกับผู้ลี ้ภัยจะ
ไม่ให้ สิทธิบคุ คลได้ รับใบอนุญาตพานักอาศัย หากไม่มีความจาเป็ นในการให้ ความคุ้มครองผู้ลี ้ภัยที่พานักอีกต่อไป
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