
Farsi

 اقامت و خود کفایی بیانیه

 اسم:

:cprشماره  شماره شناسایی/

در راستای شرکت م که در اینجا ساکن هستند و همسرم میکنم که برای تأمین و استقالل مالی خودم، فرزندان اعالمبدین ترتیب 

 تالش نمایم.فعال و کمک به جامعه دانمارک، فعاالنه 

اعالم میکنم:بنابراین موارد زیر را 

 از قوانین دانمارک پیروی خواهم کرد و به اصول دموکراتیک دانمارک احترام می ګذارم.از هر نظر   من

 زندګی خوب و فعال  یک برایی است دانش در مورد جامعه دانمارک کلیدزبان دانمارکی و ، که من تصدیق می کنم

 در دانمارک.

 هر یک از شهروندان و خانواده ها مسؤل خود کفایی خود هستند که ،من تصدیق می کنم.

 در  من تصدیق می کنم که ،برخوردارند و حقوق برابر وظایفدر دانمارک زنان ، که مردان و من تصدیق می کنم

مردان و  باید به جامعه کمک کنند.هم مردان و هم زنان و  حقوق و وظایف مردان و زنان با هم برابر است دانمارک

همانند اینکه مردان و ، کنند تا تحصیل و کاردارند ـ  یکسانی وظایفهمچنین حقوق یکسان ـ ودر بعضی موارد زنان 

وظیفه دارند تا هم زنان مردان و هم . زنان برای شرکت در روندهای دموکراتیک از حقوق یکسانی برخوردارند

 . را به عهده بگیرندو مسئولیت سرپرستی فرزندان خود مالیات بپردازند 

 اجبار غیر قانونی نسبت به همسر و  و دیگران دست زدن به اعمال خشونت آمیز علیه من می دانم که در دانمارک

 دیگران و از جمله کودکان مجازات دارد.

 و ترقی برای  و فرصت پیشرفت هیکسان برخوردار بوداحترام  باید از همه کودکان ق می کنم که در دانمارکمن تصدی

قادر باشند  و شوند یمسؤلشهروندان فعال و  شدنبزرگ  بعد از رشد وتا  -پسرانهم دختران وهم ـ  یکسان باشد.  آنها

رشد و  شکل ممکن بهترین به که بچه های منمن کوشش خواهم کردنمایند. تصمیم گیری که در مورد انتخاب خود 

را داشته باشند و همچنین فعاالنه در جامعه دانمارک شرکت کنند. از  خوبی دوران مدرسه\دوره تحصیلیو شده  تربیت

رنامه های درسی در ب وهر چه زودتر دانمارکی را بیاموزد  فرزند منجمله، من می خواهم اطمینان حاصل کنم، که 

 مرکز مراقبت روزانه کودک یا مدرسه همکاری کنم.با فعال  شکلیبه تا و می خواهم  مدرسه مهارت یابد

 از اعمالی است که در دانمارک مجازات دارد.و همچنین استفاده از اجباردر ازدواج  من میدانم که ختنه کردن دختران 

  من به آزادی و صداقت و تمامیت فردی، برابری جنسیتی و آزادی عقیده و بیان که در دانمارک بنیادی هستند، احترام

 می گذارم.

  از جمله جنسیت یا رنگ پوست و تهدید و مسخره علیه گروهها به دلیل مواردی از من می دانم که تبعیض در مواردی

 از جمله اعمالی است که در دانمارک مجازات دارد. قبیل عقیده یا گرایشات جنسی

 که شاهد مواردی کسی یرد. من میدانم، که  گبه شدت از تروریسم فاصله می جامعه دانمارک ، که من تصدیق می کنم

باعث  مهمویا ارزشهای اجتماعی  و یا رفاه برای زندگی انسان ها که  هدف ارتکاب یک جرم استآن است، که در 

و در صورت لزوم با  را که در اختیار او است آنچه، به عنوان نقطه آغاز این وظیفه را دارد، که ایجاد خطر می شود



