Bevándorlás
Munka
Munka - Általános
magyar
Van jogosultságom [országban] dolgozni?

arab

ﻫﻞ ﺃﻧﺎ ﻣؤﻫﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ]ﺑﻠﺪ[؟

Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Szükségem van társadalombiztosítási számra
mielőtt munkát vállalok?

ﻫﻞ ﺃﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺮﻗﻢ ﺿﻤﺎﻥ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ؟

Társadalombiztosítási szám
Szükségem van munkavállalási engedélyre?

ﻫﻞ ﺃﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻹﺫﻥ ﻟﻠﻌﻤﻞ

Munkavállalási engedély
Mi a minimálbér?

ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺒﻼﺩ؟

Állami minimálbér
___________________vagyok.

.________________ﺃﻧﺎ

Foglalkoztatás
alkalmazott

ﻣﻮﻇﻒ

Foglalkoztatás típusa
munkanélküli

ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻇﻒ

Foglalkoztatás típusa
vállalkozó

ﺭﺍﺋﺪ ﺃﻋﻤﺎﻝ

Foglalkoztatás típusa
egyéni vállalkozó

ﺃﻋﻤﻞ ﺑﻤﻔﺮﺩﻱ

Foglalkoztatás típusa
gyakornok

ﻣﺘﺪﺭﺏ

Foglalkoztatás típusa
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Bevándorlás
Munka
önkéntes

ﻣﺘﻄﻮﻉ

Foglalkoztatás típusa
szaktanácsadó

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ

Foglalkoztatás típusa
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.

ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
.ﻣﺴﺘﻘﻞ

Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések
magyar
Milyen típusú a munkaszerződés?

arab

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ؟

Szerződés típusának megérdeklődése
______________ szerződésem van.

ﺇﻧﻨﻲ ﺃﻋﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ
.____________________ﻋﻘﺪ

Szerződés típusa
teljes munkaidős

ﺩﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ

Szerződés típusa
részmunkaidős

ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺰﺋﻲ

Szerződés típusa
határozott idejű

ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ

Szerződés típusa
állandó

ﺩﺍﺋﻢ

Szerződés típusa
szezonális

ﻣﻮﺳﻤﻲ

Szerződés típusa
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Bevándorlás
Munka
Mikor kapok fizetést?

ﻣﺘﻰ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﻚ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ؟

Fizetésről való érdeklődés
Szeretnék_________igényelni.

._______________ ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ

Szabadnap kérése
szülési szabadság

ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻣﻮﻣﺔ

Szabadság típusa
apasági szabadság

ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺃﺑﻮﺓ

Szabadság típusa
betegszabadság

ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺮﺿﻴﺔ

Szabadság típusa
szabadnap

ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻄﻠﺔ

Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás
magyar

arab

Szeretnék többet megtudni az adózásról.

ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
.ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ

Adózással kapcsolatos információk kérése
Szeretném bejelenteni a keresetem.

ﺃﻭﺩ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻲ

Bevételek jelentése
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az
adóbevallásom elkészítésével.

ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻲ
ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ

Könyvelőtől való segítségkérés
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?

ﻣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻹﺭﺳﺎﻝ
ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ؟

Adóbevallás határideje
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Bevándorlás
Munka
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben
az adóbevallásom?

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

Büntetés
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?

____________________ﻣﻦ ﺳﻴﻌﻠﻤﻨﻲ
__؟

Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
mennyi a visszatérítés?

ﻛﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ

Adóbevallási lehetőség
mennyit kell még fizetnem?

ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ

Tax return option
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