Tamko la mapato na mali

Jina la kwanza

Jina la jamaa/la mwisho

Idadi ya DUF

Unaweza kupata sheria kuhusu msaada wa kifedha na maelezo zaidi kuhusu faida zote za «Kanuni
zinahusu faida zote za kiuchumi kwa wafanyakazi katika hali ya mapokezi/makambi» (sheria ya fedha).
UDI inakupa msaada wa kifedha kama hauna uwezo wako mwenyewe wa kuishi. Kama una mapato na
/au mtaji ina maanisha ya kwamba, kikamilifu au sehemu una uwezo wa kuishi. Wakati haupokeyi
msaada wa kifedha, au kupunguza maitaji kutokana na mshahara au mtaji wako. Kutokana na kiyasi ca
mshahara wako, unahitaji kulipa ukodi wa nyumba.

Onyesha kama una mshahara (mapato) au mtaji
Kwa kutoa msaada sahihi wa fedha, ni lazima ujulishe kwenye offisi ya mapokezi kama una mshahara ao
mtaji. Unaweza kufanya ivyo kwa ku saini maandishi aya. Habari izi zitatumikishwa kwa ku hesabu
msaada wako wa ki fedha.

Kukusanya Vyeti
Ni lazima uonyeshe vyeti vya kwamba bado unaitaji msaada wa kifedha wakati offisi ya makambi
inakuuliza ivyo vyeti. Kama hauwezi kuonyesha vyeti ambao UDI inaitaji, msaada wako wa ki fedha
unaweza kusimamishwa.

Ni lazima uonyeshe vyeti vifuatayo:
•

Kopi ya ceti kinayonyesha mshahara wako wa mwisho, kama unacuma mapato.

•

Kopi ya ceti kinayo onyesha mkataba wa kazi, kama unacuma mapato.

•

Ceti ca benk kinayo onyesha utajiri wako wa mwezi uliyopita, kama una benk hapa incini Norway.

•

Ceti kutoka kwenye washugulikaji wa tax ya mshahara wako kwa kipindi ca mwaka.

•

Maelezo kwa ki jumla yanayotowa na NAV, kuonyesha kama umepewa msaada wowote wa
kijami, katika kipindi ca myezi kumi na miwili.
Egenerklæring for inntekt - swahili

Tamko
☐ Nimeelewa maelezo na maana ya kauli, tena nimetowa taarifa ya uhakika.

☐ Nimetowa taarifa kuhusu mapato yangu yoyote au mtaji. Kama ninamapato ou mshahari wakati
ninaishi mu kambi. Ni na uwajibu wa kujulisha hayo kwenye ofisi ya mapokezi na kupewa maelezo ya
muhimu. Hiyo inawezekana wakati kunaonekana mabadiliko katika mapato yangu ya kimaisha.
☐ Ninatambuwa ya kwamba ninaweza kushitakiwa kama ninatowa taarifa za uongo au taarifa tofauti na
mapato ou mtaji wangu vya uhakika katika mawasiliyano.
☐ Najuwa ya kwamba ninaweza kukatwa au kupoteza faida za kiuchimi nikitowa taarifa za uongo ou
taarifa tofauti na mapato yangu ya kifedha ya kawaida.

Tarehe

Sahihi ya watu wanayo tafuta ukimbizi

Sahihi ya mufanyakazi aliye kupokeya

