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وﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﮫ درﺧواﺳت ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑرای ﺷﮭروﻧدان
رک .ﻗﺎﻧون ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻋﻣوﻣﯽ داﻧﻣﺎرک
)اﯾن ﻓرم ﺗرﺟﻣﮫ ای ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از  FD 001Fاﺳت .اﯾن  FD 001Fاﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﮑﻣﯾل ﺷود و ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی ﺗﺣوﯾل داده ﺷود(.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗﺎﻋده ﮐﻠﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ داﻧﻣﺎرک ﭘﺳتھﺎ را ﺑﮫ ﺻورت دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ و از طرﯾق ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧﻧد.
اﮔر واﺟد ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط ﻣﻌﺎﻓﯾت زﯾر ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از درﯾﺎﻓت ﭘﺳت ﺧود از طرﯾق ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣﻌﺎف ﺷوﯾد .ﺑﮫ ﺟﺎی آن ،ﭘﺳت ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﻣوﻟﯽ در
ﺻﻧدوق ﭘﺳﺗﯽ ﺧود درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد.
ﺑﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺑﺎﯾد ﻓرم  FD 001Aدرﺧواﺳت ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل را ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده و ﺣﺿوراً ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی ﺷﮭرداری ) (borgerserviceﺧود
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .در ﺻورت ﻋدم ﺣﺿور ﺧود ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن ﻓرم را ﭘر ﮐﻧﯾد و آن را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺷﮭروﻧدی )(borgerservice
ﺷﮭرداریﺗﺎن ﺗﺣوﯾل دھد.
اﯾن ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺷﺎﻣل ﭘﺳتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ طﺑق ﺳﺎﯾر ﻗواﻧﯾن ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻗﺎﺑل ارﺳﺎل ھﺳﺗﻧد ﻧﻣﯽﺷود .در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻓﯾت اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷود ،اﯾن ﺑﮫ اطﻼع ﻣﺳﺋول
ﻣرﺑوطﮫ ﺧواھد رﺳﯾد.
اﮔر ﻓﻘط ﺑرای ﺧواﻧدن ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺧود ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دارﯾد،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺟﺎی درﺧواﺳت ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت ،ﻓرد دﯾﮕری را ﻣﺟﺎز ﺑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺧود ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی ) (borgerserviceﻣﯽﺗواﻧد اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺧواﻧدن ﭘﺳتھﺎ را ﻓراھم ﮐﻧد .ﺑرای ﻓراھم ﻧﻣودن اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺧواﻧدن ﭘﺳتھﺎ ،ﺑﺎﯾد ﺷﺧﺻﺎ ً ﺑﮫ
ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی ) (borgerserviceﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻓرم وﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﮫ  FD 011را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑﺎ اﻣﺿﺎی اﯾن ﻓرم ﺧواﺳﺗﮫ ﺧود ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل اﻋﻼم ﻣﯽدارم ،زﯾرا
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل زﯾر ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷم:
داﻧﻣﺎرک را ﺑﮫ طور داﺋم ﺗرک ﮐردهام
دﯾﮕر آدرس داﺋﻣﯽ ﺛﺑتﺷده ﯾﺎ ﺟﺎی اﻗﺎﻣت در داﻧﻣﺎرک ﻧدارم
در ﺗﮭﯾﮫ اﻣﺿﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻋﻣوﻣﯽ ) (NemIDدﭼﺎر ﻣﺷﮑل ھﺳﺗم
ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺟﺳﻣﯽ ﯾﺎ ذھﻧﯽ دارم ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺗﻔﺎده ﻣن از ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣﯽﺷود
ﺑﮫ زﺑﺎن داﻧﻣﺎرﮐﯽ ﺗﺳﻠط ﻧدارم ﮐﮫ اﯾن اﺳﺗﻔﺎدهام از ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل را دﺷوار ﻣﯽﺳﺎزد

در ﻧﺎﺣﯾﮫای ﺳﮑوﻧت دارم ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎل اﯾﻧﺗرﻧت وﺟود ﻧدارد
)ﺑﺎ ﺣداﻗل ﺳرﻋت  512ﮐﯾﻠوﺑﯾت/ﺛﺎﻧﯾﮫ(
در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﺧود دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻧدارم

