
 ��யி��� ம��� �ய ெபா���(Selvforsørgelse) ப�றிய அறிவி�த�  

 

ெபய�: 
 

அைடயாள இல�க� / CPRஇல�க�: 

 

 

இ�� ��யி���� என� பி�ைளக� , மைனவி/கணவ� ஆகிேயாைர ெசா�தமாக 

பராமரி�பத���, அவ�கைள  ெடனி� ச�தாய�தி� இைண�பத���, நா� தீவிரமாக 

பணியா��ேவ� எ�� இ�தா� உ�தி அளி�கிேற�.  

 

நா� ெதாட����  பி�வ�மா� அறிவி�கிேற�: 

 

எ�லா வித�களி��, நா� ெடனி� ச�ட�ைத கைட�பி��ேப�, ெடனி� ஜனநாயக� 

ேகா�பா�கைள மதி�ேப�.  

 

ெடனி� ெமாழி� திற��, ெடனி�  ச�தாய�ைத� ப�றிய அறி�� இ��தா�, அ� ஒ� 

சிற�த வா��ைக�� வழிவ����  எ�பைத ஏ���ெகா��கிேற�.  

 

ஒ�ெவா� தனி�ப�ட பிரைஜ��,    ம��� ���ப�க��  தா�க� வா�வத��   தா�கேள 

ெபா��� எ�� நா� உண�கிேற�. 

 

ஆ�க� ம��� ெப�க��� ெட�மா��கி� சமமான கடைமக�� உரிைமக�� இ��பைத 

நா� உண����ேள�, அ��ட� ஆ�க�� ெப�க�� ச�க�தி� ப�களி�க ேவ���. 

ஆ�க���� ெப�க���� சம உரிைம எ�ப� க�வி ம��� ேவைல வா���க���� 

ெபா���� . ஆ�க��,  ெப�க�� ஜனநாயக ெசய��ைறகளி�  ப�ேக�க சம உரிைம 

உைடயவ�க�. ஆ�  ெப�  இ�வ���� வரி ெச���வத�கான கடைம��,  அ��ட� 

அவ�களி� �ழ�ைதக��� ெப�ேறாராக உ�ள ெபா��ைப�� கவனி��� ெகா�ள 

ேவ��� எ�பனவ�ைற நா� அ�கீகரி�கிேற�.  

 

மைனவி ம��� பி�ைளக� உ��ப�ட  ம�றயவ�க����  எதிராக வ��ைறைய� 
பிரேயாகி�த��, அவ�கைள ச�டவிேராதமான �ைறயி� வ����த��, ெட�மா��கி� 

த�டைன��ரிய ��ற� எ�� என��� ெதரி��. 

 

ெட�மா��கி� அைன�� �ழ�ைதக���� அதாவ� ஆ�, ெப� �ைழ�ைதக� 

இ�வ���� ,மரியாைத ம��� ��ேன�ற�தி�கான  வா���க� சமனாக இ��க ேவ��� 

எ�பைத நா� அறிேவ�. எனேவ அவ�க� த�கள� ெசா�த வி��ப�கைள� ெதரி� 

ெச�ய���ய வா��பா� , திறைமயான , ம��� ெபா��பான ��மகனாக வர����.   எ� 

�ழ�ைதக� சிற�த �ைறயி� வள�வ�� , அவ�க�  க�வியி� உய��� விள��வ��, 

ம��� அவ�க� விைரவாக ெடனி�  ச�தாய�தி� ப�ேக�ப��� என� ெபா��பா�� .  

என� பி�ைள ெடனி� ெமாழிைய சீ�கிர�தி� க���ெகா�வத���,  பாடசாைல� 
பாட�தி�ட�ைத திறைம�ட� ���தி ெச�ய�� நா� ���தவைர �ய�சி�ேப�. 



ேம�� என� பி�ைளயி� சி�வ�கழக (daginstitution) பணியா�க�ட�� , பாடசாைல 

ஆசிரிய�க�ட�� நா� ஒ��ைழ�ேப�.  

 

ெப�களி� வி��தேசதன� (Omskæring), க�டாய� தி�மண� எ�பைவ, ெட�மா��கி� 

த�டைன��ரிய ��ற� எ�ப� என��� ெதரி��. 

 

ெட�மா��கி� அ��பைட� ேகா�பா�களாகிய தனி�ப�ட நபரி� �த�திர�, தனி�ப�ட 

ஒ�ைம�பா�, பாலின சம��வ� ம��� சமய �த�திர�, ேப�� �த�திர� ஆகியவ�ைற 

மதி�கிேற�. 

 

பாலின, ேதா�நிற பா�பா�க� ம��� சமய ந�பி�ைக , பாலிய� பா�ைவ எ�பனவ�றி�� 

எதிரான ேகலிக�, அ����த� ஆகியன ெட�மா��கி� த�டைன��ரிய ��ற� எ�பைத 

நா� அறிேவ�. 

