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بدین وسیلھ شخص زیر را بھ عنوان نماینده خود معرفی کرده و وکالتنامھ درخواست معافیت را بھ وی می دھم.

امضا

نام • دارنده وکالتنامھ

نام • شخص متقاضی معافیت

تاریخ

شماره ثبت شرکت (CVR-nummer), در 
صورت شرکت بودن

امضا • شخص متقاضی معافیت
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بھ عالوه، اعالم می نمایم کھ اظھاریھ بنده تحت قوانین شھادت کذب و مطابق با بند /§ 163 قانون جزایی دانمارک تسلیم شده و این امر بھ اطالع 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 رسانھ ھای قابل خواندن، اظھارات کذب و خالف 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 اطالعات شما توسط شھرداری 
اطالعات مربوط بھ معافیت شما در پست دیجیتال ثبت خواھد شد و برای مقامات دولتی مربوطھ قابل دسترس خواھد بود. سایر اطالعات مربوط بھ رسیدگی شھرداری 
بھ درخواست   معافیت شما از پست دیجیتال توسط شھرداری ثبت خواھد شد، اما فقط برای آن مقامات دولتی و شرکت ھایی ارسال می شود کھ قانوناً مجاز بھ دسترسی 

بھ این اطالعات ی انجام اقدامات از جانب شھرداری ھستند. 
شما این حق را دارید کھ بدانید شھرداری چھ اطالعاتی را در مورد شما ثبت کرده است. می توانید خواستار اصالح اطالعات نادرست شوید.

یکی از دالیل زیر برای معافیت را دارا می باشم:
با امضای این فرم خواستھ خود برای معافیت از پست دیجیتال اعالم می دارم، زیرا

برای «ارائھ درخواست معافیت از پست دیجیتال»، میتوانید مقررات معافیت از پست دیجیتال را در فرم چھارچوب قانونی FD 001L مطالعھ کنید. این فرم ترجمھ 
نشده است. برای اطالعات بیشتر درباره پست دیجیتال و گزینھ ھای پیش روی خود، بھ وب سایت www.borger.dk مراجعھ کنید یا با مرکز خدمات شھروندی 

(borgerservice) شھرداری خود تماس بگیرید.

لطفاً در صورتی کھ معافیت بھ من تعلق گرفت، برایم تأییدیھ کتبی ارسال کنید
اگر پست دیجیتال خوانده نشده ای داشتھ باشم، مایلم کھ بھ پست عادی ام ارسال شود

وکالتنامھ درخواست معافیت از پست دیجیتال برای شھروندان
رک. قانون پست دیجیتال عمومی دانمارک

(این فرم ترجمھ ای بھ زبان فارسی از FD 001F است. این FD 001F است کھ باید تکمیل شود و بھ مرکز خدمات شھروندی تحویل داده شود). 

شھرداری شخص درخواست کننده معافیت

شھرداری دارنده وکالتنامھ

 تحویل حضوری فرم بھ مرکز خدمات شھروندی (borgerservice)این قسمت توسط شھرداری تکمیل می گردد
تاریخ دریافت

شناسھ ارائھ شده
حروف اول اسم

بھ عنوان یک قاعده کلی، مقامات دولتی دانمارک پست ھا را بھ صورت دیجیتالی و از طریق پست دیجیتال بھ شھروندان ارسال می کنند.

اگر واجد یکی از شرایط معافیت زیر باشید، می توانید 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 می کنید.

ببرای معافیت باید فرم FD 001A درخواست معافیت از پست دیجیتال را تکمیل کرده و حضوراً بھ مرکز خدمات شھروندی شھرداری (borgerservice) خود 
 (borgerservice) مراجعھ کنید. در صورت عدم حضور خود، می توانید این فرم را پر کنید و آن را بھ کسی بدھید کھ بھ نمایندگی از شما بھ مرکز شھروندی

شھرداری تان تحویل دھد.

این معافیت شامل پست ھایی کھ طبق سایر قوانین تنھا از طریق پست دیجیتال قابل ارسال ھستند نمی شود. در شرایطی کھ معافیت اعمال نمی شود، این بھ اطالع مسئول 
مربوطھ خواھد رسید.