ﻟطﻔﺎ ً در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺑﮫ ﻣن ﺗﻌﻠق ﮔرﻓت ،ﺑراﯾم ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد
اﮔر ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺧواﻧدهﻧﺷدهای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ،ﻣﺎﯾﻠم ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺳت ﻋﺎدیام ارﺳﺎل ﺷود

ﺑﮫ ﻋﻼوه ،اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ اظﮭﺎرﯾﮫ ﺑﻧده ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن ﺷﮭﺎدت ﮐذب و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺑﻧد  163 §/ﻗﺎﻧون ﺟزاﯾﯽ داﻧﻣﺎرک ﺗﺳﻠﯾم ﺷده و اﯾن اﻣر ﺑﮫ اطﻼع ﻣن رﺳﯾده اﺳت.
ﺑﻧد  163 §/ﻗﺎﻧون ﺟزاﯾﯽ داﻧﻣﺎرک
ھر ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در روﯾﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﻣوم ﻣردم ،ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺗوب و ﭼﮫ از طرﯾق ﺳﺎﯾر رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻗﺎﺑل ﺧواﻧدن ،اظﮭﺎرات ﮐذب و ﺧﻼف واﻗﻊ ﮐﻧد ﯾﺎ
درﺑﺎره ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن آﮔﺎھﯽ ﻧدارد ﺷﮭﺎدت دھد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻘدی ﯾﺎ ﺣﺑس ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﻣﺟﺎزات ﺷود.

ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل و ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ﺷﮭرداری
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺷﻣﺎ در ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺛﺑت ﺧواھد ﺷد و ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﻣرﺑوطﮫ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺧواھد ﺑود .ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺷﮭرداری
ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺷﻣﺎ از ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺗوﺳط ﺷﮭرداری ﺛﺑت ﺧواھد ﺷد ،اﻣﺎ ﻓﻘط ﺑرای آن ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و ﺷرﮐتھﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻣﺟﺎز ﺑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ
ﺑﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ی اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت از ﺟﺎﻧب ﺷﮭرداری ھﺳﺗﻧد.
وﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﮫﻧﺎدرﺳت
اﺻﻼحو اطﻼﻋﺎت
ﻧﻣﺎﯾﻧدهﺗواﻧﯾد
اﺳت .ﻣﯽ
ﺑﮫ ﮐرده
ﺷﻣﺎراﺛﺑت
وﺳﯾﻠﮫرا در
اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺷوﯾد.ﻣﻌﺎﻓﯾت را ﺑﮫ وی ﻣﯽدھم.
درﺧواﺳت
ﺧواﺳﺗﺎر ﮐرده
ﺧود ﻣﻌرﻓﯽ
ﻋﻧوان
ﻣوردزﯾر
ﺷﺧص
ﺷﻣﺎ اﯾن ﺣق را دارﯾد ﮐﮫ ﺑداﻧﯾد ﺷﮭرداری ﭼﮫ ﺑدﯾن
ﻧﺎم • دارﻧده وﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﮫ

ﺷﻣﺎره ﺛﺑت ﺷرﮐت ) ,(CVR-nummerدر
ﺻورت ﺷرﮐت ﺑودن

اﻣﺿﺎ
ﻧﺎم • ﺷﺧص ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻣﻌﺎﻓﯾت

ﺷﻣﺎره ﺛﺑت ﺷﮭروﻧدی )(CPR-nummer

اﻣﺿﺎ • ﺷﺧص ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻣﻌﺎﻓﯾت

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺑرای »اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل« ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﻘررات ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل را در ﻓرم ﭼﮭﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ  FD 001Lﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻓرم ﺗرﺟﻣﮫ
ﻧﺷده اﺳت .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل و ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﭘﯾش روی ﺧود ،ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت  www.borger.dkﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی
) (borgerserviceﺷﮭرداری ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
)FD 001F_FAS (03/2018
ﺻﻔﺣﮫ  1از 2

طراﺣﯽ ﺷده ﺗوﺳط »آژاﻧس دﯾﺟﯾﺗﺎلﺳﺎزی داﻧﻣﺎرک«

اﯾن ﻗﺳﻣت ﺗوﺳط ﺷﮭرداری ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽﮔردد
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت

