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 آمدنی اور اثاثوں کے بارے میں حلفیہ بیان

نام کا پہ�� حصہ  

حصہ  آخرینام کا 

 DUF-nummer 

 مالی مدد اور تمام وظائف کے بارے میں اصول آپ کو یہاں مل جائیں گے 
» Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak« 

(پیسوں کے بارے میں اصول) 

UDI   سے آپ کو مالی مدد��ف اس صورت میں ملتی ہ� جب آپ خود
ے وسائل نہ رکھت� ہوں۔ اگر آپ کو آمدنی  زندگی کے ��وری اخراجات کیلئ 

اور/یا اثاثے حاصل ہوں تو اس کا مطلب ہ� کہ آپ کے پاس اخراجات زندگی  
کیلئے مکمل یا جزوی وسائل ہیں۔ اس صورت میں آپ کو مالی مدد نہیں  
ملتی یا ہم مالی مدد کو اس لحاظ سے گھٹا دیت� ہیں کہ آپ کی آمدنی  

آپ کو ایک خاص حد تک تنخواہ ملتی ہو تو آپ سے  اور/یا اثاثے کتنے ہیں۔ اگر 
 .رہائش کا کرایہ بھی طلب کیا جاۓ گا

 � ہیں تو آگاہ کریں ا اثاثے رکھتاگر آپ آمدنی ی
آپ کو درست مالی مدد دین� کیلئے ��وری ہ� کہ آپ پناہ گزینوں کے کیمپ  

لفیہ  کو بتائیں کہ کیا آپ آمدنی یا اثاثے رکھت� ہیں۔ اس کیلئے آپ کو ایک ح
بیان پر دستخط کرن� ہوں گے۔ یہ معلومات ��ف آپ کیلئے مالی مدد کا  

 . حساب لگانے کی غرض سے استعمال کی جائيں گی

 بوت پیش کریں ث
کیمپ کے طلب کرن� پر آپ کو کاغذات کی شکل میں ثبوت پیش کرن� ہوں 

گے کہ آپ اب بھی مالی مدد لین� کی ��ائط پر پورے اترت� ہیں۔ اگر آپ 
UDI  کے مطلوبہ ثبوت پیش نہیں کریں گے تو آپ کی مالی مدد بند کر دی

 .جاۓ گی 

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


.آپ کو مندرجہ ذیل ثبوت پیش کرن� ہوں گ

سلپ کی کاپی، اگر آپ کو تنخواہ کے ذریع� آمدنی ہوتی  آپ کی آخری پ�  •
ہ� تو 

م��زمت کے معاہدے کی کاپی، اگر آپ کو تنخواہ کے ذریع� آمدنی ہوتی ہ�   •
تو

بینک سٹیٹمنٹ جس سے پچھل� مہین� کا بیلینس معلوم ہو، اگر آپ کا   •
.نارویجن بینک اکاؤنٹ ہ� تو 

ٹیکس حکام کی جانب سے پچھل� سال کے ٹیکس کے حتمی حساب  •
(skatteoppgjøret) کی سٹیٹمنٹ

• NAV    �مہینوں میں آپ کو ملنے والے وظائف کی تفصیل  12کی جانب سے پچھلT

  انی بحلفیہ
میں اس حلفیہ بیان میں لکھی باتیں اور ان کے معانی سمجھتا/سمجھتی ☐

درست معلومات دی ہیں۔ ہوں اور میں نے ہر ممکن حد تک 

اگر میرے پاس استعمال کیلئے دستیاب کوئی اثاثے اور/یا آمدنی ہ� تو میں ☐
نے اس بارے میں کیمپ کو معلومات دے دی ہیں۔ اگر مجھ� کیمپ میں 

رہن� کے دوران کوئی اثاثے اور/یا آمدنی حاصل ہوئی تو میں کیمپ کو اس  
ثبوت مہیا کرن� کیلئے پابند ہوں گا/گی۔   بارے میں آگاہ کرن� نیز ��وری 

ا�� طرح اگر میری آمدنی اور/یا اثاثوں میں کوئی تبدیلی ہوئی تو بھی  
.میرے لی� کیمپ کو آگاہ کرنا ��وری ہو گا۔ 

مجھ� علم ہ� کہ اگر میں با��رادہ غلط معلومات دوں یا آمدنی اور/یا ☐
میں رپورٹ درج کرائی   اثاثوں کے معام��ت چھپاؤں تو میرے خ��ف پولیس

جا سکتی ہ�۔ 

مجھ� علم ہ� کہ اگر میں غلط معلومات دوں یا آمدنی اور/یا اثاثوں کے ☐
معام��ت چھپاؤں تو اس صورت میں مجھ� ملنے والی مالی مدد گھٹائی  

 .جا سکتی ہ� یا بند کی جا سکتی ہ�۔ 

 تاریخ

پناہ طلب کرن� والے شخص کے دستخط

اہلکار کے دستخط کیمپ 
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