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هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟ Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?

السؤال إن كان يمكنك العمل في ذلك البلد

هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل
البدء بالعمل؟

Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi
komencas labori?

السؤال إن كنت تحتاج إلى رقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل

هل أنا بحاجة إلذن للعمل Ĉu mi bezonas laborpermeson?

السؤال إن كنت بحاجة إلى إذن للعمل

ما هو األجر األدنى في تلك البالد؟ Kio estas la nacia minimuma salajro?

االستعالم بخصوص األجور الدنيا

أنا________________. Mi estas ________________.

اإلعالم بخصوص وضعك المهني

موظف dungata

نوع الحالة المهنية

غير موظف senlabora

نوع الحالة المهنية

رائد أعمال entreprenisto

نوع الحالة المهنية

أعمل بمفردي memdungito

نوع الحالة المهنية

متدرب internulo

نوع الحالة المهنية
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متطوع volontulo

نوع الحالة المهنية

مستشار konsilisto

نوع الحالة المهنية

أود التسجيل كاختصاصي مستقل. Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.

اإلعالم بأنك تريد التسجيل كاختصاصي مستقل
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ما هو نوع عقد العمل لديكم؟ Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?

االستعالم عن نوع العقد

إنني أعمل بموجب
عقد____________________.

Mi havas____________ kontrakton.

اإلعالم عن نوع العقد الذي تملكه

دوام كامل plentempan

نوع العقد

دوام جزئي parttempan

نوع العقد

لمدة محدودة limigitan

نوع العقد

دائم permanentan

نوع العقد

موسمي sezonan

نوع العقد
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متى سأحصل على شيك الراتب؟ Kiam mi ricevas mian salajron?

السؤال عن وقت الحصول على الراتب

أرغب في طلب _______________. Mi ŝatus peti _________.

طلب استراحة

إجازة امومة akuŝferion

نوع االستراحة

إجازة أبوة akuŝferion (por patro)

نوع االستراحة

إجازة مرضية malsanan salajron

نوع االستراحة

أيام عطلة feritagojn

نوع االستراحة
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أود الحصول على معلومات بخصوص
الضرائب.

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.

االستفسار بخصوص الضرائب

أود اإلعالم عن مكتسباتي Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.

اإلعالم بأنك تود التقرير بخصوص مكتسباتك

أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات
الضرائب

Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia
impostoreveno.

اإلعالم بأنك تود استئجار محاسب لمساعدتك في عائدات الضرائب لديك

متى الموعد النهائي إلرسال عائدات
الضرائب؟

Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?

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

Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon
ĝustatempe?

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

من سيعلمني___________________
___؟

Kiu diros min ______________?

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

كم مبلغ اإلعادة kiom mia repago estas

خيار إعادة الضريبة

إن كان علي دفع المزيد من الضرائب se mi ŝuldas pli imposton

خيار إعادة الضربية
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