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Werk - Algemeen
Arabisch Nederlands

هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟ Kan ik in [land] werken?

السؤال إن كان يمكنك العمل في ذلك البلد

هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل
البدء بالعمل؟

Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen
werken?

السؤال إن كنت تحتاج إلى رقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل

هل أنا بحاجة إلذن للعمل Heb ik een werkvergunning nodig?

السؤال إن كنت بحاجة إلى إذن للعمل

ما هو األجر األدنى في تلك البالد؟ Wat is het nationale minimumloon?

االستعالم بخصوص األجور الدنيا

أنا________________. Ik ben ___________________ .

اإلعالم بخصوص وضعك المهني

موظف werkende

نوع الحالة المهنية

غير موظف werkloos

نوع الحالة المهنية

رائد أعمال een ondernemer

نوع الحالة المهنية

أعمل بمفردي een zelfstandige

نوع الحالة المهنية

متدرب een stagair

نوع الحالة المهنية
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متطوع een vrijwilliger

نوع الحالة المهنية

مستشار een consultant

نوع الحالة المهنية

أود التسجيل كاختصاصي مستقل. Ik zou mij graag registreren als een professionele
freelancer.

اإلعالم بأنك تريد التسجيل كاختصاصي مستقل

Werk - Contracten
Arabisch Nederlands

ما هو نوع عقد العمل لديكم؟ Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?

االستعالم عن نوع العقد

إنني أعمل بموجب
عقد____________________.

Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.

اإلعالم عن نوع العقد الذي تملكه

دوام كامل voltijdse

نوع العقد

دوام جزئي deeltijdse

نوع العقد

لمدة محدودة tijdelijke

نوع العقد

دائم permanente

نوع العقد

موسمي seizoensgebonden

نوع العقد
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متى سأحصل على شيك الراتب؟ Wanneer wordt mijn salaris betaald?

السؤال عن وقت الحصول على الراتب

أرغب في طلب _______________. Ik zou graag _________ aanvragen.

طلب استراحة

إجازة امومة moederschapsverlof

نوع االستراحة

إجازة أبوة vaderschapsverlof

نوع االستراحة

إجازة مرضية ziekteverlof

نوع االستراحة

أيام عطلة vrije dagen

نوع االستراحة

Werk - Belastingteruggave
Arabisch Nederlands

أود الحصول على معلومات بخصوص
الضرائب.

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.

االستفسار بخصوص الضرائب

أود اإلعالم عن مكتسباتي Ik zou graag een loonaangifte doen.

اإلعالم بأنك تود التقرير بخصوص مكتسباتك

أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات
الضرائب

Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen
met mijn belastingteruggave.

اإلعالم بأنك تود استئجار محاسب لمساعدتك في عائدات الضرائب لديك

متى الموعد النهائي إلرسال عائدات
الضرائب؟

Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn
belastingteruggave?

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

Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig
indien?

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

من سيعلمني___________________
___؟

Wie informeert mij over ______________?

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

كم مبلغ اإلعادة hoeveel mijn belastingteruggave is

خيار إعادة الضريبة

إن كان علي دفع المزيد من الضرائب of ik meer belastingen schuldig ben

خيار إعادة الضربية
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