Заява щодо перебування та самозабезпечення.
Ім’я:
Персональний номер / Особистий номер:
Цим заявляю, що я буду активно працювати для того, щоб мати змогу самостійно
забезпечити самого (самої) себе, моїх дітей та мого чоловіка ( жінку) співмешканця –
(співмешканку), які проживають на території Данії, брати активну участь та приносити
вклад у данське суспільство.
Таким чином заявляю:











Я буду у всьому дотримуватися законів Данії та поважати данські демократичні
принципи.
Я визнаю, що знання данської мови та данського суспільства є ключeм до хорошого та
активного життя в Данії.
Я визнаю, що кожен громадянин та окрема сім’я мають відповідальність щодо
самозабезпечення.
Я також визнаю, що чоловіки та жінки мають рівні права та зобов’язання в Данії, а
також, що і чоловіки, і жінки мають приносити вклад у данське суспільство.
Виходячи з цього, чоловіки та жінки мають право, а в деяких випадках і зобов’язання,
отримати освіту та працювати, також на однакових правах брати участь у
демократичних процесах.
І чоловіки, і жінки зобов’язані сплачувати податки та нести батьківську відповідальність
за своїх дітей.
Я обізнаний (на) в тому, що здійснення насилля над дітьми та виконання незаконного
примусу проти свого чоловіка / жінки та інших, карається законом в Данії.
Я визнаю, що в Данії всі діти мають право на однакову повагу та можливості для
розвитку – дівчата та хлопці, що власне і дасть їм змогу в подальшому житті вирости та
стати активними і відповідальними членами суспільства, які будуть в змозі приймати
власні рішення.
Я хочу сприяти тому, щоб мої діти мали найкращі умови для зростання та виховання,
участі у шкільному житті, а також, щоб вони брали активну участь у данському
суспільстві. Зокрема, я сприятиму тому, щоби моя дитина почала якомога швидше
вивчати данську мову та відмінно вчилася у школі. Я буду активно співпрацювати зі
школою, дитячим садком, яслями або будь яким іншим дитячим закладом, який
відвідуватиме моя дитина.
Я обізнаний (на) в тому, що обрізання дівчат або примус щодо укладання шлюбів
караються законом в Данії.
Я поважаю свободу кожної людини і недоторканість особистості, статеве рівноправ’я,
свободу віросповідання та свободу слова, що і є основоположними в Данії.















Я обізнаний (на) в тому, що дискримінація статі, кольору шкіри, а також погрози та
знущання із груп людей з причини їхньої віри або сексуальної орієнтації, караються
законом в Данії.
Я визнаю, що данське суспільство рішучою мірою виступає проти тероризму.
Я обізнананий (на) в тому, що якщо якась людина обізнана про чийсь намір скоїти
злочин, котрий загрожуватиме людському життю чи значною мірою загальним
суспільним цінностям, як правило, зобов’язана вжити всіх необхідних заходів що в її
силах аби запобігти злочину чи його наслідкам, або у разі потреби повідомити про це в
поліцію.
Я обізнаний (на) в тому, що невиконання цього може привести до покарання, зокрема,
до штрафу чи тюремного ув’язнення терміном до 3 років, якщо злочин буде скоєний
або буде здійснена спроба його скоєння.
Я визнаю, що незалежно від часу мого перебування у цій країні, активна
заанґажованість (діяльність) є передумовою для участі та принесення вкладу у данське
суспільство.
Я обізнаний (на) в тому, що моє перебування в Данії зумовлено умовами на
перебування, в той час коли для інших груп перебування є тимчасовим.
Я обізнаний (на) в тому, що, як правило, біженці не можуть претендувати на дозвіл на
проживання, якщо обставини / умови змінилися на моїй батьківщині таким чином, що
потреби у захисті немає і людина може повернутися додому.
Я обізнаний (на) в тому, що член родини, який воз’єднаний із біженцем, як правило, не
може претендувати на дозвіл на проживання, якщо потреби у захисті більше немає.
Я обізнаний (на) в тому, що, за такої умови, тимчасовий дозвіл на проживання може
бути скасований або непродовжений, після дії його завершення.
Я обізнаний (на) в тому, що брати активну участь, приносити вклад у данське
суспільство та прагнення до самозабезпечення, є перевагою при поверненні на
батьківщину.

Я, як новоприбулий іноземець, також ознайомлений із правилами для новоприбулих іноземців,
зокрема:
(нижченаведені пункти розповсюджуються тільки на новоприбулих іноземців, які
підписують цю заяву):




Я хочу вивчати данську мову та накопичувати знання про данське суспільство якомога
швидше. Я обізнаний (на) в тому, що я можу відвідувати курси вивчення данської мови,
запропоновані мені комуною (муніципалітетом).
Я зроблю все, що від мене залежне для того, щоби знайти якомога швидше роботу,
щоб мати змогу самозабезпечувати себе.
Я обізнаний (на) в тому, що моя активна участь у всіх заходах, які зазначені у моєму
контракті із комуною (муніципалітетом), допоможе мені знайти роботу і стати
забезпеченим громадянином.



Дата:

Я обізнаний (на), що продовження терміну мого дозволу на проживання зумовлено
тим, що і досі існують обставини для мого перебування (в Данії), і що біженці, як
правило, не можуть претендувати на дозвіл на проживання, якщо обставини / умови
змінилися на батьківщині таким чином, що людина може повернутися додому. Я
обізнаний (на) в тому, що член родини, який воз’єднаний із біженцем, як правило, не
може претендувати на дозвіл на проживання, якщо потреби у захисті більше немає.

Підпис:

