Ijin tinggal – dan pernyataan tentang tanggungjawasendiri

Nama:
Nomor Identitas-ID:

Dengan ini saya menyatakan bahwa, saya akan bekerja giat untuk saya sendiri, untuk anak anak dan juga
untuk pendamping saya, selain itu saya juga aktif di masyarakat Denmark.

Saya menyatakan bahwa:
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Apapun itu, saya akan memenuhi peraturan perundang - undangan dan menghargai prinsip demokrasi
di Denmark.
Saya mengerti dan menyadari bahwa, bahasa danish adalah suatu kunci yang bagus untuk bisa aktif dan
hidup di Denmark.
Saya mengerti bahwa, setiap manusia dan setiap keluarga mempunya suatu tanggung jawab untuk
menghidupi diri sendiri.
Saya mengerti bahwa, di Denmark pria dan wanita mempunyai hak hak asasi dan kewajiban yang
sederajat dan kedua duanya, baik wanita dan pria harus mengkontribusi di masyarakat. Pria dan wanita
memiliki hak dan kewajiban yang sederaja, baik dalam Pendidikan dan pekerjaan. Sebagaimana har pria
dan wanita, mereka juga berhak untuk mengikuti proses demokrasi, baik pria dan wanita diwajibkan
untuk membayar biaya pajak dan wajib bertanggung jawab atas anak anak mereka masing masing.
Saya tau bahwa, kejahatan, kekerasan dan pemaksaan terhadap pasangan, terhadap anak anak dan
orang lain di Denmark, akan diberi tindakan hukum pidana.
Saya mengerti bahwa, di Denmark semua anak anak, baik anak laki laki maupun anak perempuan harus
saling menghormati dan memiliki peluang yang sama untuk bisa berkembang, sehingga mereka dapat
tumbuh menjadi dewasa yang aktif dan dapat bertanggung jawab dan bisa membuat keputusan sendiri.
Saya akan meyakinkan bahwa, anak anak saya akan mendapatkan pendidikan dan sekolah yang terbaik,
sehingga mereka dapat aktif dan berpartisifasi didalam masyrakat Denmark. Selain itu, saya juga ingin
memastikan bahwa, anak saya akan segera belajar bahasa danish melalui sekolahnya dan saya juga
akan bekerja sama dengan pusat penitipan anak anak maupun sekolah dengan secara aktif.
Saya tau bahwa, di Denmark penyunatan alat kelamin dan pemaksaan pernikahan adalah pelanggaran
hukum pidana.
Saya menghargai setiap kebebasan individu dan integritas kepribadian manusia dan juga kesetaraan
jenis kelamin, kebebasan dalam keyakinan untuk berekspresi, adalah merupakan hal yang mendasar di
Denmark.
Saya tau bahwa di Denmark, diskriminasi karena jenis kelamin atau warna kulit dan juga ancaman serta
ejekan terhadap suatu kelompok manusia, dengan alasan kepercayaan atau pelanggran seksual adalah
pelangaran hukum pidana.
Saya mengerti bahwa, masyarakat denmark sangat menjauhi terorisme. Saya tau bahwa, orang yang
sadar dan berniat untuk melakukan kejahatan yang akan membahayakan kehidupan dan kesejahtraan
manusia atau nilai nilai masyarakat akan mendapatkan konsekuensinya. Sebagai titik awal, wajib
melakukan apa yang harus diterapkan untuk mencegah kejahatan ini, lalu diwajibkan untuk melapor
kepolisi, dan jika tidak melakukan hal ini maka akan di beri hukuman denda dan penjara hingga tiga
tahun jika tetap melakukan atau mengupayakan kejahatan.

•
•
•

•
•

Saya mengerti bahwa, seberapa lama pun saya tinggal di Denmark, saya harus menerima dan harus
aktif untuk mengikuti kegiatan yang ada di masyrakat Denmark.
Saya tau bahwa, alasan saya untuk tinggal di Denmark di definasikan berdasarkan ijin tinggal saya,
dimana untuk beberapa kelompok hanyalah untuk ijin tinggal sementara.
Saya tau bahwa, sebagai pengungsi, tidak berhak untuk mendapatkan ijin tinggal, jika kondisi dinegara
asalnya berubah sedemikian rupa, sehingga kebutuhan untuk perlindungan tidak dibutuhkan lagi dan
dengan demikian harus pulang kembali kenegaranya. Saya tau bahwa, sebagai reunifikasi keluarga
untuk pengungsi, tidak berhak untuk mendapatkan ijin tinggal, jika pengungsi yang sudah tinggal disini
terlebih dahulu sudah tidak ditempat. Saya tau bahwa, ijin tinggal sementara saya dapat di tarik
kembali atau ditolak.
Saya tau bahwa, berpartisifasi dengan aktif, seperti berkontribusi pada masyarakat Denmark dan
berupaya untuk menghidupi diri sendiri, bisa menjadi pedoman untuk kembali lagi kenegara sendiri.
Saya tau bahwa, jika suatu saat menginginkan untuk kembali kenegara asalnya, maka saya berdasarkan
repatrieringsloven/ undang undang dengan kemauan sendiri, bisa memohon bantuan keuangan untuk
kembali kenegara asalnya atau tempat tinggal sebelumya.

Saya - sebagai orang asing yang baru tiba – dengan demikian menyadari bahwa, untuk orang asing yang
baru tiba berlaku, bahwa:
(poin poin dibawah adalah relevan untuk pendatang baru, yang akan menandatangani peryantaan ini)

•

Saya akan belajar bahasa danish dan memperoleh pengetahuan tentang masyarakat Denmark segera
mungkin. Saya tau banhwa, saya bisa belajar bahasa danish dengan mengikuti sekolah bahasa yang
seperti kommune/ RT tawarkan.

•

Saya akan bekerja untuk menjadi penanggung jawab sendiri dan dengan mengikuti pasar tenaga kerja,
secepat mungkin. Saya tau bahwa, ini akan membantu saya untuk mendapatkan pekerjaan tetap dan
menjadi mandiri, saya juga akan mengikuti segala aktifitas seperti yang tertera didalam kontak saya
dengan kommune/ RT.

•

Saya tau bahwa, perpanjangan ijin tinggal saya tergantung pada ijin tinggal yang bertanggung jawab
atas saya dan tetap berlanjut berada ditempat, dan sebagai pendatang tidak di ijinkan untuk
mendapatkan ijin tinggal, jika suatu saat yang bertanggung jawab tidak lagi berada di tempat, maka
demikian di perbolehkan untuk kembali pulang kenegaranya. Saya tau banhwa, sebagai reunifikasi
keluarga untuk seorang pendatang tidak berhak untuk mendapatkan ijin tinggal, jika suatu saat,
pendatang yang sudah tinggal disini sebelumnya sudah tidak berada di tempat lagi.

Tanggal:

Tandatangan:

