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ا  تصریح شخصي حول الدخل والثروة   

   األول االسم 

الکنیة/اسم العائلة   

(DUF-nummer)   :رقم التسجیل في نظام معالجة المعلومات لالجئین واألجانب 

 

 

المدفوعات المالیة لسکان مراکز استقبال  تجد قواعد منح المساعدة المالیة والمرفقات الخاصة بکافة المدفوعات في نشرة المعلومات "نظام 
 ) Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottakالالجئین الحکومیة" ( 

 (نظام المساعدات المالیة) 

) مساعدة مادیة فقط إذا لم تکن تملك أموال لتغطیة نفقات معیشتك. إذا کان عندك دخل مادي و/أو أموال  UDIاألجانب (تمنحك مدیریة شٶون 
ا ال تحصل علی مساعدة مالیة بالمّرة، أو نقوم   فإنَّ ھذا معناە أنك تملك بشکل کلي أو جزئي أموال لتغطیة نفقات معیشتك. في ھذە الحالة إمَّ

 ً تحصل علی راتب یزید عن مبلغ محدَّد سیطلب منك أیضا أن تدفع أجرة   إذا کنت لمستوی دخلك و/أو الثروة التي تملکھا. بتخفیض قیمتھا تبعا
 المنزل.

 قم بإخطار مرکز استقبال الالجئین إذا کنت تحصل علی دخل مادي أو کانت لدیك أموال 
تقبال الالجئین بالدخل المادي الذي تحصل علیھ وباألموال التي  لکي نتمکن من إعطائك مساعدة مادیة صحیحة، یجب علیك إخطار مرکز اس

  عندك. إخطار مرکز استقبال الالجئین یتم عبر التوقیع علی التصریح الشخصي ھذا. ستستخدم البیانات حصراً من أجل حساب المساعدة المالیة
 التي ستمنح لك.  

 تقدیم المستندات 
زلت تفي بشروط الحصول علی المساعدة المالیة عندما یطلب مرکز استقبال الالجئین منك ذلك.   یجب علیك أن تقدم مستندات توثِّق بأنك ال

 ).  UDIستُقطع عنك المساعدة المالیة في حال عدم تقدیمك للمستندات التي تطلبھا مدیریة شٶون األجانب (

 

 یجب علیك تقدیم المستندات التالیة 

 تحصل علی راتب. نسخة عن قسیمة الراتب األخیرة، إذا کنت  •

 نسخة عن عقد العمل، إذا کنت تحصل علی راتب/دخل مکتسب.  •

 کشف حساب مصرفي یظھر رصیدك للشھر األخیر، إذا کنت قد فتحت حساباً مصرفیاً في النرویج.  •

 للسنة األخیرة من سلطات تقدیر الضریبة.  )skatteoppgjørبیان األجور والضرائب ( •

 األخیرة. ۱۲) بالتأمینات التي قد تکون حصلت علیھا خالل الشھور الـ  NAVالجتماعي (قائمة من إدارة العمل والرفاە ا •

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


 

 تصریح شخصي  
 أنا أفھم محتوی ومدلول التصریح الشخصي، وقد أعطیت معلومات صحیحة قدر المستطاع  ☐

بتصّرفي. إذا حصلت علی أموال و/أو دخل مادي  لقد أعطیت لمرکز استقبال الالجئین معلومات حول األموال و/أو الدخل المادي التي ھي  ☐
ستندات في الفترة التي أقیم خاللھا في مرکز استقبال الالجئین، أكون ملزماً بإخطار مرکز استقبال الالجئین بھا، وأنا ملزٌم کذلك بتقدیم الم

 الضروریة. ھذا الواجب یسري أیضاً إذا حصل تغییر في دخلي المادي و/أو ثروتي.

 بإحتمال تقدیم بالغ ضدّي للشرطة إذا أعطیت معلومات غیر صحیحة أو أخفیت معلومات حول دخلي المادي و/أو ثروتي عن قصد  أنا أعلم ☐

و  أنا أعلم بإحتمال خصم الجھات المعنیة لجزٍء من المدفوعات المالیة التي تُعطى لي أو فقدانھا بالکامل إذا أعطیت معلومات غیر صحیحة أ ☐
 دخلي المادي و/أو ثروتي أخفیت معلومات حول

  التاریخ 

   توقیعك طالب اللجوء
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