اگر فقط برای خواندن پست دیجیتال خود نیاز بھ کمک دارید،می توانید بھ جای درخواست برای معافیت، فرد دیگری را مجاز بھ دسترسی بھ پست دیجیتال خود نمایید. 
مرکز خدمات شھروندی (borgerservice) می تواند امکان دسترسی خواندن پست ھا را فراھم کند. برای فراھم نمودن امکان دسترسی خواندن پست ھا، باید شخصاً بھ 

مرکز خدمات شھروندی (borgerservice) مراجعھ کنید یا فرم وکالتنامھ FD 011 را تکمیل نمایید.

(CPR-nummer) شماره ثبت شھروندی

طراحی شده توسط «آژانس دیجیتال سازی دانمارک»   صفحھ 1 از 2

KLE 23.15.15G01 • شناسھ پرونده

دانمارک را بھ طور دائم ترک کرده ام
دیگر آدرس دائمی ثبت شده یا جای اقامت در دانمارک ندارم
در تھیھ امضای دیجیتال عمومی (NemID) دچار مشکل ھستم

معلولیت جسمی یا ذھنی دارم کھ مانع استفاده من از پست دیجیتال می شود 
بھ زبان دانمارکی تسلط ندارم کھ این استفاده ام از پست دیجیتال را دشوار می سازد

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

امضا

با امضای این فرم اعالم می نمایم کھ از من خواستھ شده کھ برای تقاضای معافیت از پست دیجیتال بھ نمایندگی از شخص زیر اقدام نمایم

بھ عالوه، اعالم می نمایم کھ اظھاریھ بنده تحت قوانین. شھادت کذب و مطابق با بند /§ 163 قانون جزایی دانمارک تسلیم شده و این امر بھ اطالع من رسیده 
است.

دارنده وکالتنامھ باید درخواست را شخصاً و بھ صورت حضوری بھ مرکز خدمات شھروندی (borgerservice) شھرداری شما تحویل دھد.
دارنده وکالتنامھ باید کارت بیمھ درمانی (sundhedskort) خود 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.

نام • شخص متقاضی معافیت

نام • دارنده وکالتنامھ

تاریخ امضا • دارنده وکالتنامھ

 ند /§ 163 قانون جزایی دانمارک
ھر شخصی کھ در رویھ حقوقی مربوط بھ عموم مردم، چھ بھ صورت مکتوب و چھ از طریق سایر رسانھ ھای قابل خواندن، اظھارات کذب و خالف واقع کند یا 

درباره چیزی کھ نسبت بھ آن آگاھی ندارد شھادت دھد، باید با جریمھ نقدی یا حبس تا چھار ماه مجازات شود.

شھرداری شخص درخواست کننده معافیت

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 001F است. این FD 001F است کھ باید تکمیل شود و بھ مرکز خدمات شھروندی تحویل داده شود).

 تحویل حضوری فرم بھ مرکز خدمات شھروندی (borgerservice)این قسمت توسط شھرداری تکمیل می گردد
تاریخ دریافت

شناسھ ارائھ شده
حروف اول اسم

(CPR-nummer) شماره ثبت شھروندی

طراحی شده توسط «آژانس دیجیتال سازی دانمارک»  صفحھ 2 از 2
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لطفاً پاکت باز نشده را بھ این آدرس در خارج ارسال نمایید:
آدرس

کد پستی/شماره شھرستان/شھر

کشور

ھنگامی کھ از پست دیجیتال معاف ھستید و در خارج زندگی می کنید، از این آدرس در خارج برای ارسال پاکت پستی باز نشده استفاده می کنیم.

شما باید از ثبت آدرس خارجھ خود در CPR اطمینان حاصل کنید. ھمچنین می توانید اطالعات بیشتری در رابطھ با سفر بھ خارج در borger.dk مشاھده نمایید یا با 
borgerservice شھرداری مبدأ خود تماس بگیرید.




