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هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟ Я могу работать в [страна]?

السؤال إن كان يمكنك العمل في ذلك البلد

هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل
البدء بالعمل؟

Мне нужен номер социального страхования до того,
как я начну работать?

السؤال إن كنت تحتاج إلى رقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل

هل أنا بحاجة إلذن للعمل Мне нужно разрешение на работу?

السؤال إن كنت بحاجة إلى إذن للعمل

ما هو األجر األدنى في تلك البالد؟ Какова государственная минимальная зарплата?

االستعالم بخصوص األجور الدنيا

أنا________________. Я___________________.

اإلعالم بخصوص وضعك المهني

موظف имеющий работу

نوع الحالة المهنية

غير موظف безработный

نوع الحالة المهنية

رائد أعمال предприниматель

نوع الحالة المهنية

أعمل بمفردي частный предприниматель

نوع الحالة المهنية

متدرب практикант

نوع الحالة المهنية
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متطوع волонтер

نوع الحالة المهنية

مستشار советник

نوع الحالة المهنية

أود التسجيل كاختصاصي مستقل. Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный
профессионал.

اإلعالم بأنك تريد التسجيل كاختصاصي مستقل
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ما هو نوع عقد العمل لديكم؟ Каков тип вашего рабочего контракта?

االستعالم عن نوع العقد

إنني أعمل بموجب
عقد____________________.

У меня______________контракт.

اإلعالم عن نوع العقد الذي تملكه

دوام كامل полная занятость

نوع العقد

دوام جزئي неполная занятость

نوع العقد

لمدة محدودة фиксированный

نوع العقد

دائم долговременный

نوع العقد

موسمي сезонный

نوع العقد

Pagina 2 22.05.2023



Immigrazione
Lavoro

متى سأحصل على شيك الراتب؟ Когда я получу зарплату?

السؤال عن وقت الحصول على الراتب

أرغب في طلب _______________. Я бы хотел(а) попросить о___________.

طلب استراحة

إجازة امومة декретный отпуск

نوع االستراحة

إجازة أبوة отпуск по причине отцовства

نوع االستراحة

إجازة مرضية больничные выплаты

نوع االستراحة

أيام عطلة выходные дни

نوع االستراحة
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أود الحصول على معلومات بخصوص
الضرائب.

Я бы хотел(а) узнать о налогах

االستفسار بخصوص الضرائب

أود اإلعالم عن مكتسباتي Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.

اإلعالم بأنك تود التقرير بخصوص مكتسباتك

أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات
الضرائب

Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей
налоговой декларацией.

اإلعالم بأنك تود استئجار محاسب لمساعدتك في عائدات الضرائب لديك

متى الموعد النهائي إلرسال عائدات
الضرائب؟

Когда крайний срок для отправки моей налоговой
декларации?

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

Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую
декларацию вовремя?

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

من سيعلمني___________________
___؟

Кто сообщит мне_______________?

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

كم مبلغ اإلعادة какова сумма моего возврата

خيار إعادة الضريبة

إن كان علي دفع المزيد من الضرائب Долж(ен/на) ли я платить больше

خيار إعادة الضربية
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