بيان اإلقامة والدعم الذاتي
االسم:
رقم الهوية /رقم الشخصي:

أعلن بموجب هذا أنني سوف أعمل بنشاط لحماية أبنائي وأطفالي و الزوج  /العاشق الدعم الذاتي  ،والمشاركة الفعالة في المجتمع الدنماركي
والمساهمة فيه.
أعلن بموجب هذا ما يلي:
ـ من جميع النواحي  ،سألتزم بالتشريع الدنماركي وأحترم مبادئ الديمقراطية الدنماركية.
ـ أدرك أن اللغة الدنماركية ومعرفة المجتمع الدنماركي هما مفتاح اللغة الجيدة والنشطة الحياة في الدنمارك.
ـ أدرك أن األفراد واألسر هم المسؤولون عن إعالة انفسهم.
ـ أقر بأن للرجال والنساء واجبات وحقوق متساوية في الدنمارك وأن الرجال والنساء على حد سواء يجب على النساء المساهمة في المجتمع.
يتمتع الرجال والنساء بنفس الحقوق  -وفي بعض الحاالت واجب  -التعليم والعمل  ،تماما ً كما يتمتع الرجال والنساء بنفس الحق في المشاركة
العمليات الديمقراطية .على كل من الرجال والنساء واجب دفع الضرائب والقيام بمسؤولية دور الوالدين تجاه أطفالهم.
ـ أعلم أن ممارسة العنف ضد القرين واإلكراه غير المشروع على الزوج واآلخرين يعتبر جريمة جنائية في الدنمارك بما في ذلك األطفال.
ـ أدرك أنه في الدنمارك يجب أن يكون هناك احترام متساو وفرص تنمية لجميع األطفال – الفتيات والفتيان  -حتى يتمكنوا من النمو
ليصبحوا مواطنين فاعلين ومسؤولين واتخاذ خياراتهم الخاصة .أريد أن أحرص على حصول أطفالي أفضل تعليم وتربية ممكن  ،وذلك
يشاركون بنشاط في المجتمع الدنماركي .من بين أشياء أخرى  ،أريد أن أحرص على أن طفلي يتعلم اللغة الدنماركية اسرع وقت ممكن و
يكون مجتهدا طول فترة دراسته ,ويكون متعاونا.
ـ أعلم أن ختان البنات واستخدام اإلكراه في الزواج يشكالن جرائم جنائية في الدنمارك.
ـ أحترم حرية الفرد وسالمته الشخصية والمساواة بين الجنسين و حرية التعبير  ،وهو أمر أساسي في الدنمارك.
ـ أنا أعلم أن التمييز بسبب الجنس أو لون البشرة والتهديدات والسخرية ضد المجموعات أو المعتقد او التوجه الجنسي هي جرائم جنائية في
الدنمارك.

ـ أقر بأن المجتمع الدنماركي يأخذ موقف من اإلرهاب .أنا أعرف أن من علم أن الجريمة تهدف إلى تعريض حياة اإلنسان أو رفاهيته للخطر
أو بالنسبة للقيم المجتمعية الهامة  ،يجب عليه القيام ما بوسعه لمنع ارتكاب الجريمة من خالل تقرير الشرطة  ،و قد يعاقب على عدم القيام
بذلك بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى  3سنوات إذا ارتكبت الجريمة.
ـ أدرك أن المساهمة في المجتمع شرط أساسي في المجتمع الدنماركي  ،مهما طالت مدة إقامتي في البالد.
ـ أعرف أن إطار إقامتي في الدنمارك يتم تحديده من خالل أساس إقامتي  ،حيث لبعض المجموعات فقط لديهم إقامة مؤقتة.
ـ أعلم أنه كالجئ  ،وكقاعدة عامة  ،ال يحق لك الحصول على تصريح إقامة إذا كانت الظروف في وطنك قد تغيّرت بطريقة لم تعد الحاجة
لحماية ويمكنك العودة إلى وطنك .أعلم أنه  ،لم شمل األسرة  ،فإن الالجئ ليس في األساس يحق له الحصول على تصريح إقامة إذا لم تعد
هناك حاجة للحماية .أعلم أنه يمكن بالتالي سحب تصريح إقامة مؤقتة أو رفضها.
ـ أنا أعلم أن هذه المشاركة النشطة  ،والمساهمة في المجتمع الدنماركي يمكن أن تكون قوة و مساعدة لنفسي في حالة العودة إلى وطني.
ـ أعلم أنه كمقيم  ،يمكنك التقدم بطلب للحصول على الدعم المالي بموجب قانون اإلعادة إلى الوطن األصلي أو بلد اإلقامة السابق  ،إذا كانت
رغبة في ذالك.

أنا  -كأجنبي وصل حدي ًثا  -أدرك حقيقة أنه بالنسبة لألجانب الذين وصلوا حدي ًثا ينطبق عليهم ما يلي:
)الفقرات التالية مربتطة فقط بالوافدين الجدد الذين يوقعون على اإلعالن(
ـ أرغب في تعلم اللغة الدنماركية واكتساب المعرفة حول المجتمع الدنماركي في أسرع وقت ممكن .أعلم أنني أستطيع أن أتعلم الدنماركية من
خالل المشاركة في التعليم الدنماركي الذي تقدمه لي البلدية.
ـ سأعمل على أن أكون مكتفيا ذاتيًا من خالل المشاركة في سوق العمل في أسرع وقت ممكن .أنا أعلم أن هذا يمكن أن يساعدني في تحقيق
عمل منتظم وأن أكون مكتفيًا ذاتيًا  ,و اشارك في األنشطة الموصوفة في عقدي مع البلدية.
ـأعلم أن تمديد تصريح اإلقامة الخاص بي مشروط على أساس تصريح اإلقامة ال يزال حاضراً وأنه  ،كالجئ  ،ال يحق لك الحصول على
تصريح إقامة إذا الحاجة إلى الحماية لم تعد موجودة ويمكن للمرء أن يعود إلى بلده .أنا أعلم في حالة لم شمل األسرة لالجئ ,ليس هناك الحق
في الحصول على تصريح إقامة إذا كان ذلك لم يكن حاجة لحماية الالجئين.
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