
   
 

 

 

 امتیازاتو د مطابق قانون د( قانون ګډون د) Participatiewet د     

 مسؤلیتونه  اړونده

 یو قانون. کړئ ترالسه عاید  خپل ژره تر ژر تاسو چې غواړو موږ کوئ ترالسه امتیازات مطابق قانون Participatiewet د تاسو

 دی مکلفی موندلو دندو هغو د او مکلفیت کولو چمتو معلوماتو د یې هغه مهم ترټولو ډلې له مکلفیتونو دغو د . بیانوي مکلفیتونه شمیر

 چې لرئ شک آیا. کوو لیست مکلفیتونه عام ترټولو موږ . ولولئ کې مجله دغه په معلومات نور اړه  پدې شئ کولی تاسو. لري  معاش چې

 ورکړئ؟  معلومات اړه په څه یو د باید

 !ولولئ سره دقت  په فورمه دا  وکړئ مهرباني. ونیسئ اړیکه سره وږم  وکړئ مهرباني لرئ، یې که نو

 .وکاروئ هم پاڼه ویب لپاره کتو د سټېمنټونو د امتیازاتو خپلو د او سټېټمنټونو کلنیو خپلو د شئ کولی تاسو. شي کیدی موندل کې www.hollandskroon.nl په فورمې ډیجیټل
 
 
 

 مکلفیت  کولو  چمتو  معلوماتو  د

 :کوي افاده معنا الندې سربېره، مواردو نورو د. لرئ مکلفیت کولو  چمتو معلوماتو د  تاسو 
 
 

 راشي؟  بدلون څه یو به کې وضعیت په  ستاسو آیا .1
 آیا چې دا یا وکړي؟ ژوند سره ستاسو به څوک یو آیا توګه، په مثال د

 کې ورځو اوو په ته موږ ډول ډیجیټل په دا تاسو به بیا موندلی؟ کار تاسو

 مرستې د وکړئ مهرباني لپاره، کولو ترسره کار دغه د. کړئ راپور

 .کړئ راپور بدلونونه: وکاروئ فورمه

 

 .واخلئ برخه کې تحقیقاتو په به تاسو .2
 دا  او یاست مستحق  ګټې د( هم ال) تاسو آیا چې ګورو موږ. دی مکلفیت یو دا

 .کوئ ترالسه پیسې مقدار صحیح تاسو آیا چې

 

 کړې زده د تاسو یا کوئ کار داوطلبانه تاسو آیا .3
 کوئ؟  ګډون کې کورس

 دغه  د. کړئ راپور کې ورځو اوو په ته موږ ډول  ډیجیټل په  دا تاسو به بیا

: وکاروئ فورمه مرستې د وکړئ مهرباني لپاره، کولو ترسره د کار

 .کړئ راپور بدلونونه

 

 ځئ؟  رخصتۍ په تاسو آیا .4
 مهرباني) ورکړئ راپور دا شئ الړ ته رخصتۍ چې دې له مخکې باید تاسو

 کې هیوادونو بهرنیو او کورنیو په څخه راپور دغه له چې ولرئ؛ یاد په وکړئ

 پریږدئ، ځای دا  چې دې له مخکې اونۍ څلور لږترلږه به تاسو(. کیږي استفاده

 28) اونیو څلورو له  کې کال په چې نلرئ اجازه تاسو. کړئ ترسره کار دغه

 .ورکړئ السه له امتیازات خپل چې دا مګر شئ،  الړ ته بهر  ډیر څخه( ورځو

 دی؟ لوړ څخه عمر له تقاعد د عمر ستاسو آیا

 ورکړئ، السه له  امتیازات خپل چې دې له پرته شئ کولی وي لوړ چېرې که

 .وکړئ سفر ته بهر لپاره اونیو دیارلسو د

 

 لرئ؟  عاید کوم تاسو آیا .5
  نېټې مې15 له میاشتې هرې د ته موږ ډول ډیجیټلي په تاسو نو یې لرئ  که

