
Život v zahraničí
Práce

Práce - 
arabsky dánsky

هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟ Må jeg arbejde i [land]?

السؤال إن كان يمكنك العمل في ذلك البلد

هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل
البدء بالعمل؟

Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at
arbejde?

السؤال إن كنت تحتاج إلى رقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل

هل أنا بحاجة إلذن للعمل Behøver jeg en arbejdstilladelse?

السؤال إن كنت بحاجة إلى إذن للعمل

ما هو األجر األدنى في تلك البالد؟ Hvad er landets mindsteløn?

االستعالم بخصوص األجور الدنيا

أنا________________. Jeg er ___________________ .

اإلعالم بخصوص وضعك المهني

موظف ansat

نوع الحالة المهنية

غير موظف arbejdsløs

نوع الحالة المهنية

رائد أعمال iværksætter

نوع الحالة المهنية

أعمل بمفردي selvstændig

نوع الحالة المهنية

متدرب praktikant

نوع الحالة المهنية
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متطوع frivillig

نوع الحالة المهنية

مستشار konsulent

نوع الحالة المهنية

أود التسجيل كاختصاصي مستقل. Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.

اإلعالم بأنك تريد التسجيل كاختصاصي مستقل

Práce - 
arabsky dánsky

ما هو نوع عقد العمل لديكم؟ Hvilken type ansættelseskontrakt har I?

االستعالم عن نوع العقد

إنني أعمل بموجب
عقد____________________.

Jeg har en ______________ kontrakt.

اإلعالم عن نوع العقد الذي تملكه

دوام كامل fuldtids-

نوع العقد

دوام جزئي deltids-

نوع العقد

لمدة محدودة tidsbegrænset

نوع العقد

دائم tidsubegrænset

نوع العقد

موسمي sæsonbegrænset

نوع العقد
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متى سأحصل على شيك الراتب؟ Hvornår får jeg løn?

السؤال عن وقت الحصول على الراتب

أرغب في طلب _______________. Jeg vil gerne bede om _________.

طلب استراحة

إجازة امومة barsel

نوع االستراحة

إجازة أبوة fædreorlov

نوع االستراحة

إجازة مرضية sygeorlov

نوع االستراحة

أيام عطلة feriedage

نوع االستراحة
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أود الحصول على معلومات بخصوص
الضرائب.

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.

االستفسار بخصوص الضرائب

أود اإلعالم عن مكتسباتي Jeg vil gerne melde min indtjening.

اإلعالم بأنك تود التقرير بخصوص مكتسباتك

أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات
الضرائب

Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min
selvangivelse.

اإلعالم بأنك تود استئجار محاسب لمساعدتك في عائدات الضرائب لديك

متى الموعد النهائي إلرسال عائدات
الضرائب؟

Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?

السؤال عن الوقت النهائي إلرسال عائدات الضرائب الخاصة بك
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هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات
الضرائب في الوقت المحدد؟

Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til
tiden?

السؤال إن كان هناك عقوبات إن لم ترسل عائدات الضرائب في الوقت المحدد

من سيعلمني___________________
___؟

Hvem vil informere mig om ______________?

السؤال عن الشخص الذي سيعلمك إن كنت مؤهال للحصول على إعادة دفعة أو إن كان عليك دفع المزيد من الضرائب

كم مبلغ اإلعادة hvor meget tilbagebetaling jeg får

خيار إعادة الضريبة

إن كان علي دفع المزيد من الضرائب at jeg skylder mere i skat

خيار إعادة الضربية
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