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تاسو کوالی شئ مشخصه 

کړئ چې د ټولنیز امنیت 

ې معیارونه ترکومې کچې پور

ې لوړ دي ترڅو ستاسو اړتیاو

پوره کړي

وېبپاڼهزموږ 

زه د نیمې ورځې لپاره کار ته ځم
تاسو موږ به تاسو سره د عوائدو په برخه کې مرسته وکړو ترڅو ستاسو عوائد س

نو له همدې امله مهمه ده چې تاسو د خپلو عوائیدو. د اړتیاو مطابق معیاري شي

سربېره پردې، که چېرې ستاسو په . په اړه موږ ته په وخت سره خبر راکړئ

.عوائدو کې بدلون راځي نو باید موږ ته خبر راکړئ

د عوائدو فورمه

غه د. تاسو هر میاشت موږ ته د خپلو عوائدو په اړه راپور راکوئ
کې د موجودې فورمې له www.hollandskroon.nlکار په 

الرې ترسره کېدی شي
ي وکړئ موږ س 

ئ کوالی دغه کار وکړئ؟ مهربان  ه په وخت آیا نه ش 
.اړیکه ونیسئ 

اضافي مصارف

ه آیا د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره اضافي مصارف په غاړ
 Bijvoorbeeld reiskosten of de eigen bijdrageاخلئ؟ 

kinderopvang ?ستاسو د ادغام لپاره اړیکه.

د کار پای

.  رکړئآیا کار به بند کړئ؟ مهرباني وکړئ پدې اړه په بیړه راپور و

اونیو د اوږدې مودې لپاره مو دنده ترسره کړیې؟ که مو 26آیا تر 
UWVله الرې د www.UVW.nlترسره کړیې، مهرباني وکړئ د 

د وزګارتیا یا بېکارۍ د امتیازاتو لپاره غوښتنه وکړئ

مرسته

ې ته آیا په کار کې د ستونزو سره مقابله کوئ او آیا مرست

ه اړتیا لرئ؟ که اړتیا لرئ نو خپل د بیا ادغام مشاور سر

.اړیکه ونیسئ

مالیات

کلونو ټیټ وي؟ 12آیا په کور کې داسې ماشوم لرئ چې عمر یې تر 

حق که لرئ یې، نو کېدی شي د مالیاتي ادارې د مرستې لپاره مست

.همدارنګه د دغو عوائدو په اړه هم موږ ته خبر راکړئ. وئ

د عائداتي مالیاتو په برخه کې معافیت

ئ، د کېدی شي کله چې د لومړي ځل لپاره د امتیازاتو په اړه کار کو

ه طبي ساعتونو د محدودیت له مله د دوهم ځل لپاریوه مجرد والد یا د 

.  ا کړيستاسو د بیا ادغام مشاور به دغه ستاسو لپاره پید. هم حق ولرئ
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