 

ெடனி� ச�க� பய�கரவாத�தி�� மிக�� எதிரான� எ�ப� என��� ெதரி��. மனித 

வா�வி�� அ�ல� நா��� ந�வா�வி��  ஆப�ைதய��,  ச�க  மதி��க��� 

ப�க�ைத��  ஏ�ப���� வைகயி� ஒ�வ�  ஒ� ��ற� ெச�தா�,  அ���ற�ைத அ�ல� 

அத� விைள�கைள� த��க, ���த  �ய��சி எ��கேவ���, அவசியெமனி�, ெபாலீ� 

அதிகாரிக��� அறிவி�க ேவ��ய� ஒ�ெவா�வரி� கடைமயா�� . அ�வா�  ெச�ய� 

தவறினா�,   அத��, அபராத� அ�ல� 3 ஆ��க� வைர சிைறவாச�  �ல� த���க 

வா�����. 

 

எ�வள� கால� இ�த நா��� என� ��யி��� இ��தா�� , ெடனி� ச�தாய�தி�� என� 

ப�களி�ைப� ெச�வத�� தீவிர �ய�சி எ��க ேவ��ெம�பைத ஏ���ெகா��கிேற�.  

 

  ெட�மா��கி� என� ��யி���� கால� , என��� கிைட�த வதிவிட அ�மதி 
அைட�பைடயி�தா� வைரய��க�ப�கிற� எ�ப���, சில ���க��� இ� ஒ� 

த�காலிக வதிவிடமா�� எ�ப��� என��� ெதரி��. 

 

தா�நா��� நிலைமக�  மாறி, அ�த ம�க� இ�� பா�கா�க�பட ேவ��ய அவசிய� 

இ�ைலெயனி� , அவ�க� அகதிகளாக வசி�க அ�மதி�க�படமா�டா�க� எ��� , 

அவ�க�   த�க� ெசா�த நா�����   தி��பி� ேபாகலா� எ�ப��� என��� ெதரி��. 

இ�த நா��� வசி��� அகதி��  இ�� பா�கா�� ேதைவ�படாத ப�ச�தி�, அ�த 

அகதியி� ���ப ஒ��கிைண�� நப�  (familiesammenført) ,  அகதி அ�த�� ேகா�வ� 

அவசியமி�ைல எ�ப��� என��� ெதரி��. த�காலிக வதிவிட அ�மதிைய நீ��ப� 

ம��க�� , அ�ல� அைத ர��� ெச�ய�� ���� எ�ப��� என��� ெதரி��. 

 

ெடனி� ச�தாய�தி�� என� ப�களி�ைப� ெச�வ��, என� வா��ைக� ெசல�க��� 

நாேன ெபா��ைப ஏ��� �ய�சி��, நா� நா� தி��பேவ��ய நிைல வ�தா� , இைவ 

என�� ஒ� பல�ைத அளி��ெம�� அறிேவ�.  

 



இ�ேக வசி��� ஒ� ெவளிநா�டவ� ( Udlænding) , அவ� த� ெசா�தநா���� அ�ல� 

��னா� வசி�பிட நா����� தி���வத��  வி��பினா� , அத��ரிய ச�ட�தி� ( 

Repatrieringsloven) கீ� நிதி�தவி�� வி�ண�பி�கலா� எ�ப� என��� ெதரி��.  

 

நா� �திதாக வ�த ெவளிநா�டவ� - �திதாக வ���ள ெவளிநா��ன���: 

 

 (கீேழ உ�ள ப�திக� , இ�� ைகெய��தி��, �திதாக வ���ள ெவளிநா�டவ��� 

ம��ேம உரியதாக இ����) 

 

 நா� ெடனி� ெமாழிைய க��� ெகா�ள வி���வ�ட�, ெடனி� ச�தாய�ைத�� 

விைரவி� அறி�� ெகா�ள வி���கிேற�.  நகரா�சி ம�ற� (Kommume) வழ��� ெமாழி� 

க�வி� தி�ட�தி�  ப�ேக�பத� �ல�,  நா� ெடனி�  ெமாழிைய க��� ெகா�ள ���� 

எ�ப� என�� ெதரி��. 

 

 

நா� சீ�கிர�  ெதாழி� வா��பி� ( arbejdsmarkedet)  ப�ேக�பத� �ல�, �யமாக என� 

ெபா����கைள  ஏ�ேப�.  நா� சாதாரண ேவைலவா���கைள அைடவத��, நகரா�சியி� 

உதவி�ட� ,  

( Kommune)  எ� ஒ�ப�த�தி� விவரி���ள நடவ��ைககளி�,  ப��ெபற ���� 

எ�ப�� என��� ெதரி��. 

 

என� வதிவிட அ�மதிைய நீ��ப� , அ�த வதிவிட அ�மதி� பிரிவி� அ��பைடயி� 

த�கியி��கிற�. தா�நா��� நிலைமக�  மாறி, அ�த ம�க� பா�கா�க�பட ேவ��ய 

அவசிய� இ�ைலெயனி� , அவ�க� அகதிகளாக ��ேயற அ�மதி�க�படமா�டா�க� 

எ��� , அவ�க�   த�க� ெசா�த நா�����   தி��பி� ேபாகலா� எ�ப��� என��� 

ெதரி��. 

இ�த நா��� வசி��� அகதி��  இ�� பா�கா�� ேதைவ�படாத ப�ச�தி�, அ�த 

அகதியி� ���ப ஒ��கிைண�� நப� ( familiesammenført) ,  அகதி அ�த�� ேகா�வ� 

அவசியமி�ைல எ�ப��� என��� ெதரி��.  

 

 

 

 

 

திகதி:                                                           ைகெய���  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


