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هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟ ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม

السؤال إن كان يمكنك العمل في ذلك البلد

هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل
البدء بالعمل؟

ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสั
งคมก่อนเริ่มทำงานไหม

السؤال إن كنت تحتاج إلى رقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل

هل أنا بحاجة إلذن للعمل ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไห
ม

السؤال إن كنت بحاجة إلى إذن للعمل

ما هو األجر األدنى في تلك البالد؟ ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไ
ร

االستعالم بخصوص األجور الدنيا

أنا________________. ฉันเป็น ___________________

اإلعالم بخصوص وضعك المهني

موظف ผู้มีงานทำ

نوع الحالة المهنية

غير موظف ผู้ว่างงาน

نوع الحالة المهنية

رائد أعمال ผู้ประกอบการ

نوع الحالة المهنية

أعمل بمفردي ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

نوع الحالة المهنية

متدرب เด็กฝึกงาน

نوع الحالة المهنية
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متطوع อาสาสมัคร

نوع الحالة المهنية

مستشار ที่ปรึกษา

نوع الحالة المهنية

أود التسجيل كاختصاصي مستقل. ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอา
ชีพอิสระ

اإلعالم بأنك تريد التسجيل كاختصاصي مستقل
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ما هو نوع عقد العمل لديكم؟ ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีค
ือแบบไหน

االستعالم عن نوع العقد

إنني أعمل بموجب
عقد____________________.

ฉันมีสัญญาประเภท ______________

اإلعالم عن نوع العقد الذي تملكه

دوام كامل เต็มเวลา

نوع العقد

دوام جزئي นอกเวลา

نوع العقد

لمدة محدودة มีกำหนดเวลา

نوع العقد

دائم พนักงานประจำ

نوع العقد

موسمي ตามช่วงเวลา

نوع العقد

Pagina 2 23.05.2023



Immigratie
Werk

متى سأحصل على شيك الراتب؟ ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไ
ร

السؤال عن وقت الحصول على الراتب

أرغب في طلب _______________. ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ
_________

طلب استراحة

إجازة امومة การลาคลอด

نوع االستراحة

إجازة أبوة การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา

نوع االستراحة

إجازة مرضية การลาป่วย

نوع االستراحة

أيام عطلة การหยุดงานเอง

نوع االستراحة
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أود الحصول على معلومات بخصوص
الضرائب.

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบก
ารจัดเก็บภาษี

االستفسار بخصوص الضرائب

أود اإلعالم عن مكتسباتي ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้
จากการทำงานของฉัน

اإلعالم بأنك تود التقرير بخصوص مكتسباتك

أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات
الضرائب

ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่ว
ยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน

اإلعالم بأنك تود استئجار محاسب لمساعدتك في عائدات الضرائب لديك
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متى الموعد النهائي إلرسال عائدات
الضرائب؟

วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภ
าษีของฉันคือเมื่อไร

السؤال عن الوقت النهائي إلرسال عائدات الضرائب الخاصة بك

هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات
الضرائب في الوقت المحدد؟

หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันก
ำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม

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

من سيعلمني___________________
___؟

ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า
______________

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

كم مبلغ اإلعادة ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร

خيار إعادة الضريبة

إن كان علي دفع المزيد من الضرائب ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่

خيار إعادة الضربية
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