
   
 

 
 

 المشاركة  قانون  أساس على  المعاش واجبات

 في المذكورة  الواجبات من عدد  هناك. ممكن وقت بأسرع بنفسك دخلك ترتيب تستطيع أن  نود. المشاركة قانون أساس على معاشا تتلقى

 حول شك  لديك هل. شيوعا الواجبات أكثر نذكر . الصحيفة هذه في ذلك حول المزيد تقرأ. العمل وواجب اإلبالغ واجب هما وأهمها. القانون

 ما؟  بشيء اإلبالغ عليك  يجب كان إن

 !بحرص االستمارة هذه  اقرأ. بنا  عندئذ  اتصل 

 .قعالمو عبر للعاش السنوي الكشف على  االطالع يمكنك كما. www.hollandskroon.nl على الرقمية االستمارات تجد
 
 
 

 اإلبالغ  واجب 

 :ضمنه مما ذلك يعني  إبالغ واجب  لديك
 
 

 وضعك؟  في ما شيء  تغير هل .1
 بذلك تبلغنا عمال؟ وجدت هل أو مثال؟ عندك للسكن ما شخص سيأتي هل

 اإلبالغ: اإلعانة استمارة لذلك استخدم. أيام سبعة خالل رقميا عندئذ

 .بالتغييرات

 

 .األبحاث في تتعاون .2
 كنت وإن معاش  على الحصول لك يحق( يزال ال ) كان إن ننظر . واجب وذلك

 .الصحيح المبلغ على تحصل

 

 بدراسة؟ ستلتحق أو تطوعيا عمال ستؤدي هل .3
: اإلعانة استمارة لذلك استخدم. أيام سبعة  خالل رقميا عندئذ بذلك تبلغنا

 .بالتغييرات اإلبالغ

 

 إجازة؟  في ستذهب هل .4
 على ذلك ينطبق انتبه؛) إجازة في تذهب أن قبل بذلك اإلبالغ ندئذع عليك يجب

 من األقل على أسابيع أربعة قبل بذلك تقوم(. الخارج وفي البلد داخل  من كل

 في( يوما 28) أسابيع أربعة من ألكثر الخارج إلى بالذهاب  لك يسمح ال.  ذهابك

 .بالمعاش االحتفاظ مع السنة

 التقاعد؟ مستحقي بسن أنت هل

 االحتفاظ مع السنة في أسبوعا 13 لمدة الخارج إلى بالذهاب عندئذ لك يسمح

 .بالمعاش

 

 دخل؟ لديك هل .5
 كشف إرسال إلى انتبه. شهر  كل من عشر الخامس قبل رقميا عندئذ بذلك تبلغنا

 .بالدخل اإلبالغ: اإلعانة استمارة لذلك استخدم. ذلك مع رقميا راتبك او معاشك

 

 سنة؟  21 بسن عندك  الساكن ولدك سيصبح هل .6
 أو الدراسي التمويل يتلقى كان وإن يدرس ولدك كان إن اإلبالغ عندئذ عليك يجب

 استخدم. أيام سبعة خالل رقميا المعلومات بهذه اإلبالغ عليك يجب . تلقيه يمكنه

 .بالتغييرات  اإلبالغ : اإلعانة استمارة لذلك

 

 الخ؟ هبات، إرثا، ،(الصغير) التقاعد صرف تلقيت هل .7
 مع إثبات وثيقة أو كشف إرسال إلى انتبه. أيام سبعة خالل رقميا عندئذ بذلك تبلغنا

 .بالدخل اإلبالغ: اإلعانة استمارة  لذلك  استخدم. ذلك
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 العمل  واجب 

 :التالي ذلك يعني. ممكن وقت بأسرع الخاص دخلك بترتيب  كذلك ملزم أنت
 
 

1.U بأجر عمل على  العثور تحاول. 

 :ذلك أجل من عليك يجب

 UWV لدى عمل عن كباحث نفسك تسجيل •

werkbedrijf المناسب الوقت في تسجيلك وتمديد 

(www.werk.nl;)؛ 

 وبنك واإلنترنت الصحف على االطالع •

 أجل من UWV بـ الخاص الشاغرة الوظائف

 الشاغرة؛  الوظائف

 التوظيف مكاتب من عدد لدى( رقميا) نفسك تسجيل •

 عمل؛ وجود عن  منتظم بشكل وتستعلم

. ذلك بإثباتات واالحتفاظ الشاغرة الوظائف على االستجابة •

 منك؛  طلبها يتم أن  يمكن

 .منا  تصلك التي الشاغرة الوظائف على االستجابة •

 

 الوظائف  على التقديم  أثناء جهدك قصارى تبذل .2
 وقبوله عمل  على للعثور جهدك قصارى تبذل أن يجب أنك ضمنه مما ذلك يعني

 إلى المحدد الوقت  في تحضر. واهتمام دافع ذا نهجك يكون. عملك على والحفاظ

  التوظيف مقابلة

 ومالبس به معتنى مظهر  وعلى مناسب مظهر على تحرص. عملك إلى أو

 مدفوعة األعمال جميع تقبل. ونظيفة مرتبة

 .عام بشكل  مقبول عمل لىع الحصول تعيق بأعمال تقم ال. األجر 

 

 :أن العمل قبول يعني .3

 يتعلق بما للعمل بالنسبة مطالب وضع يمكنك  ال •

 .األجر أو العمل ارتباط أونوع الدراسة بمستوى

 برفض لك  يسمح ال. العمل أجل من للسفر مستعدا تكون •

 أجله من اليوم في ساعات 3 لمدة السفر عليك يجب عمل

 (.إيابا ونصف وساعة ذهابا ونصف ساعة)

 

 أو ومهاراتك معرفتك على الحفاظ على تحرص .4
 أو عمل على للحصول ضروريا ذلك كان إن تحسينها

 .عليه الحفاظ
 المعرفة  على أوالحفاظ  التقنيات أحدث لتعلم بدورة االلتحاق  عليك  كان إن أي

 .بذلك تقوم والمهارات،

 

 .واجب ذلك األبحاث، في تتعاون .5
 بواجبات أوفيت قد كنت وإن عمال تبدأ لكي مكانياتكإ  إلى البحث  هذا في ننظر

 .بك الخاصة العمل

 

 .بالمقابل عمال تؤدي أن يجب أنك المحتمل من .6
 يجب. للمجتمع  مفيدة تكون األجر  مدفوعة غير أعمال من بالمقابل العمل يتألف

 للعمل أدائك أثناء عمل عن والبحث وظائف على التقديم في االستمرار عليك

 .بالمقابل

 

 

 

 
 

 

 الختام  في
 نوقفه أو\و إعانتك معاش نخفض أن بذلك منعت. الواجبات بهذه باإليفاء ننصحك

 .عليك غرامة نفرض أو\و

 هوالندسكرون
Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna 

 post@hollandskroon.nl ، 0883215000: هاتف

 

 المعلومات؟ من المزيد تريد هل
 .بك الخاص الحي بفريق االتصال أسئلة وجود عند يمكنك

 الديون  خدمة تقديم

  في ندعمك  ديون؟ عليك هل او المالية أمورك تنظيم في مشاكل لديك هل

. الكبيرة الديون  مع التعامل على كذلك ونعمل مثال، العقاري القرض سداد تخلف أو الشهري اإليجار أجل من باألقساط للدفع صغيرة ترتيبات وضع

 .جديد من  ماليا مستقال تكون  أن هو هدفنا إن. الكامنة المشاكل مع ونتعامل الديون بوساطة ونقوم ميزانية ودورات تدريب نمنح كما
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