
  
  

Her finder du kontaktinformation til din sagsbehandler: 

 هنا تجد معلومات االتصال المتعلقة بمشرفك      

Annelise Eriksen: 

Annelise.Eriksen@BRK.dk 

56 92 38 02 

 

Bente Elleby: 

Bente.Elleby@BRK.dk 

56 92 38 22 

 

Jelena Perisic Hansen: 

Jelena.Perisic.Hansen@BRK.dk 

56 92 38 48 

 

Simon Hansen: 

Simon.Hansen@BRK.dk 

56 92 38 44 

Sisse Skovgaard Dam: 

Sisse.skovgaard.dam@brk.dk 

56923884 

Du kan træffes  telefonisk mandag, tirsdag, onsdag og 
fredag  mellem 9:45-10:30. 

يمكنك االتصال هاتفيا في ايام االثنين , الثالثاء , االربعاء , والخميس بين 
 10:30-9:45الساعة  

Sagsbehandlerne kan træffes på Sprogcenteret hver fre-
dag mellem 11:35-12:05. 

 

 نصائح وتوجيهات

 عندما تحصل على عمل 

 او عندما تفقد عملك 



 
 

 عندما تحصل على عمل -توصية

 عندما تحصل على عمل , فانه من المهم االنتباه الى االشياء التالية .

 . اعطي مشرفك رسالة عن عملك الجديد 1

 وتستطيع رؤية معلومات االتصال في الصفحة الخلفية من هذا البروشور       

 . يجب عليك كل شهر ارسال كشف الراتب الى هذا االيميل  2

Ydelsesteam@brk.dk      اذا كان لدينا كشف الراتب خاصتك في اخر يوم .

سوف تحصل على ماتبقى من المساعدة المالية في اليوم  00:00بالشهر وفي الساعة 

الثاني .يجب عليك ارسال ورقة الراتب حتى تحصل على رسالة تقول : انه ليس من 

 الضروري ارسال كشف الراتب بعد االن 

من المهم ان تسجل نفسك في صندوق البطالة . اسأل في مكان عملك عن اي شركة             -.3

من شركات صندوق البطالة موصى بها . صندوق البطالة يعطيك الفرصة للحصول 

البطالة   A-kasseعلى    راتب البطالة اذا اضطررت الن تفقد عملك . اسأل صندوق 

  عن القواعد التي تنطبق من اجل الحصول على حقك من راتب البطالة

و تحديث    .1 www.SKAT.dk بيانات الدخل  يجب عليك الدخول الى موقع    -4

االولي ) الراتب الجديد( وتغير او تعديل الخصومات من الراتب . هذا يجب 

عليك عمله , النك سوف تدفع ضرائب عن راتب العمل ولتجنب الحصول على 

فواتير من مصلحة الضرائب الحقا . ويجب تحديث الخصومات او االقتطاعات 

من الراتب من اجل الحصول على تعويضات النقل من منزلك الى مكان عملك 

  والعودة مجددا.

اذا كنت تدفع أيجار المنزل من االعانة التي تحصل عليها من البلدية , يجب االنتباه انه  -5

اعتبارا من االن فصاعدا يجب عليك ان تقوم بدفع االيجار بنفسك . سوف تتلقى فاتورة 

 net-bankويجب عليك دفعها عن طريق النت بنك   E-boksبايجار المنزل عن طريق ال 

تذكر اعطاء رسالة لدعم السكن و روضة االطفال عن طريق الخدمة الذاتية ) 6-

(selvbetjening løsninger  حول التغيير الذي طرأ على دخلك 

 .  عندما تفقد عملك ,يجب عليك اتباع هذه المراحل االربعة

في اليوم االول لك بدون عمل ,يجب عليك القدوم شخصيا الى  -1

 Landemærket 26, 3700  Rønne ,مركز العمل الكائن   

عند قسم االستعالمات يجب ان تخبر انك فقدت عملك ولذلك يجب  -2

عليك البحث عن ) مساعدة عامة او مالية ( ..وسوف تحصل على 

 استمارة طلب المساعدة 

تذكر ربما سوف تقوم باعادة طلب البحث عن مساعدة السكن      

 لاليجار العالي جدا .

ويجب ايضا عليك تعبئة طلب الحضور , ولذلك سوف يكون لديك  -3

الوثائق التي تثبت اليوم الذي اصبحت عاطل فيه عن العمل 

 ) ورقة ايقافك عن العمل( .

 مشرفك سوف يدعوك لمحادثة  -4

 من المهم جدا االنتباه الى التالي .                  

يجب عليك تعديل بطاقة الضرائب خاصتك او الدخل االولي   -1

بالفترة التي تتلقى فيها مساعدة االندماج او راتب البلدية وليس 

الراتب من العمل والخصومات او االقتطاعات الضريبية والى 

 .www.SKAT.dkاخره من موقع   

 لتأكد من ان الضريبة التي تدفعها صحيحة 

اذا كنت متزوج وكنت تعيل نفسك وزوجتك ) ال أحد منكما       2-
يحصل على اعانة االندماج فيجب على زوجتك اتباع التعليمات 

 وطلب المساعدة النقدية 

االنتباه الى انه ربما يجب عليك طلب مساعدة السكن ومساعدة        -3
 selvbetjening)عن طريق الخدمة الذاتية )روضة االطفال 

løsninger  

  

 عندما تفقد عملك -توصية

http://www.SKAT.dk

