
Maahanmuutto
Työ

Työ - Yleistä
Suomi Arabia
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]? هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟

Kysyt, voitko työskennellä maassa

Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin
aloitan työskentelyn?

هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء
بالعمل؟

Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn

Tarvitsenko työluvan? هل أنا بحاجة إلذن للعمل
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa

Mikä on maan minimipalkka? ما هو األجر األدنى في تلك البالد؟
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on

Minä olen ____________. أنا________________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi

työllistynyt موظف
Työllisyystilanne

työtön غير موظف
Työllisyystilanne

yrittäjä رائد أعمال
Työllisyystilanne

itsenäinen ammatinharjoittaja أعمل بمفردي
Työllisyystilanne

työharjoittelija متدرب
Työllisyystilanne
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Työ
vapaaehtoistyöntekijä متطوع

Työllisyystilanne

konsultti مستشار
Työllisyystilanne

Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi. أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset
Suomi Arabia
Minkälainen työsopimus on kyseessä? ما هو نوع عقد العمل لديكم؟

Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä

Minulla on ________ sopimus. إنني أعمل بموجب
عقد____________________.

Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on

kokopäiväinen دوام كامل
Sopimuksen tyyppi

osa-aikaiseen ohjelmaan دوام جزئي
Sopimuksen tyyppi

määräaikainen لمدة محدودة
Sopimuksen tyyppi

vakituinen دائم
Sopimuksen tyyppi

kausiluonteinen موسمي
Sopimuksen tyyppi
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Koska minä saan palkkani? متى سأحصل على شيك الراتب؟

Kysyt, koska saat palkkasi

Haluaisin saada _______. أرغب في طلب _______________.
Kysyt vapaata

äitiyslomaa إجازة امومة
Vapaan peruste

isyyslomaa إجازة أبوة
Vapaan peruste

sairaslomaa إجازة مرضية
Vapaan peruste

lomaa أيام عطلة
Vapaan peruste

Työ - Verotus
Suomi Arabia
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta. أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.

Kysyt verotuksesta

Haluaisin ilmoittaa tuloni. أود اإلعالم عن مكتسباتي
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi

Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan
minua veroilmoituksen kanssa.

أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات
الضرائب

Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa

Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla
lähetetty?

متى الموعد النهائي إلرسال عائدات الضرائب؟
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
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Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen
palauttaa myöhässä?

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

Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa

Miten minulle ilmoitetaan, _________? من سيعلمني______________________؟
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä

kuinka suuri takaisinmaksettava summa on كم مبلغ اإلعادة
Veroilmoitusvaihtoehdot

jos minun pitää maksaa lisää veroja إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
Veroilmoitusvaihtoehdot
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