 خپلو یا معاش خپل د راپور چې کړئ ترالسه ډاډ. راکړئ راپور مخکې

 عاید خپل د. واستوئ ډول دیجیتلي په  ځای یو سره حساب صورت د امتیازاتو

 .وکاروئ فورمه مرستې د لپاره ورکولو راپور د اړه په

 

 کوي؟ ژوند پورې کلنۍ 21 تر کې کور په به اوالد ستاسو آیا .6
 او دی کونکی زده ماشوم ستاسو آیا چې ورکړئ راپور باید تاسو وي، داسې که

 که دی برابر ورته شرائطو په یا کوي ترالسه مرستې کونکي زده د دا/دی آیا

 دننه کې ورځو اوو په ته موږ لډو  ډیجیټل په معلومات  دا باید تاسو. څنګه

 فورمه مرستې د وکړئ مهرباني لپار، کول ترسره د کار دغه د. واستوئ

 .ورکړئ راپور اړه په بدلونونو د: وکاروئ

 

 داسې او ډالیو میراث، پالن، تقاعد( کوچني) د تاسو آیا .7
 کوئ؟ ترالسه پیسې اندازه  یوه مخې له وړتیاو نورو

. واستوئ دننه کې ورځو اوو په ته موږ ډول یجیټلډ په معلومات دا باید تاسو

 د. کړئ  ضمیمه اسناد کومکي یا توضیحات چې کړئ ترالسه ډاډ وکړئ مهرباني

 د: وکاروئ فورمه مرستې د وکړئ مهرباني لپاره، کوو ترسره د کار دغه

 .ورکړئ راپور اړه په عایداتو

http://www.hollandskroon.nl/
http://www.hollandskroon.nl/


 مکلفیت  موندلو کار د

 :کوي افاده معناګانې الندې دا . کړئ چمتو  عاید  خپل  ژره  تر  ژر چې  لرئ مکلفیت هم تاسو 
 
 

1.U  معاش  چې کړئ ترالسه دنده داسې  یوه چې  کوئ هڅه تاسو 

 .ولري 

 :باید تاسو لپاره هدف دې د

 (ادارې کارموندنې د UWV) UWV werkbedrijf د •

 خپله او شئ راجستر توګه په غوښتونکي کار د سره

 ؛ (www.werk.nl) کړئ نوې سره وخت په لیکنه نوم

 UVW vacaturebank انټرنیټ، ورځپاڼي، •

(UWV مرکز معلوماتو د) په بستونو خالي  د د 

 وګورئ؛  موخه

( ډول ډیجیټلي) په ځان سره ادارو شمېر یو د کارموندنې د •

 لیدنه ډول مداوم په څخه ادارو هغو له او کړئ راجستر

 ;لري اړتیا لپاره نیرو بشري یا دندې د چې ئوکړ

 او اسناد هغه او ووایاست ځواب ته بستونو خالي دندې د •

. دي مفید لپاره موندنې کار د تاسو چې وساتئ ثبوتونه

 څځه تاسو له پرمهال کولو ترالسه دندې د ښائي

 شي؛  وغوښتل پاڼې تصدیق یا ثبوتونه وروستنۍ

 لخوا زموږ چې ووایئ ځواب  لپاره فرصتونو کاري هغو د •

 .کوئ ترالسه یې

 

 .کوئ هڅه ټوله خپله پرمهال مرکو کاري د به تاسو .2
 د باید تاسو چې ورکوي هم معنی دا سربېره، معناګانو نورو د معنی، پورتنۍ

