
کلن 18کله چې ستاسو ماشوم 

؟شي، له هغې وروسته به څه کېږي . شي، په ډېرو شیانو کې به بدلون راشيکلن18کله چې ستاسو ماشوم 

ارد په الندې کې هغه مو. همدارنګه ځینې موارد شتون لري چې باید تنظیم شي

. رواړل شوي دي چې تاسو او ستاسو ماشوم یې باید په هکله فکر وکړي

www.rijksoverheid.nlپه 
کلنۍ کې کوم 18په ‘تاسو کولی شئ د

ښتنپاڼه تر عنوان الندې پو’موارد باید تنظیم کړم

وګورئ

آیا ستاسو په حالت کې 

 atلطفا د دې په هکله په بدلون راغلی؟
www.hollandskroon.nl وېبسایټ کې

.راپور ورکړئ

قدار ستاسو د ټولنیزو مرستو د امتیازاتو م
به اوسني شکل پاتې شي

د ماشوم امتیازات او د ماشوم بودجه 
به متوقفه شي

ې کېدی شي ستاسو په نورو امتیازاتو ک
هم بدلون شي

تاسو کولی شئ په 
deacademievoorjou.nlوېبسایټ کې په

وړیا ډول د بودجې د زده کړې کورس پیدا 
کړئ

ستاسو لپاره به څه بدلون وویني؟

آیا پیسې سپموئ؟ 

ډه دا یوه حکیمانه کړنه ده چې تاسو په ګ

سره د پیسو د سپمولو په هکله فکر 

کلنه 18کله چې ستاسو ماشوم . وکړئ

ه یو شي نو تاسو به له خپلو امتیازاتو څخ

همدارنګه . مشخص مقدار له السه ورکړئ

ستاسو ماشوم به زده کړي چې څنکه له

.ړيدې الرې خپل ثابت لګښتونه پوره ک

کوم موارد باید ستاسو د ماشوم لپاره تنظیم شي؟

یا که چېرې ستاسو ماشوم د زده کوونکی

زده کړیال وي،  

.مطالعه کړئWTOSنو بخششي او 

د اوږدې مودې انتظار له امله د کور لپاره 

نوملیکنه

د اجباري صحي بیمې لپاره د مراقبت جواز

WTOSو ؟ کېدی شي تاسو نورو ځانګړ

مرستو ته راجع شئ

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien-jaar-worden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-18-jaar-worden
http://www.hollandskroon.nl/
https://deacademievoorjou.nl/


اسو تاسو د ټولنیز امنیت امتیازات ترالسه کوئ او ست

کلن کېږي، وروسته څه کېږي؟21ماشوم 

کلن شي د 21د مصارفو د وېش معیار کېدی شي له هغې وروسته چې ماشوم مو 

ي چې د د ټولنیزو مرستو اړونده قوانینو له مخې داسې فرض کېږ. پلي کېدو وړ وي

او تر هغې د لوړو کسانو ترمنځ تقسیم یا شریک 21ژوند مصارف کېدی شي د 

.  شي

د شریکو مصارفو  

معیارونه څه دي؟ 

ان که چېرې تاسو خپل کور د یوه ځو

سره شریکوئ، کوالی شئ ځانګړي

.مصارف شریک کړئ

تو نو پدې توګه به ستاسو د امتیازا

ه په هره اندازه چې پ. کچه تعدیل شي

ي، مصارفو کې ډېر کسان شریک ش

په هماغه اندازه به کم امتیازات 

.  ولري

په اړه نور WTOSاو مالي مطالعېد

معلومات

کې www.DUO.nlکېدی شي په 

ترالسه شي

کېدیمصارفو د شریکولو معیارد

شي په الندې لېنک کې پیدا 

www.hollandskroon.nl:شي

سه د ټولنیزو امتیازاتو تادیات ترال
کړئ

کارونه

عائد نه لري

و د که چېرې ساسو ماشوم په کور کې ژوند کوي، ن

:شریکو مصارفو معیارونه د پلي کېدو وړ نه دي

زده کړه به دوام لريBOLیاBBLد

مطالعه کوي او 

دیبرابرمالیاتي مطالعې لپاره په شرائطو د

زده کړه کوي او د ښوونې فیس االؤنس 

WTOSمستحق دی

که چېرې ساسو ماشوم په کور کې ژوند کوي 

:ه دید مصارفو د وېش یا تقسیم معیار د پلي کېدو وړ ن

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