اگر جرم  عدم انجام این کار در صورت و نماید پیشگیری آنپیامدهای و یا جرم تا از   انجام دهد اطالع دادن به پلیس،

 .شودمجازات  سه سال زندان تا جریمه یا بهمی تواند  انجام شده و یا برای انجام آن تالش شده باشد،

 در بدون رکت در جامعه و کمک به جامعه است، من تصدیق می ګنم، که مشارکت فعال یک پیش شرط الزم برای ش

.خواهد داشتادامه  تا به چه مدتاینکه اقامت من نظر داشتن 

  که همان طور من می دانم که زمینه و چارچوب اقامت من در دانمارک بر اساس نوع اقامت من تعریف شده است

موقت است. ،شروعبعنوان نقطه نوع اقامت برای بعضی از گروهها 

  به  فرد اګر شرایط در کشور اجازه اقامت را داشته باشد. کسبمن می دانم که هر کس بعنوان پناهنده نمی تواند ادعای

من می . گردد بتواند به کشور خود باز فردآن محافظت وجود نداشته باشد و که دیګر نیازی به  ،باشدتغییر کرده  شکلی

دعای کسب ک پناهنده ملحق شده است بعنوان نقطه شروع نمی تواند ادانم که کسی که از طریق الحاق خانوادگی به ی

پناهنده ای که در اینجا ساکن است بیش از این نیازی به محافظت نداشته باشد. بنابراین  اگر، اجازه اقامت داشته باشد

 من می دانم که یک اجازه اقامت موقت می تواند پس گرفته شود و یا تقاضای تمدید آن رد شود.

  یک به عنوان نیز می تواند  خودممن می دانم، که شرکت فعال، کمک به جامعه دانمارک و تالش برای خود کفایی

در ارتباط به بازګشت به کشور خودم باشد. توانایی و مهارت

  برای اینکه به کشوری اصلی خود ویا کشور اقامت قبلی  کسی به عنوان پناهنده ساکن در اینجا هرمن می دانم، که

در زمان خاصی چنین  فرد اگرنماید تقاضای کمک مالی  داوطلبانه می تواند طبق قانون بازګشت خود سفر نماید

  .آرزویی داشته باشد\تمایلی

خارجیان تازه وارد است که:ان یک خارجی تازه وارد به این نکته آگاهم که موارد زیر شامل عالوه بر این من به عنو

)موارد زیر برای خارجیان تازه واردی است که این بیانیه را امضاء می کنند(. 

  حاصل نمایم. من می دانم که می  دانش در مورد جامعه دانمارکهر چه زودتر من می خواهم دانمارکی بیاموزم و

.، بیاموزممن پیشنهاد می کند بهشهرداری زبان دانمارکی، که  کالسهای تحصیلیتوانم زبان دانمارکی را با شرکت در 

  دانم که شرکت  من میخود را خودکفا کنم. ر، از طریق مشارکت در بازار کا هر چه زودترمن تالش خواهم کرد، که

عادی و خود در فعالیتهایی که در قرارداد من با شهرداری توضیح داده شده است می تواند مرا در دستیابی به اشتغال 

 د.کنکمک  ییکفا

  و باشدپا برجا  کماکانمجوز اقامت  مبنای\اقامت من مشروط بر این است، که دالیل اجازهانم، که تمدید دمن می ،

، اګر نیاز به و بعنوان نقطه آغاز نمی تواند برای کسب اجازه اقامت ادعایی داشته باشد به عنوان پناهنده  فرداینکه 

من می دانم که کسی که از طریق الحاق . گرددبتواند به کشور خود باز فردمحافظت دیګر پابرجا نباشد، و ان 

خانوادگی به یک پناهنده ملحق شده است بعنوان نقطه شروع نمی تواند ادعای کسب اجازه اقامت را داشته باشد، اگر 

 ین نیازی به محافظت نداشته باشد. پناهنده ای که در اینجا ساکن است بیش از ا
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