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 أن فيتعني رقمًيا، بريدك قراءة مبقدورك يكن مل إذا
 الرقمي الربيد استالم من معاىف تكون

 

 
 الرقمي الربيد استالم من اإلعفاءات

 استالم من إعفاًء منحك يتم مل إذا

 تلقي يف فستستمر الرقمي، الربيد

 العامة السلطات من رقمًيا بريًدا

 الدخول بتسجيل تقم مل إذا حىت

 الربيد ومطالعة www.borger.dk إىل

  .الرقمي
 

 :إذا الرقمي الربيد استقبال من إعفاؤك ميكن
 بصورة الربيد تقبالاس من متنعك إعاقة لديك آان •

 رقمية
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 املشردين من آنت •
 التوقيع على احلصول يف عملية باتصعو لديك آان •
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 السلطات من الرقمي الربيد من إعفاؤك يتم لكي
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