
 

 

 در صورت داشتن شماره
CPR دانمارک، از طرف مقامات 

 دولتی پست ديجيتال دريافت
 کنيد می

 
 

 پست ديجيتال چيست؟
شود. اين پست ممکن است  پست ديجيتال، پستی است که از سوی مقامات دولتی ارسال می

فيش حقوق بازنشستگی، نامه از سوی بيمارستان درباره معاينات، يا پيامی درباره محل 
ها به جای پست کاغذی به صورت ديجيتالی به شما  مهدکودک باشد. در آينده، بيشتر نامه

 ارسال خواهد شد.
 

 نحوه خواندن پست ديجيتال
-www.eيا  www.borger.dkخود وارد  NemIDپست ديجيتال، با  برای خواندن

Boks.dk  شويد. در صورتی کهNemID توانيد برای دريافت آن در سايت  نداريد، می
www.nemid.nu/dk-en/   يا مرکز خدمات شهروندی)borgerservice(  خود

 درخواست بدهيد.
دهد که  تان را ذکر کنيد. اين به سيستم امکان می اين مهم است که شماره تلفن و آدرس ايميل

 يا www.borger.dkل کند. به وقتی پست جديدی برای شما وجود دارد، به شما پيام ارسا
 Boks.dk-ewww. .وارد شويد 

 
 از اين طريق کمک دريافت کنيد:

 کتابخانه محلی خود •
 )borgerserviceمرکز خدمات شهروندی ( •

 
به زبان انگليسی درباره پست ديجيتال بخوانيد 

www.lifeindenmark.borger.dk/digitalpost 

 

های خود را به صورت  توانيد نامه در صورتی که نمی
 ديجيتالی بخوانيد، بايد از پست ديجيتال معاف شويد

 
 

 معافيت از پست ديجيتال
 در صورتی که معافيت به شما اعطا نشود،

 همچنان دريافت پست ديجيتال از سوی مقامات
 دولتی ادامه خواهد يافت، حتی اگر وارد

www.borger.dk .نشويد و پست خود را نخوانيد 
 

 در صورت وجود شرايط زير، از دريافت پست ديجيتال معاف خواهيد شد:
 دارای مشکالت زبانی هستيد •
 ايد شده دانمارک را ترک دائمی کرده به صورت ثبت •
 شود دارای معلوليتی هستيد که مانع دريافت پست ديجيتال از سوی شما می •
 در خانه خود به کامپيوتر دارای ارتباط اينترنتی کافی دسترسی نداريد •
 خانمان هستيد بی •
 هستيد. NemIDدارای مشکالت عملی در دريافت  •
 

 دريافت کنم؟ چگونه معافيت
مرکز خدمات برای دريافت معافيت پست ديجيتال از سوی مقامات دولتی، بايد شخصًا به 

 ) مراجعه کنيد.borgerserviceشهروندی (
 

 شويد. borger.dkوارد سايت 
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دهد که  تان را ذکر کنيد. اين به سيستم امکان می اين مهم است که شماره تلفن و آدرس ايميل

 يا www.borger.dkل کند. به وقتی پست جديدی برای شما وجود دارد، به شما پيام ارسا
 Boks.dk-ewww. .وارد شويد 

 
 از اين طريق کمک دريافت کنيد:

 کتابخانه محلی خود •
 )borgerserviceمرکز خدمات شهروندی ( •

 
به زبان انگليسی درباره پست ديجيتال بخوانيد 

www.lifeindenmark.borger.dk/digitalpost 

 

های خود را به صورت  توانيد نامه در صورتی که نمی
 ديجيتالی بخوانيد، بايد از پست ديجيتال معاف شويد

 
 

 معافيت از پست ديجيتال
 در صورتی که معافيت به شما اعطا نشود،

 همچنان دريافت پست ديجيتال از سوی مقامات
 دولتی ادامه خواهد يافت، حتی اگر وارد

www.borger.dk .نشويد و پست خود را نخوانيد 
 

 در صورت وجود شرايط زير، از دريافت پست ديجيتال معاف خواهيد شد:
 دارای مشکالت زبانی هستيد •
 ايد شده دانمارک را ترک دائمی کرده به صورت ثبت •
 شود دارای معلوليتی هستيد که مانع دريافت پست ديجيتال از سوی شما می •
 در خانه خود به کامپيوتر دارای ارتباط اينترنتی کافی دسترسی نداريد •
 خانمان هستيد بی •
 هستيد. NemIDدارای مشکالت عملی در دريافت  •
 

 دريافت کنم؟ چگونه معافيت
مرکز خدمات برای دريافت معافيت پست ديجيتال از سوی مقامات دولتی، بايد شخصًا به 

 ) مراجعه کنيد.borgerserviceشهروندی (
 

 شويد. borger.dkوارد سايت 

 در صورت داشتن شماره
CPR دانمارک، از طرف مقامات 

 دولتی پست ديجيتال دريافت
 کنيد می

 
 

 پست ديجيتال چيست؟
شود. اين پست ممکن است  پست ديجيتال، پستی است که از سوی مقامات دولتی ارسال می

فيش حقوق بازنشستگی، نامه از سوی بيمارستان درباره معاينات، يا پيامی درباره محل 
ها به جای پست کاغذی به صورت ديجيتالی به شما  مهدکودک باشد. در آينده، بيشتر نامه

 ارسال خواهد شد.
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