 • KLE 23.15.15G01ﺷﻧﺎﺳﮫ ﭘروﻧده

ﺗﺣوﯾل ﺣﺿوری ﻓرم ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی )(borgerservice
ﺷﮭرداری ﺷﺧص درﺧواﺳتﮐﻧﻧده ﻣﻌﺎﻓﯾت

ﺷﻧﺎﺳﮫ اراﺋﮫﺷده
ﺣروف اول اﺳم

ﺷﮭرداری دارﻧده وﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﮫ

وﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﮫ درﺧواﺳت ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑرای ﺷﮭروﻧدان
رک .ﻗﺎﻧون ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻋﻣوﻣﯽ داﻧﻣﺎرک
)اﯾن ﻓرم ﺗرﺟﻣﮫ ای ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از  FD 001Fاﺳت .اﯾن  FD 001Fاﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﮑﻣﯾل ﺷود و ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی ﺗﺣوﯾل داده ﺷود(.

اظﮭﺎرﯾﮫ دارﻧده وﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺎ اﻣﺿﺎی اﯾن ﻓرم اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ از ﻣن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺷﺧص زﯾر اﻗدام ﻧﻣﺎﯾم
ﻧﺎم • ﺷﺧص ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻣﻌﺎﻓﯾت

ﺷﻣﺎره ﺛﺑت ﺷﮭروﻧدی )(CPR-nummer

ﺑﮫ ﻋﻼوه ،اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ اظﮭﺎرﯾﮫ ﺑﻧده ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن .ﺷﮭﺎدت ﮐذب و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺑﻧد  163 §/ﻗﺎﻧون ﺟزاﯾﯽ داﻧﻣﺎرک ﺗﺳﻠﯾم ﺷده و اﯾن اﻣر ﺑﮫ اطﻼع ﻣن رﺳﯾده
اﺳت.
ﻧد  163 §/ﻗﺎﻧون ﺟزاﯾﯽ داﻧﻣﺎرک
ھر ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در روﯾﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﻣوم ﻣردم ،ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺗوب و ﭼﮫ از طرﯾق ﺳﺎﯾر رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻗﺎﺑل ﺧواﻧدن ،اظﮭﺎرات ﮐذب و ﺧﻼف واﻗﻊ ﮐﻧد ﯾﺎ
درﺑﺎره ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن آﮔﺎھﯽ ﻧدارد ﺷﮭﺎدت دھد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻘدی ﯾﺎ ﺣﺑس ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﻣﺟﺎزات ﺷود.

اﻣﺿﺎ
ﻧﺎم • دارﻧده وﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﺿﺎ • دارﻧده وﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﮫ

دارﻧده وﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت را ﺷﺧﺻﺎ ً و ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی ) (borgerserviceﺷﮭرداری ﺷﻣﺎ ﺗﺣوﯾل دھد.
دارﻧده وﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﺎرت ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ) (sundhedskortﺧود ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣدارک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر وﮐﯾل ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺟﺎﻧب ﺷرﮐت ﻣﻧﺻوب
ﺷده اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﻣدارک واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺷرﮐت را ﻧﯾز اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.

ﻟطﻔﺎ ً ﭘﺎﮐت ﺑﺎز ﻧﺷده را ﺑﮫ اﯾن آدرس در ﺧﺎرج ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﯾد:
آدرس

ﺷﮭرﺳﺗﺎن/ﺷﮭر

ﮐد ﭘﺳﺗﯽ/ﺷﻣﺎره
ﮐﺷور

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﭘﺳت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﯾد و در ﺧﺎرج زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،از اﯾن آدرس در ﺧﺎرج ﺑرای ارﺳﺎل ﭘﺎﮐت ﭘﺳﺗﯽ ﺑﺎز ﻧﺷده اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾم.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﺛﺑت آدرس ﺧﺎرﺟﮫ ﺧود در  CPRاطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﻔر ﺑﮫ ﺧﺎرج در  borger.dkﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﯾﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ
 borgerserviceﺷﮭرداری ﻣﺑدأ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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