வருமானம் , சொ�ொத்்த து விபரங் கள்
பற்்ற றிய தன்னிலைப் பிரகடனம்
முதற் பெயர்

குடும் பப் பெயர்

DUF இலக் கம்

பொ�ொருளாதார உதவித்�்ததொொகை சம்பந்தமான விதிகளும் , அனைத்்தது
உதவித்்ததிட் டங்கள் சம்பந்தமான விவரங்களும் , «Reglement for
økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak» என்ற விபரக்�்ககோோவையில்
அடங்்க கியுள் ளன.
வாழ்க்கைச்செலவுகளுக்்ககுத் தேவையான பணம் தங்களிடம்
இல்லையாயின் மட்்டடுமே, வெளிநாட் டவர் திணைக்களமானது
(UDI) தங்களுக்்ககுத் தேவையான உதவியை வழங்்க கும் . தங்களுக்்ககு
வருமானமோ�ோ அல் லது சொ�ொத்்ததுக்களோ�ோ இருக்்ககுமாயின் ,
தங்களது வாழ்க்கைச் செலவுகளுக்்ககுத் தேவையான வளத்தை
முற்றாகவோ�ோ அல் லது ஓரளவிலோ�ோ நீ ங்கள் கொ�ொண்்ட டிருப்பதாகவே
அர்தத
் மாகும் . அப்படியாயின் , தங்களுக்்ககு எந்தவித பொ�ொருளாதார
உதவிகளும் கிடைக்காது அல் லது தங்களது வருமானம் /சொ�ொத்்தது
ஆகியவை கருத்்ததிலெடுக்கப்பட்்டடு, மட்்டடுப்படுத்தப்பட் டளவில்
பொ�ொருளாதார உதவி வழங்கப்படும் . குறிப்பிட் டளவிற்்ககுமேல்
தங்களுக்்ககு வருமானம் இருக்்ககும் பட் சத்்ததில் , தங்களிடமிருந்்தது வீட்்ட டு
வாடகையும் கோ�ோரப்படும் .

தங் களுக்்ககு வருமானமோ�ோ அல் லது சொ�ொத்்த துக் களோ�ோ
இருக்்ககும் பட் சத்்த தில் அறியத் தரவும்
தங்களுக்கான சரியான பொ�ொருளாதார உதவியை நிர்ணயிக்க,
தங்களது வருமான, சொ�ொத்்தது விபரங்களை வரவேற்்பபு
அலுவலகத்்ததுக்்ககு (mottaket) அறியத்தரவும் . இந்த தன்னிலைப்
பிரகடனத்்ததில் கையெழுத்்ததிடுவதன் மூலம் , இதைச்
செய் யலாம் . தங்களால் தரப்படும் இத்தகவல்கள் , தங்களுக்கான
உதவித்�்ததொொகையை நிர்ணயிக்க மட்்டடுமே பயன்படுத்தப்படும் .

அத் தாட்்சசிகளை முன்வைக் கவும்
வரவேற்்பபு அலுவலகம் (mottaket) கோ�ோரும்� ்பபோோது, தாங்கள்
தொ�ொடர்்நந்்ததும் உதவித்�்ததொொகையைப் பெறுவதற்கான
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நிபந்தனைகளைப் பூர்்தத்்ததி செய்்ககிறீர்கள் என்பதைக்காட்்டடுவதற்கான
அத்தாட்்சசிகளை முன்வைக்கவும் . வெளிநாட் டவர் திணைக்களம்
(UDI) கோ�ோரும் அத்தாட்்சசிகளை நீ ங்கள் முன்வைக்காதபட் சத்்ததில் ,
தங்களுக்கான உதவித் தொ�ொகை நிறுத்தப்படும் .

பின்வரும் விபரங் களை அத் தாட்்சசிப் படுத் தவும்
•

வருமானம் இருப்பின் , கடைசியாகக் கிடைக்கப் பெற்ற
சம்பளப் பத்்ததிரத்்ததின் நகல்

•

வருமானம் இருப்பின் , தொ�ொழில் உடன்பாட்்டடுப் பத்்ததிரத்்ததின்
நகல்

•

நோ�ோர்வேயிய வங்்க கிக்கணக்்ககு இருப்பின் , இறுதியான
வங்்க கிக்கணக்்ககு விபரம்

•

வரி இலாகாவினால் வழங்கப்பட் ட கடந்த வருடத்்தது
வரிவிபரங்களடங்்க கிய அறிக்கையின் பிரதி

•

கடந்த 12 மாதங்களில் NAV இலிருந்்தது உதவித்�்ததொொகை
கிடைத்்ததிருந்தால் அந்த விபரங்கள்

தன்னிலைப் பிரகடனம்
தன்னிலைப் பிரகடனத்்ததின் நோ�ோக்கையும் , உள் ளடக்கத்தையும்
புரிந்்தது கொ�ொண்்ட டு, என்னால் இயன்றவரை சரியான தகவல்களைக்
கொ�ொடுத்்ததுள்ளேன்
சொ�ொத்்தது மற்்றறும் வருமானம் இருக்்ககும்பட் சத்்ததில் , வரவேற்்பபு
அலுவலகத்்ததுக்்ககு (mottaket) அதுபற்்றறிய தகவல்களை
கொ�ொடுத்்ததுள்ளேன். வரவேற்்பபு அலுவலகத்்ததின் கட்்டடுப்பாட்்டடில்
நான் வாழும் காலப்பகுதியில் , சொ�ொத்்தது அல் லது வருமானம்
வரத்�்ததொொடங்்க கும் பட் சத்்ததில் , அதனைப்பற்்றறி அறிவிப்பதோ�ோடு,
சம்பந்தப்பட் ட அத்தாட்்சசிப் பத்்ததிரங்களையும் முன்வைக்்ககும்
கடமை எனக்்ககு உள் ளது. எனது சொ�ொத்்தது மற்்றறும் வருமானத்்ததில்
ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்படுமிடத்்தது, இதே அறியத்தரும் கடமை
எனக்்ககு உள் ளது
வருமானம் மற்்றறும் சொ�ொத்்தது சம்பந்தமாய் தெரிந்்தது கொ�ொண்டே,
பிழையான தகவல்களை கொ�ொடுத்தால் அல் லது தகவல்களை
மறைத்தால் , என்்ம மீது நகரகாவல்்த துறையில் முறைப்பாடு
செய் யப்படலாம் என்பதை நான் அறிவேன்
வருமானம் மற்்றறும் சொ�ொத்்தது சம்பந்தமாய் , பிழையான தகவல்களை
கொ�ொடுத்தால் அல் லது தகவல்களை மறைத்தால் , உதவித்�்ததொொகை
குறைக்கப்படலாம் அல் லது முற்றாக நிறுத்தப்படலாம் என்பதை
நான் அறிவேன்.

திகதி

அகதி விண்ணப்பதாரரின் கையொ�ொப்பம்

வரவேற்்பபு அலுவலக பணியாளரின் கையொ�ொப்பம்

