
Życie za granicą
Praca

Praca - 
arabski szwedzki

هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟ Får jag lov att arbeta i [land]?

السؤال إن كان يمكنك العمل في ذلك البلد

هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل
البدء بالعمل؟

Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?

السؤال إن كنت تحتاج إلى رقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل

هل أنا بحاجة إلذن للعمل Behöver jag ett arbetstillstånd?

السؤال إن كنت بحاجة إلى إذن للعمل

ما هو األجر األدنى في تلك البالد؟ Vad är minimilönen?

االستعالم بخصوص األجور الدنيا

أنا________________. Jag är ______________.

اإلعالم بخصوص وضعك المهني

موظف anställd

نوع الحالة المهنية

غير موظف arbetslös

نوع الحالة المهنية

رائد أعمال entreprenör

نوع الحالة المهنية

أعمل بمفردي egenföretagare

نوع الحالة المهنية

متدرب praktikant

نوع الحالة المهنية
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متطوع voluntärarbetare

نوع الحالة المهنية

مستشار konsultant

نوع الحالة المهنية

أود التسجيل كاختصاصي مستقل. Jag vill registrera mig som frilansare.

اإلعالم بأنك تريد التسجيل كاختصاصي مستقل
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ما هو نوع عقد العمل لديكم؟ Vilken typ av anställningskontrakt har du?

االستعالم عن نوع العقد

إنني أعمل بموجب
عقد____________________.

Jag har ett _________ kontrakt.

اإلعالم عن نوع العقد الذي تملكه

دوام كامل fulltid

نوع العقد

دوام جزئي deltid

نوع العقد

لمدة محدودة visstids

نوع العقد

دائم permanent anställd

نوع العقد

موسمي säsongsanställd

نوع العقد
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متى سأحصل على شيك الراتب؟ När får jag lön?

السؤال عن وقت الحصول على الراتب

أرغب في طلب _______________. Jag skulle vilja ha ____.

طلب استراحة

إجازة امومة mammaledigt

نوع االستراحة

إجازة أبوة pappaledigt

نوع االستراحة

إجازة مرضية sjuklön

نوع االستراحة

أيام عطلة semester

نوع االستراحة
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أود الحصول على معلومات بخصوص
الضرائب.

Jag skulle vilja ha information om beskattning.

االستفسار بخصوص الضرائب

أود اإلعالم عن مكتسباتي Jag vill rapportera min inkomst.

اإلعالم بأنك تود التقرير بخصوص مكتسباتك

أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات
الضرائب

Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min
deklaration.

اإلعالم بأنك تود استئجار محاسب لمساعدتك في عائدات الضرائب لديك

متى الموعد النهائي إلرسال عائدات
الضرائب؟

När är sista dagen för att skicka in min deklaration?

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

Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min
deklaration i tid?

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

من سيعلمني___________________
___؟

Vem informerar 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 hur mycket min skatteåterbäring är

خيار إعادة الضريبة

إن كان علي دفع المزيد من الضرائب huruvida jag ska betala mer skatt

خيار إعادة الضربية
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