رہائش اور خود کفالت کا اعالن
نام:
شخصی آئی ڈی /پن:

میں اعالن ہذا کرتا ہوں کہ میں اپنی اور اپنے رہائشی بچوں اور زوجہ  /دیگر رہائشیوں کی خود کفالت کو
یقینی بنانے کے لئے فعال طور پر کام کروں گا ،اس کے ساتھ ساتھ ڈینش سوسائٹی میں فعال شرکت اور
شراکت داری کروں گا۔
میں مندرجہ ذیل اعالن کرتا ہوں:


ہر لحاظ سے ،میں ڈینش قانون کی تعمیل کروں گا اور ڈینش جمہوری اصولوں کا احترام کروں گا۔



میں قبول کرتا ہوں کہ ڈنمارک کی زبان اور ڈینش سوسائٹی کا علم ڈنمارک میں ایک اچھی اور فعال
زندگی کی کلید ہے۔



میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ تمام شہریوں اور خاندانوں کو مالیاتی طور پر خود کو سپورٹ
کرنے کی ذمہ داری ہے۔



میں اس حقیقت کو قبول کرتا ہوں کہ ڈنمارک میں مردوں اور عورتوں کے مساوی فرائض اور حقوق
ہیں ،اور مرد اور عورت دونوں کو سوسائٹی میں حصہ ڈالنا ضروری ہے۔ مرد اور عورت کو اس طرح
یکساں حق ہے  -اور بعض صورتوں میں فرض جیسے – تعلیم اور نوکری حاصل کرنے کیلئے ،مردوں
اور عورتوں کو جمہوری عوامل میں حصہ لینے کے لئے یکساں حق ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں
کا فرض ہے کہ وہ ٹیکس ادا کریں اور اپنے بچوں کے لئے والدین ہونے کی ذمہ داری قبول کریں۔



مجھے معلوم ہے کہ ڈنمارک میں ،شادی کے رشتے میں ہوتے ہوئے ،تشدد اور طاقت کا استعمال اور
شریک حیات اور دیگر پر ،بشمول بچوں سمیت ،مجرمانہ سرگرمی کے ُزمرے میں آتا ہے۔



میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈنمارک میں تمام بچوں  -لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لئے یکساں احترام اور
ترقی کے مواقع ہونے چاہئیں تاکہ وہ بڑے ہوکر فعال اور ذمہ دار شہری بنیں جو اپنی پسند سے انتخاب
کرسکیں۔ میں نے اپنے بچوں کیلئے بہترین ممکنہ پرورش اور تعلیم حاصل کرنے کے مواقع کو یقینی
بنانا چاہتا ہوں ،اور یہ کہ وہ فعال طور پر ڈینش سوسائٹی میں حصہ لیں۔ دوسری چیزوں کے عالوہ ،میں
اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ بچہ جلد از جلد ڈینش سیکھ لے ،اور اپنی صالحیتوں کو اسکول میں
رہتے بہتر بنائے ،اور میں بچے کے ڈے کئیر سینٹر یا سکول کے ساتھ فعال طور پر تعاون کرنا چاہتا
ہوں۔



میں جانتا ہوں کہ ڈنمارک میں لڑکیوں کی ختنہ اور شادی بیاہ میں زبردستی کا استعمال مجرمانہ جرم
ہے۔



میں ہر فرد کی آزادی اور ذاتی سالمیت ،صنفی مساوات اور اعتقاد اور اظہار رائے کی آزادی کا احترام
کرتا ہوں ،جو ڈنمارک میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔



میں جانتا ہوں کہ صنف یا جلد کی رنگت کی بنیاد پر امتیازی سلوک ،اور گروپوں کے خالف دھمکی
اور تمسخر مثال کے طور پراعتقاد یا جنسی واقفیت ڈنمارک میں مجرمانہ جرم کی حیثیت رکھتا ہے۔



میں نے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ڈینش سوسائٹی دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے۔ میں جانتا ہوں
کہ ،کوئی ،جو کسی دوسرے کے جرم کے ارتکاب کی نیت سے آگاہ ہو جسکی وجہ سے انسانی جان

یا فالح و بہبود یا معاشرتی اہم اقدار کے لئے خطرہ بنتا ہو ،وہ اصولی طور پر  ،جرم کو ہونے یا اس
کے اثرات سے بچانے کیلئے جو اس کے لئے ممکن ہو کرنے کیلئے پابند ہے ۔ اگر ضروری ہو
تو پولیس کو رپورٹ کرے ،اور ایسا کرنے میں ناکامی پر جرمانہ یا  3سال قید کی سزا ہو سکتی
ہے ،اگر جرم یا اقدام جرم ہوتا ہے۔


میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈینش سوسائٹی میں حصہ لینے اور اس میں حصہ لینے کے قابل ہونے کے لئے
فعال مصروفیت ایک شرط ہے ،چاہے اس ملک میں میرا قیام کتنا ہی طویل ہو۔



میں جانتا ہوں کہ ڈنمارک میں میرے قیام کی شرائط میری رہائش کی بنیاد سے متعین کی گئی ہیں ،جہاں
کچھ گروہوں کے لئے ،اصولی طور پر ،یہ ایک عارضی قیام ہے۔



میں جانتا ہوں کہ ایک مہاجر کی حیثیت سے ،اگر کسی کے آبائی ملک کے حاالت اس طرح بدل چکے
ہوں کہ تحفظ کی ضرورت اب موجود نہیں ہو ،اور وہ گھر واپس جاسکتا ہو تو اصولی طور
پر ،کوئی رہائشی اجازت نامے کا حقدار نہیں ہے ۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک پناہ گزین کے ساتھ
خاندان کا مالپ ہونے سے ،اگر تحفظ کیلئے رہائشی پناہ گزین کی ضرورت موجود نہ ہو اصولی طور
پر ،کوئی ایک رہائشی اجازت نامہ کے لیے نامزد نہں ہوتا۔ میں جانتا ہوں کہ تب عارضی رہائشی
اجازت نامہ واپس لیا جاسکتا ہے یا اس کی تجدید سے انکار کردیا جاسکتا ہے۔



میں سمجھتا ہوں کہ فعال شمولیت ،ڈینش سوسائٹی میں شراکت اور خود کو سپورٹ کرنے کی
کوشش کرنا اپنے آبائی ملک واپس جانے کے لئے تقویت بخش ہو سکتا ہے۔



میں جانتا ہوں کہ ایک رہائشی کی حیثیت سے ، ،اگر کسی بھی وقت کوئی ایسا کرنا چاہتا ہو تو کوئی
بھی وطن واپسی کے قانون کے تحت مالی معاونت کے لئے درخواست دے سکتا ہے کہ وہ اپنے
آبائی ملک یا سابقہ رہائشی ملک واپس جائے ۔



میں  -بطور ایک نیا آنے واال غیر ملکی  -ان حقائق سے واقف ہوں جو کہ نئے آنے والے غیر ملکیوں
کے لئے ہیں:
(ذیل کے پہلو صرف نوواردوں سے متعلقہ ہیں ،جو اعالمیہ پر دستخط کرتے ہیں)



میں جلد سے جلد ڈینش زبان سیکھنا اور ڈینش سوسائٹی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا
ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میونسپلٹی کے پیش کردہ ڈینش تعلیمی پروگرام میں حصہ لے کر میں ڈینش سیکھ
سکتا ہوں۔



میں جتنی جلدی ممکن ہو خود کفیل ہونے کیلئے لیبر مارکیٹ میں شرکت کے ذریعے کام کروں گا۔ میں
جانتا ہوں کہ اس سے مجھے باقاعدہ روزگار حاصل کرنے اور خود کفیل ہونے میں مدد مل سکتی ہے
کہ میں میونسپلٹی کے ساتھ اپنے معاہدے میں بیان کردہ سرگرمیوں میں حصہ لیتا رہوں۔



مجھے معلوم ہے کہ میری رہائشی اجازت نامہ کی طوالت اس حقیقت سے مشروط ہے کہ رہائشی
اجازت نامہ کے لئے بنیاد اب بھی موجود ہو ،اور یہ کہ ایک پناہ گزیں کے طور پر ،اگر تحفظ کی
ضرورت موجود نہیں رہی ہو ،اور کوئی اپنے گھر واپس آسکتا ہو کوئی ایک رہائشی اجازت نامہ کا
حقدار نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک پناہ گزین کے ساتھ خاندان کا مالپ ہونے سے ،اصولی طور پر،
اگر رہائشی پناہ گزین کی تحفظ کی ضرورت موجود نہ رہے تو کوئی بھی رہائشی اجازت نامہ کے
لیے نامزد نہں ہوتا.

تاریخ

دستخط:

