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اظھارات شخصی در مورد درآمد و دارایی    
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: دیی نمای م دای پ  ل ی ذ نکی درل,ھا  کمک  نی ای تمام با را  مھءی ضم وی  مال تِ ی حما ومقرراتِ  نی قوان  شما  

« Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak » 

ی). مال تِ ی حما  مقررات(   

ً  انی خارج  امور ادارهء   شما   کھی درصورت . دی نمای می مال تی راحما   شما, دی باش نداشتھ خودی برا  شت ی معی ھا  لھی وس شما  کھی صورت   در , صرفا
  کمک شما درانصورت . دی دار را  شت ی معی ھا  لھی وس کامالً  ای  و ی قسم   بطور شما  کھ  است ی معن  نی ا بھ  دی داری شخصیی دارا  ای و/معاش

 نِ ی مع حدِ  ک ی  داشتن با. می دھی م کاھش , دی دار شما  کھیی دارا و  دی عا مقدار  بھ نظر را کمک  نی ا ما  نکھی ا ا,  ی دی کن ی نم افت ی در رای مال
. گرددی م مطالبھ  شما  از  زی ن  خانھ  ھء ی کرا), معاش (درآمد  

د ی بدھ  اطالع دیدار ی شخصیی دارا ای  درآمد  شما کھیدرصورت  
  کاررا  نی ا شما.  دی بدھ اطالع کمپ  بھ دی با, دی داری شخص ثروت  ای  درآمد شما   کھی صورت  در , تانی برای مال درستِ  تِ ی حما توانستنِ   جھت

ً   اطالعات نی ا. دی دھی م انجام ی شخص اظھارنامھء  نی ا نمودن امضا با   استفاده تانی مال تِ ی حما  ھمان سنجِش  با بطھ  را  در صرفا
. ـــــــدی گرد خــــواھـــــــد  

دیینما  ــــھیارا سنادا  
.  دیی نما ھ ی ارا دی با, دی ھست ی مال کمک افتی در ط ی شرا واجد   ھنوز شما  کھ  باشد  نی ا دھندهء نشان کھ  داردی م تقاضا ازشما  کمپ  کھ  را ی اسناد

. شد خواھد داده  توقف تانی مال تِ ی حما نی ا, دی داری نم ھ ی ارا داردی م مطالبھ  شما از  انی امورخارج ادارهء  کھ  را ی اسناد  کھی صورت  در  

ــ ی نما ھی ارا دیبا  را لیذ اسناد شمــــــا : دیـ  
د ی باش داشتھ معاش  شما  کھی صورت   در , معاش  نی آخر ورقھء ی کاپ  ـــ  

   دی دار معاش  شما  درصورتبکھ, کار  قراردادی کاپ  ـــ

د ی دار حسابی  جی نارو بانک در شما کھ ی درصوت , دھدی م  نشان را  ری اخ ماه در  دسترس قابل پول   کھی بانک حساب  صورت  ـــ  

سال   نی آخر ازبابت ی, ات ی مال ازمقاماتِ   اتی مال وحساب   سنجش صورت  ـــ  

ر ی اخ ما  12 دری اجتماع نی تامی ای ومزا  کمک  برھرگونھی اجتماع رفاه  ناتی تام و کار  ادارهء ازطرفی کل گاه دی د ـــ  
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 داخویانییا شھخسی 
 معلومات یی نا توا وجھ نی تر خوب با و, کنمی م درک رای شخص  اظھاِراتِ  نی ای ومعنا محتوا من  ☐

 ام  نموده ھی ارا درست

  در. ام  نموده ھی ارا معلومات کمپ  بھ, تصرف قابل دی عوا  ای  /ویی دارا ھرگونھ مورد در من  ☐
 من کھ دورهء

 تا ھستم برآن مکلف, دارمی م افتی در دی عوا ای /وی  شخصیی دارا ھرگاه ,کنمی می زندگ کمپ نی در
 ,  داده اطالع کمپ بھ باره نی در

 ای /و  دی درعوا اگر کھ باشدی م زی ن  نی ا رندهءی دربرک موضوع نی ا . می نما ھی ارا را الزم اسناد وھچنان
 . بدھد رخی رات ی تغ بندهیی دارا

 بھ نسبت ای و می نمای م ھی ارا نادرست معلومات آگاھانھ بطور من اگــــر  نکھی از دارمی آگاھ من  ☐
  ییدارا ای /و ــ دی عوا

  قراری قانون  گردی پ  تحت  سی پول ازطرف من کھ تواندیم, کنمی می  خوددار معلومات ھءی ارا از خود
 رم ی بگ

 بھ نسبت ای و  کنمی م ھی ارا نادرست معلومات آگاھانھ بطور من کھی درصورت   دارمی آگاھ من  ☐
 خود یی دارا ای /و ــ دی عوا

 و ابندی  کاھش کنمی م افتی در کھی مالی ھا کمک کھ تواندی م, می نمای می خوددار معلومات ھءی ارا از
   .بدھم دست از رای مالی ھا کمک ای 

 

تـــاریخ   

  ھنده پنای امضا

 

کمپ  مورِ  ما ی امضا  
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