
 

 داسوګنی او ځان ساتنی خبرپاڼ

 

 :نوم

 

 :cpr شمیره د /دپیژندلو شمیره

 

د خپلو دلته استوګنو ماشومانو، او د خپلی ، ی خپله ځان ساتنهکوم چکار  توګه هفعالچی زه به په  ،کوم هوګړه به دی ترتیب زه

 نمارک ټولنه کی وکړم. فعاله وڼډه په او مرسته د ډ، کړم ملګری تظمین میرمن/خاوند/ دژوند

 

 له همدی امله زه الندی هوکړه اعالنوم:

 

 و ته به درناوی کوم.اصولنمارک دیموکراتیکوکوم او د ډ پیرویزه به په هر ډول د ډنمارک دقوانیونو 

 

 د ټولنی سره پیژندګلوی په ډنمارک کی د ښه ژوند کیلی ده.نمارک ژبه او د ډنمارکی زه تصدیق کوم، چی ډ 

 

 یت لری چی خپل ځان وساتی.مسؤلچی هر یو اوسیدونکی او کورنی دا  ،کوم زه تصدیق 

 

 په ټولنه کی  دبای نارینه او ښځی، ونه او حقوق لری، او دواړهمکلفیت چی نارینه او ښځی په ډنمارک کی مساوی، زه تصدیق کوم

ددی په شان چی ، کاروکړیو اتحصیل  چیـ  لری مکلفیت و کیبعضی موارداوـ  قوق حنارینه او ښځی برابر مرسته وکړی.

لری چی  مکلفیتنارینه او ښځی  ،وپروسو کی برخه واخلی. دواړهموکراتیکیدلری چی په حقوق غه یو شان همانارینه او ښځی 

 د خپلو ماشومانو په وړاندی ولری.مسؤلیت ورکړی اود والدینو مالیات 

 

  ژوند ملګری پر وړاندی او یا نورو په شمول د ماشومانو تاوتریخوالی  د خپل دزه پوهیږم، چی دا په ډنمارک کی یوجرم دی چی

 جبر وکاروی.غیر قانونی او یا

 

 ـ دواړه د ټولو ماشومانو لپاره موجود وی برابرفرصتونه د پرمختیا  او احترامبرابر  زه تصدیق کوم، چی په ډنمارک کی باید ،

ړه اڅو وکوالی شی د خپل انتخاب په  شی، تر ه اوسیدونکی جوړبا مسؤلیت چی وکړای شی لوی شی او فعال او -نجونی او هلکان

و همچنین ی ارولدوره مکتب  د واپرورش  ممکن هترینب ونهاوالدونیوالی شی. زه غواړم اطمینان حاصل کړم چی زما تصمیم 

ه حدچی د امکان ترم، اطمینان حاصل کړچی زه غواړم چی ، توګه د ډنمارک په ټولنه کی وڼډه واخلی. په شمول ددیفعاالنه په 

ه توګه د فعالکی وړتیاوی تر السه کړی او زه غواړم په  مکتبزده کړی او په نمارکی پوری زما ماشومان ژر تر ژره ډ

 سره مرسته وکړم. یا مکتب اوماشومانو د ورځنی روزنی د ځایونو

 

 اخیستل په واده کولو کی په ډنمارک کی جرمی عملونه دی.د جبر څخه کار ن زه پوهیږم چی د نجونو سنت کول اوهمچنا 

 

  کی  نمارکپه ډ ،آزادی بیاندو ا –دعقیدیو ا مساواتجنسیتی ، بشپړتیا ته درناوی لرم شخصی اوآزادی فردی  زه د هر انسان

 .دی اساسی و بنسټیز

 

 د ډلو په وړاندی په دلیل د عقیدی او مسخری ګواښونهو ارنګ د پوستکی د جنسیت یا په دلیل په شمول د تبعیض  زه پوهیږم، چی 

 .په ډنمارک کی جرمی عملونه دی وتمایالتجنسی یا 

 

 چی د هغه مواردوشاهد ، چی هغه، زه پوهیږم. څخه واټن اخلی   ۍ سره له ترهګر شدت چی د ډنمارک ټولنه په، زه تصدیق کوم

، لپاره رفاه و رامنځ کول دی د انسانانو د ژوند یاد خطراتچی د هغی هدف چی په هغی کی موخه د یو جرم ترسره کول ده، ، وی

اساسا دا مکلفیت لری چی هغه څه وکړی، چی دهغی په توان کی وی، ترڅو د جرم اویا ، دپام وړد ټولنیزوارزشونولپارهویا ا

کار د نه کولو په صورت کی کیدای  دهغی دپایلو څخه مخنیوی وکړی، د اړتیا په صورت کی حتی پولیسو ته راپور هم، او ددی

 ، که چیری جرم ترسره شی او یا د ترسره کیدو هڅه یی شوی وی.زندان سره مجازات شۍدری کاله شی په جریمی یا 

 

 ددی په پام چی فعاله برخه اخیستل یو الزم شرط دی چی وکړاۍ شی په ټولنه کی ګډون او مرسته وکړی، بغیر ، زه تصدیق کوم

 قامت په دی هیواد کی څومره ادامه کوی.چی زما اکی نیولو سره 

 



  د بعضو ډلو چی چیرته ، د بنسټ پر اساس تعریف شوی دیاقامت  چارچوکات په ډنمارک کی زما دزه پوهیږم، چی زما د اقامت

 .کی، دا اقامت موقت دی اصل لپاره په

 

 که چیری د هغی په هیواد کی شرایطو په داسی ، د اقامت اجازی حق نلریاساسا په صفت پناهنده چی یو څوک د ، زه پوهیږم

زه . وکوالۍ شی چی خپل هیواد ته بیرته ستون شیکس  او هغه، ته اړتیا موجود نه ویمحافظت شکل بدلون کړی وی، چی نور

د دلته  که چیری، د اقامت د اجازی حق نلریاساسا  سره پناهندهچی دکورنۍ دبیا یوځای کیدو له طریقه یو چی هغه کس  ،پوهیږم

اجازه پر دی اساس کوالۍ شی بیرته اقامت مؤقته د  زه پوهیږم، چی یوه. ته اړتیا موجود نه وی محافظتاستوګن کډوال نور

 رد کړاۍ شی. داو یا د هغی تمدی واخیستل شی

 

  کول هم کوالۍ شی زه پوهیږم، چی فعال ګډون، او دا چی د ډنمارک ټولنی سره مرسته کول او په خپلو پخو دریدلو لپاره هڅی

 یوه توانایی حساب شی خپل هیواد ته می د بیرته ستنیدو په صورت کی.

  

 کوالۍ شی د مالی مرستی غوښتنه د داوطلبانه بیرته ستنیدو د قانون  ه صفتپناهنده پ د دی ځای استوګن زه پوهیږم، چی یو کس

په پر اساس وکړی، چی وکوالۍ شی خپل اصلی هیواد اویا هغه هیواد ته چی پخوا یی هلته استوګنه لرله سفر وکړی، که چیری 

 دا کس ددی آرزو ولری. 

 

 :انو لپاره د تطبیق وړ دی، چیخارجینوی راغلو دا چی د، سربیره پر دی آګاه یمـ  د یو نوی راغلی خارجی په صفتـ  زه

 ( چی هوګړه لیک الستیک کوی، انو لپاره مرتبط دیخارجی الندینی ټکی یواځی د نوی راغلو) 

 

  زه غواړم ډنمارکی زده کړم او ژر تر ژره د ډنمارک ټولنی په اړه پوهه تر السه کړم. زه پوهیږم، چی زه کوالۍ شم ډنمارکی

 ژبی زده کړی کی په برخه اخیستلو سره، چی ښاروالۍ یی ماته وړاندیز کوی، زده کړم. ژبه د ډنمارکی

 

 چی ژر تر ژره د کار په بازار کی د ګډون له الری ځان په خپلو پخو ودروم. زه پوهیږم چی دا کوالۍ شی له ، زه به هڅه وکړم

ونو کی ګډون وکړم، په فعالیتما سره مرسته وکړی د عادی کار په الس ته راوړلو کی او په خپلو پخو دریدلو کی، چی زه په هغه 

 . ه توضیح کړی دیکی د ښاروالۍ سرقرارداد هغه ډول چی ما په خپل 

 

 اوس هم پر خپل ځای وی، او دا چی  دالیل چی د اقامت د اجازی، دیتمدید په دی شرط  جازیاد  اقامتچی زما د ، زه پوهیږم

وکوالۍ شی کس هغه او  اړتیا نوره موجود نه وی،محافظت اجازی حق نلری، چی د  د اقامتد ه صفت اساسا پناهنده پ څوک د 

زه پوهیږم، چی هغه کس چی دکورنۍ دبیا یوځای کیدو له طریقه یو پناهنده سره اساسا د . بیرته ستون شیچی خپل هیواد ته 

 اقامت د اجازی حق نلری، که چیری د دلته استوګن کډوال نورمحافظت ته اړتیا موجود نه وی. 

 

 

 

 

 

 

 : السلیک:                                                                                                                نیته


