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شخصی در مورد درآمد و دارائی ھا اظھارنامھ  

 نام کوچک 

نام خانوادگی 

(DUF-nummer)  شماره اتباع بیگانگان 

: 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  

تمام مزایا را می توانید درمقررات مربوط بھ کمک مالی و ضمیمھ با شرح   
 «قوانین مزایای مالی بھ ساکنان کمپ ھای پناھندگی دولتی» 

 (قوانین پولی) مطالعھ کنید

برای ھزینھ ھای امرار اداره کل اتباع بیگانگان تنھا در صورتی کھ شما منبع مالی 
معاش خود نداشتھ باشید بھ شما کمک مالی می کند. داشتن درآمد و/ یا دارائی بھ منزلھ 
آن است کھ شما دارای منبع مالی برای پرداخت تمامی یا پاره ای از ھزینھ ھای امرار  

معاش خود ھستید و در این صورت کمک مالی بھ شما تعلق نمی گیرد و یا اینکھ بر  
این کمک مالی کاھش می یابد. در  مقدار میزان درآمد و یا دارائی ھایی کھ داریدحسب 

صورت داشتن میزان مشخص درآمد کاری, آنگاه از شما خواستھ خواھد شد کھ اجاره 
 خانھ را خودتان پرداخت کنید.

 درآمد یا دارائی خود را گزارش دھید 
برای پرداخت کمک مالی صحیح, شما باید میزان درآمد / دارائی ھای خود را بھ کمپ 

پناھندگی گزارش دھید. این کار را می توانید توسط امضاء کردن این اظھارنامھ شخصی  
 انجام دھید. از این اطالعات تنھا جھت محاسبھ کمک مالی بھ شما استفاده خواھد شد. 

رائھ مدارک ا  
کھ کمپ پناھندگی از شما بخواھد, مدارکی را کھ نشان دھد ھمچنان   شما باید زمانی

شرایط دریافت کمک مالی را دارید را بھ کمپ ارائھ نمایید. درصورتی کھ این مدارک 
 را ارائھ نکنید, اداره اتباع بیگانگان خواستار قطع کمک مالی خواھد شد. 

http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2008-035/


 مدارک ذکر شده در زیر را باید ارائھ نمایید 
ی ورقھ حقوق در صورت داشتن درآمد کار   نی آخر یکپ  ـــ  

   کپی قرارداد کاری در صورت داشتن درآمد کاری ـــ

ارائھ رونوشت حساب بانکی در صورت داشتن حساب بانکی در نروژ کھ پول  ـــ
 موجود در حساب تان را نشان دھد

رونوشت محاسبھ مالیاتی درآمدھای سال گذشتھ از اداره مالیات ـــ  

ماه اخیر از اداره ناو دریافت کرده  12رونوشت مزایای بیمھ/اجتمائی کھ احتماال در  ـــ
 اید

 

اظھارنامھ شخصی    
 من مفاد و اھمیت اظھارنامھ شخصی را متوجھ شده و اطالعات صحیحی را تا جائی کھ برایم امکان داشتھ است  ☐

 .  داده ام

درآمدھای احتمالی کھ در اختیار دارم را بھ کمپ پناھندگی گزارش کرده ام.  من خود را موظف  من اطالعات مربوط بھ دارائی ھا و/ یا  ☐
می دانم کھ در صورت بھ دست آوردن دارائی و/ یا درآمد در زمان اقامت در کمپ, آن را بھ کمپ گزارش کرده وھمچنین مدارک 

 . رآمدھای من صادق استضروری را تھیھ نمایم. ھمین موضوع در مورد تغییر دارائی و/ یا د

من آگاه ھستم کھ در صورت دادن اطالعات نادرست بطورعمد و یا خودداری از دادن اطالعات در مورد دارائی ھا و/ یا درآمدھایم,  ☐
 . مراتب بھ پلیس گزارش خواھد ش

ضعیت دارائی ھا و/ یا درآمدھایم؛ از من آگاه ھستم کھ در صورت دادن اطالعات نادرست و یا خودداری از دادن اطالعات در مورد و  ☐
 .میزان کمک ھای مالی بھ من کاستھ شده یا کمک مالی را از دست خواھم داد

 

تاریخ   

   امضای شخص پناھجو

 

 امضای کارمند کمپ 
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