 مرکې د تاسو. وکړئ هڅه ټوله خپله لپاره ساتلو او منلو موندلو، دندې خپلې

 مرکو کاري د تل به تاسو کړئ ښکاره ځانه له دچلن لېوالتیا د او تشویقي پرمهال

 یا 

 مرتب ظاهرا چې کوئ ترالسه ډاډ تاسو. حاضرېږئ وخت په ته دندې خپلې

 کار  معاش د ډول هر به تاسو. دي اغوستې مو جامې پاکې او منظمې  یاست،

 کولو ترالسه کار د او دي شوي تجربه چې کړئ ونه څه هغه به تاسو قبلوئ

 .خوړېږي خنډ لپاره

 

 :تاسو  چې ده دا معنی منلو کار د .3

 معاش یا ډول دندې د کچې، روزنې د کولی نشي •

 کړي؛ تحمیل اړتیاوې کار د لپاره

 تاسو. اوسئ لیواله ته کولو سفر لپاره کار  خپل د باید تاسو •

 یې لپاره کولو ترسر د  چې کړئ رد کار هغه کولی نشئ

 1.5) وکړئ سفر پورې ساعتونو 3 تر ورځ هره باید

 (.ته کور ساعته 1.5 او بهر ساعته

 

 او پوهې خپلې چې کړئ ترالسه ډاډ به تاسو .4
 ته رامنځ پکې بهبود یا ورکړئ دوام ته مهارتونو

 لپاره ساتلو یا کول ترالسه دندې د تاسو چې کړئ
 .لرئ اړتیا ورته

 د یا کولو زده تخنیکونو وروستي د  لرئ اړتیا تاسو که چې ده مانا پدې دا

 تاسو  واخلئ، داخله کې کورس په لپاره کولو تازه مهارتونو او پوهې خپلې

 .وکړئ کار دا به

 

 یو دا کوئ، همکاري کې تحقیقاتو په به تاسو .5
 .دی مکلفیت

 کې پام په امکانات کولو ترالسه دندې د ستاسو به موږ کې، جریان په پلټنو د

 که  دي کړي پوره ونهمسؤلیت خپل لپاره موندلو دندې د تاسو آیا چې دا او ونیسو

 .څنګه

 

 یې لپاره جبران د چې شئ اړ ته دې شي کېدی .6
 .ورکړئ

 دټولنې او لري نه مزد چې کېږي ورکول کې بدله په کار  هغه د مرسته دغه

 دندو د باید تاسو کې، جریان په کولو چمتو همکارۍ د ته ټولنې. دی مفید لپاره

 .وکړئ هڅه موندلو کار د او ورکړئ دوام ته غوښتنلیک لپاره

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورکول  مشوره اړه په  پور د

 وکړو مالتړ ستاسو به موږ یاستئ؟ پوروړي آیا چې دا یا  لرئیا ستونزې کې کولو مدیریت په مالیاتو خپلو د  الهم تاسو آیا

 زده اړه په بودیجې د موږ. کوو معامله هم کې برخه په پورونو لوی د موږ خو بقایا، ګروي یا کرایه میاشتې یوې د لکه تنظیمول، تادیاتو وړو د

 هپلو مالي له بیا تاسو چې دی دا هدف زموږ. کوو چوپړ هم کې برخه په کولو حل د ستونزو اصلي د او تضمین اخیستلو پور د کورسونه، او کړه

 .شئ خپلواک



 کې  نهایت په
 د. وکړئ عمل سم سره مکلفیتونو یادو د چې درکوو مشوره ته تاسو موږ

 د ستاسو ترڅو وکړي مرسته سره موږ به مطابقت ستاسو سره مکلفیتونو

 مخنیوی کې برخه په لګولو جریمې یا/او  بندولو یا کمولو تادیاتو د لپاره امتیازاتو

 .وکړو

Hollands Kroon 
P.O. 1760 ,8 بکس پوست AA Anna Paulowna 

post@hollandskroon.nl ،5000 321 (088): تلفون

 
 سره ټیم د حوزې خپلې د وکړئ مهرباني لرئ، پوښتنه کومه تاسو که

 .ونیسئ اړیکه

mailto:post@hollandskroon.nl

