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هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟ Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?

السؤال إن كان يمكنك العمل في ذلك البلد

هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل
البدء بالعمل؟

Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour
travailler ?

السؤال إن كنت تحتاج إلى رقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل

هل أنا بحاجة إلذن للعمل Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?

السؤال إن كنت بحاجة إلى إذن للعمل

ما هو األجر األدنى في تلك البالد؟ À combien s'élève le salaire minimum national ?

االستعالم بخصوص األجور الدنيا

أنا________________. Je suis ___________.

اإلعالم بخصوص وضعك المهني

موظف employé(e)

نوع الحالة المهنية

غير موظف au chômage

نوع الحالة المهنية

رائد أعمال entrepreneur

نوع الحالة المهنية

أعمل بمفردي travailleur indépendant

نوع الحالة المهنية

متدرب stagiaire

نوع الحالة المهنية
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متطوع bénévole

نوع الحالة المهنية

مستشار consultant(e)

نوع الحالة المهنية

أود التسجيل كاختصاصي مستقل. je voudrais m'inscrire en tant que travailleur
indépendant.

اإلعالم بأنك تريد التسجيل كاختصاصي مستقل
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ما هو نوع عقد العمل لديكم؟ Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?

االستعالم عن نوع العقد

إنني أعمل بموجب
عقد____________________.

J'ai un contrat ___________.

اإلعالم عن نوع العقد الذي تملكه

دوام كامل à temps plein

نوع العقد

دوام جزئي à temps partiel

نوع العقد

لمدة محدودة en C.D.D.

نوع العقد

دائم en C.D.I.

نوع العقد

موسمي saisonnier

نوع العقد
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متى سأحصل على شيك الراتب؟ Quand la paie sera-t-elle versée ?

السؤال عن وقت الحصول على الراتب

أرغب في طلب _______________. Je voudrais _________.

طلب استراحة

إجازة امومة un congé maternité

نوع االستراحة

إجازة أبوة un congé paternité

نوع االستراحة

إجازة مرضية un congé maladie

نوع االستراحة

أيام عطلة des congés

نوع االستراحة
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أود الحصول على معلومات بخصوص
الضرائب.

Je voudrais me renseigner sur les impôts.

االستفسار بخصوص الضرائب

أود اإلعالم عن مكتسباتي Je voudrais déclarer mes revenus.

اإلعالم بأنك تود التقرير بخصوص مكتسباتك

أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات
الضرائب

Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à
remplir ma déclaration d'impôts.

اإلعالم بأنك تود استئجار محاسب لمساعدتك في عائدات الضرائب لديك

متى الموعد النهائي إلرسال عائدات
الضرائب؟

Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration
d'impôts ?

السؤال عن الوقت النهائي إلرسال عائدات الضرائب الخاصة بك
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هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات
الضرائب في الوقت المحدد؟

Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de
la déclaration ?

السؤال إن كان هناك عقوبات إن لم ترسل عائدات الضرائب في الوقت المحدد

من سيعلمني___________________
___؟

Qui me préviendra ________________ ?

السؤال عن الشخص الذي سيعلمك إن كنت مؤهال للحصول على إعادة دفعة أو إن كان عليك دفع المزيد من الضرائب

كم مبلغ اإلعادة du montant qui me sera remboursé

خيار إعادة الضريبة

إن كان علي دفع المزيد من الضرائب si je dois payer davantage d'impôts

خيار إعادة الضربية
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