ገቢንና ንብረትን የሚመለከት የግል መግለጫ
የመጀመሪያ ስም:
የአያት ስም:
የ DUF - ቁጥር:
የኢኮኖሚ ድጋፍ ሕግንና ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞችን የሚመለከቱ አባሪዎችን «በስደተኞች
መቀበያ ማዕከል ለሚኖሩ የሚሰጥ የኢኮኖሚ ድጋፍን የሚመለከት የውስጠ ደንብ»
(የገንዘብ ደንብ) በሚለው የኢንተርኔት ቋጠሮ ውስጥ ታገኛለህ/ሽ::

ለመኖር የሚያስችልህ/ሽ አቅም ከሌለህ/ሽ ብቻ ነው UDI የኢኮኖሚ ድጋፍ የሚሰጥህ/ሽ:: ገቢ ወይም ንብረት ያለህ/ሽ
ከሆነ ለኑሮ የሚያስፈልግህን/ሽን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ለማሟላት አቅሙን አለህ/ ሽ ማለት ነው:: ይህ ከሆነ
የኢኮኖሚ ድጋፍ አይሰጥህም/ሽም:: ወይም ደግሞ የድጋፉን መጠን ከገቢና ንብረት አንጻር አይተን እንቀንሳለን:: የተወሰነ
ደረጃ ያለው የደመወዝ ገቢ ያለህ/ሽ ከሆነም የቤት ኪራይ እንድትከፍል/ዪ ትጠየቃለህ/ቂያለሽ::

ገቢ ወይም ንብረት ካለህ/ሽ አሳውቅ/ቂ!
የሚገባህን/ሽን ትክክለኛ የኢኮኖሚ ድጋፍ መስጠት እንዲቻል ገቢ ወይም ንብረት ያለህ/ሽ ወይም የሌለህ/ሽ መሆኑን
ለስደተኛ መቀበያ ማእከሉ የግዴታ ማሳወቅ ይኖርብኻል/ሻል። ይህንንም የምታደርገው/ጊው በዚህ የማሳወቂያ ቅጽ ላይ
በመፈረም ነው። መረጃው የሚያገለግለው የሚሰጥህን/ሽን የኢኮኖሚ ድጋፍ ለማስላት ብቻ ነው።

ማስረጃ አቅርብ/ቢ！
የኢኮኖሚ ድጋፍ ለማግኘት የሚያስችሉ መሥፈርቶችን የምታሟላ/ዪ ከሆንክ/ሽ፣ የስደተኞች መቀበያ ማዕከሉ
በሚጠይቅበት ወቅት ይህንኑ የሚያረጋግጥ ማስረጃ የግዴታ ማቅረብ አለብህ/ሽ። UDI የሚጠይቀውን ማስረጃ
የማታቀርብ/ቢ ከሆነ የሚሰጥህ/ሽ የኢኮኖሚ ድጋፍ ይቆማል።

የሚከተሉትን ማስረጃዎች ማቅረብ አለብህ/ሽ！
•
•
•
•
•

የደሞዝ ገቢ ካለህ/ሽ የመጨረሻውን የደሞዝ መግለጫ ወረቀትህን/ሽን አንድ ኮፒ
የደሞዝ ገቢ ካለህ/ሽ የሥራ ውሉን አንድ ኮፒ
በኖርዌይ የባንክ አካውንት（የደንበኛ ሂሳብ）ካለህ/ሽ፣ ያለፈውን ወር የገንዘብ መጠን የሚያሳይ የባንክ
አካውንት መግለጫ
ያለፈውን ዓመት አስመልክቶ የግብር ሰብሳቢው ባለሥልጣን የሰጠህን/ሽን የግብር ሁኔታ መግለጫ አንድ ኮፒ
ባለፉት 12 ወራቶች ውስጥ ያገኘኸው/ሽው ማሕበራዊ ጥቅማ ጥቅም ካለ፣ ከ NAV ይህንኑ የሚያሳይ ጽሁፍ
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የግል መግለጫ
እኔ የዚህን የግል መግለጫ ይዘትና ትርጉም ተረድቻለሁ። እናም በተቻለኝ አቅም ትክክለኛ መረጃ ነው
የሰጠሁት።
እኔ አለኝ የምለውን ንብረት፣ እና/ወይም ያለኝን ገቢ በተመለከተ ለስደተኛ መቀበያ ማዕከሉ መረጃ ሰጥቻለሁ።
በማዕከሉ ውስጥ በምቆይበት የጊዜ ሂደት ንብረት ባበጅ፣ እና/ወይም ወርሀዊ ገቢ የሚኖረኝ ከሆነ ይህንኑ
ለማዕከሉ የማሳወቅ ግዴታ አለብኝ። በንብረቴ እና/ወይም በወርሀዊ ገቢዬ ላይ ለውጥ ሲፈጠርም የማሳወቅ
ግዴታ አለብኝ።
እኔ ሆን ብዬ ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ብሰጥ፣ ወይም ንብረቴን እና/ወይም ወርሀዊ ገቢዬን በተመለከተ መረጃ
የምደብቅ ከሆነ ጉዳዩ ለፖሊስ እንደሚቀርብ በግልጽ ተረድቻለሁ።
እኔ ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ብሰጥ፣ ወይም የንብረቴን ሁኔታ እና/ወይም ወርሀዊ ገቢዬን በተመለከተ መረጃ
የምደብቅ ከሆነ የማገኘው የኢኮኖሚ ጥቅማ ጥቅም እንደሚቀነስ ወይም እንደሚቆም አውቃለሁ።

----------------------------ቀን

-------------------------------------------

------------------------------------

የፖለቲካ ጥገኝነት ጠያቂው ፊርማ

የማዕከሉ ሠራተኛ ፊርማ

