Život v zahraničí
Práce
Práce - Obecně
finsky

arabsky

Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?

ﻫﻞ ﺃﻧﺎ ﻣؤﻫﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ]ﺑﻠﺪ[؟

Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin
aloitan työskentelyn?

ﻫﻞ ﺃﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺮﻗﻢ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ؟

Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Tarvitsenko työluvan?

ﻫﻞ ﺃﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻹﺫﻥ ﻟﻠﻌﻤﻞ

Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Mikä on maan minimipalkka?

ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻼﺩ؟

Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Minä olen ____________.

.________________ﺃﻧﺎ

Status zaměstnání
työllistynyt

ﻣﻮﻇﻒ

Druh zaměstnání
työtön

ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻇﻒ

Druh zaměstnání
yrittäjä

ﺭﺍﺋﺪ ﺃﻋﻤﺎﻝ

Druh zaměstnání
itsenäinen ammatinharjoittaja

ﺃﻋﻤﻞ ﺑﻤﻔﺮﺩﻱ

Druh zaměstnání
työharjoittelija

ﻣﺘﺪﺭﺏ

Druh zaměstnání
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vapaaehtoistyöntekijä

ﻣﺘﻄﻮﻉ

Druh zaměstnání
konsultti

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ

Druh zaměstnání
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.

.ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ

Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy
finsky

arabsky

Minkälainen työsopimus on kyseessä?

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ؟

Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Minulla on ________ sopimus.

ﺇﻧﻨﻲ ﺃﻋﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ
.____________________ﻋﻘﺪ

Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
kokopäiväinen

ﺩﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ

Druh smlouvy
osa-aikaiseen ohjelmaan

ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺰﺋﻲ

Druh smlouvy
määräaikainen

ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ

Druh smlouvy
vakituinen

ﺩﺍﺋﻢ

Druh smlouvy
kausiluonteinen

ﻣﻮﺳﻤﻲ

Druh smlouvy
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Koska minä saan palkkani?

ﻣﺘﻰ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﻚ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ؟

Dotaz, kdy je výplatní den
Haluaisin saada _______.

._______________ ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ

Prosba o dovolenou
äitiyslomaa

ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻣﻮﻣﺔ

Druh dovolené
isyyslomaa

ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺃﺑﻮﺓ

Druh dovolené
sairaslomaa

ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺮﺿﻴﺔ

Druh dovolené
lomaa

ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻄﻠﺔ

Druh dovolené

Práce - Vrácení daně
finsky

arabsky

Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.

ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ
.ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ

Dotaz ohledně daní
Haluaisin ilmoittaa tuloni.

ﺃﻭﺩ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻲ

Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua
veroilmoituksen kanssa.

ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ

Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ؟
lähetetty?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
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Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen
palauttaa myöhässä?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺃﺭﺳﺎﻝ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ؟

Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Miten minulle ilmoitetaan, _________?

ﻣﻦ ﺳﻴﻌﻠﻤﻨﻲ______________________؟

Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on

ﻛﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ

Možnosti daňového přiznání
jos minun pitää maksaa lisää veroja

ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ

Možnosti daňového přiznání
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