تعهد اقامت و خود کفایی
اسم:
شماره شناسایی /شماره :cpr
به این ترتیب من تعهد میکنم که ،من بطور فعاالهنه کار ووامم کر تا وو کاای وو  ،فرنهندا ااکن وو
نهندګ ا را مطسئن هنسایم ،ررکت فعال ر کس به جامعه اهنسارک هنسایم.

ر ایناا مسرر شرری

بنابراین من قرار ذیل تعهد میکنم:


من با هر نحوی از قوانین دانمارک پیروی خواهم کرد و به اصول دیموکراتیک دانمارک احترام می ګذارم.



من تصدیق می کنم ،که لسان دانمارکی و دانش در مورد جامعه دانمارک کلید برای زندګی خوب و فعال در دانمارک است.



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



من تصدیق می کنم ،که مردان و زنان مکلفیت ها و حقوق مساوی در دانمارک دارند ،و هر دو ،مردان و زنان باید به جامعه
کمک کنند .مردان و زنان همچنین حقوق یکسان ـ ودر بعضی موارد مکلفیت دارند ـ تا تحصیل و کارکند ،همانند اینکه مردان و
زنان همان حقوق یکسان دارند که در روند های دیموکراتیک شرکت کنند .هردو ،مردان و زنان مکلفیت دارند تا مالیات بپردازند
و مسؤلیت والدین را نسبت به فرزندان خود داشته باشند.



من می دانم ،که این در دانمارک یک جرم است که به اعمال خشونت آمیزعلیه و اجبار غیر قانونی نسبت به همسر و دیګران،
از جمله کودکان بپردازید.



من تصدیق می کنم ،که در دانمارک باید احترام برابر وفرصتهای برابرتوسعه وجود داشته باشد برای همه کودکان ـ هردو،
دختران و پسران -تا انها بزرګ شده و باشندګان فعال و با مسؤلیت شوند ،تا قادر باشند که بتواند تصمیم ګیری در مورد انتخاب
خود نمایند .من می خواهم اطمینان حاصل کنم که اوالدهای من بهترین آموزش و پرورش و دوره مکتب را داشته باشند و
همچنین فعاالنه در جامعه دانمارک شرکت کنند .از جمله ،من می خواهم اطمینان حاصل کنم ،که تا حد امکان دانمارکی دراسرع
وقت بیاموزد و درمکتب مهارت های پیدا کند و من می خواهم به طور فعال به مرکز مراقبت روزانه اطفال یا مکتب همکاری
کنم.



من میدانم که ختنه کردن دختران و همچنین استفاده از اجباردر ازدواج کردن اعمال جرمی دردانمارک است.



من احترام می ګذارم به آزادی فردی هر انسان و یکپارچګی شخصی ،مساوات جنسیتی و آزادی عقیده – و بیان ،که در دانمارک
اساسی و بنیادی است.



من میدانم ،که تبعیض به دلیل از جمله جنسیت یا رنګ پوست و تهدیدات و مسخره علیه ګروها به دلیل از جمله عقیده یا تمایالت
جنسی از جمله اعمال جرمی در دانمارک است.



من تصدیق می کنم ،که جامعه دانمارک به شدت از تروریسم فاصله می ګیرد .من میدانم ،که او ،که شاهد مواردی است ،که در
ان هدف ارتکاب یک جرم است ،که باعث ایجاد خطرات می شود برای زندګی انسان ها و یا رفاه ،ویا ارزشهای اجتماعی قابل
توجه ،به عنوان نقطه آغاز این وظیفه را دارد ،که انچه را که در اختیار او است ،انجام دهد ،تا از جرم ویا پیامدهای ان جلوګیری
نماید ،درصورت لزوم با اطالع دادن به پولیس ،و عدم انجام این کار می تواند با جریمه یا زندان تا سه سال مجازات شود ،اګر
جرم انجام شده ویا تالش انجام ان شده باشد.



من تصدیق می ګنم ،که مشارکت فعال یک پیش شرط الزم برای شرکت در جامعه و کمک به جامعه است ،بدون بادرنظرداشت
اینکه اقامت من در این کشورچی مدت باید ادامه یابد.



من می دانم ،که چارچوب اقامت من در دانمارک از مبنای اقامت من تعریف شده است ،جایی که برای بعضی ګروه ها در اصل،
این اقامت موقت است.



من می دانم ،که کسی به صفت پناهنده اساسا حق به اجازه اقامت ندارد ،اګر شرایط در کشوری کسی به طوری تغییر کرده است،
که دیګر نیازی به محافظت وجود نداشته باشد ،و ان کس بتواند به کشور خود بازګشت نماید .من می دانم ،که کسی به صفت
الحاق خانوادګی شده به یک پناهنده اساسا حق اجازه اقامت ندارد ،اګرنیازی محافظت پناهنده ساکن اینجا دیګر وجود نداشته باشد.
من می دانم ،که یک اجازه اقامت مؤقت بنابراین می تواند پس ګرفته شود ویا تمدید ان رد شود.



من می دانم ،که شرکت فعال ،اینکه کمک به جامعه دانمارک و تالش برای خود کفایی خود نیز می تواند به صفت یک توانایی و
مهارت در ارتباط به بازګشت به کشور خودم باشد.



من می دانم ،که یک کسی به صفت پناهنده ساکن در اینجا می تواند تقاضای کمک مالی طبق قانون بازګشت داوطلبانه نماید برای
اینکه به کشوری اصلی خود ویا کشور اقامت قبلی خود سفر نماید ،اګر کسی وقتی این آرزو را داشته باشد.

من ـ به عنوا ی وارج تانه ار ـ عال ه بر این آګاه مرتم ،که این برای وارج مای تانه ار قابل تطبیق اات ،که:
( نقاط ذیل فقط برای خارجی های تازه وارد مرتبط است ،که تعهد را امضا می کند )


من می خواهم دانمارکی بیاموزم و هرچه زودتر دانش در مورد جامعه دانمارک حاصل نمایم .من می دانم ،که من می توانم لسان
دانمارکی را با شرکت در ان تدریس لسان دانمارکی ،که شاروالی برای من پیشنهاد می کند ،بیاموزم.



من تالش خواهم کرد ،که هرچه زودتر از طریق مشارکت در بازار کارخود را خودکفا کنم .من می دانم ،که این من را می تواند
کمک کند برای رسیدن به اشتغال عادی وخود کفا شدن ،که من در ان فعالیت ها شرکت کنم ،قسمی که در قرارداد من با شاروالی
توضیح شده است.



من می دانم ،که تمدید اجازه اقامت من مشروط بر این است ،که دالیل اجازه اقامت هنوز هم پا برجا است ،و اینکه کسی به صفت
پناهنده اساسا حق به اجازه اقامت ندارد ،اګر نیازی به محافظت دیګر پابرجا نباشد ،و ان کس بتواند به کشور خود بازګشت نماید.
من می دانم ،که کسی به صفت الحاق خانوادګی شده به یک پناهنده اساسا حق اجازه اقامت ندارد ،اګرنیازی محافظت پناهنده
ساکن اینجا دیګر وجود نداشته باشد.
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