Sorani (Kurdish)- working in Greece

کارکردن لە یۆناندا
دەتوانیت بە شێوەیەکی یاسایی لە یۆناندا کار بکەیت هەرکات بە تەواوی کارتی تۆمارەکەت بە دەست هێنا .کارتی تۆمار
بریتیە لەو کارتەی وەری دەگریت هەرکات پەنجەمۆرت لێ وەرگیرا.
بۆ ئەوەی بتوانیت کار بکەیت لە یۆناندا ،پێویستت بە مۆڵەتی کار نیە .کارتی تۆمارەکەت بریتیە لە مۆڵەتی
کارکردنەکەت .بەاڵم ،سەرەتا دەبێت هەندێك هەنگاو جێبەجێ بکەیت ،هەر کەسێك ویستی کار لە یۆناندا بکات پێویستە
ئەم هەنگاوانە ئەنجام بدات ،بە هاواڵتیانی یۆنانیشەوە.
ژمارەی  AFM - - AFMبریتیە لە ژمارەی باج
دەبێت بچیتە نوسینگەیەکی باجی ناوچەکەت ( Eforiaیان  )DOYسەر بە ( KEPسەنتەری خزمەتگوزاریی بەشداربوان)
بۆ ئەوەی ئافم بەدەست بێنیت .لە چەندین کۆاڵن و ناوچەی ئەسینادا ئەم نوسینگانە بوونیان هەیە و لە بەشەکانی تری
واڵتیشدا هەن.
http://www.e-gif.gov.gr/portal/page/portal/ermis/KepIndex
http://livingingreece.gr/2007/05/25/doy-eforia-tax-offices-greece/
پێویستت بە مەوعید وەرگرتن نیە .نوسینگەکان لە کاتژمێر  ٧:٣٠تا  ٢:٣٠ی دوانیوەڕۆ دەوامیان هەیە.
کارتی تۆمارەکەت لەگەڵ خۆت ببە .پێشبینی ئەوە بکە ماوەی کاتژمێرێك چاوەڕێ بکەیت پێش وەرگرتنی ژمارەکەت.
لەم کاتەدا ،حکومەتی یۆنان خزمەتگوزاریی سەرهێڵ (ئۆنالین)ی نیە بۆ ئەم کارە.
ژمارەی  AMKA - - AMKAبریتیە لە ژمارەی دڵنیایی کۆمەاڵیەتی (ضمان اجتماعي)
دەبێت بچیتە نوسیگەیەکی :IKA
http://livingingreece.gr/2007/07/24/ika-offices-greece/یان نوسینگەی KEP
http://www.e-gif.gov.gr/portal/page/portal/ermis/KepIndex.
زۆربەی نوسینگەکانی  IKAکراوەن لە کاتژمێر  ٧:٣٠تا  ٣:٠٠ی دوانیوەڕۆ .پێویستت بە مەوعید نابێت .پێشبینی
ئەوەبکە ماوەی کاتژمێرێك چاوەڕێ بکەیت پێش وەرگرتنی ژمارەکەت .کارتی تۆمار و ژمارەی  AFMەکەت لەگەڵ
خۆت ببە .لەم کاتەدا حکومەتی یۆنانی خزمەتگوزاریی سەرهێڵی نیە بۆ ئەم کارە.
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ژمارەی  - - IKAدوای ئەوەی خرایتە سەر کار ،بەاڵم پێش یەکەم ڕۆژی کارەکەت دەبێت ژمارەی  IKAبەدەست بێنیت .بۆ
ئەوەی ژمارەی  IKAبەدەست بێنیت ،دەبێت سەردانی نوسینگەیەکی ئایکا بکەیت:

http://livingingreece.gr/2007/07/24/ika-offices-greece/.
پێویستت بە مەوعید نابێت .کارتی تۆمار و هەلی کارەکەت لەگەڵ خۆت ببە .لەم کاتەدا حکومەتی یۆنانی خزمەتگوزاری
سەرهێڵی نیە بۆ ئەم کارە.
هەژماری بانق (حسابی بانق)
لەوانەیە نەتوانیت هەژماری بانق بکەیتەوە لە یۆنان پێش ئەوەی کارێكت دەست کەوتبێت .پاش دەستکەوتنی کار ،دەبێت
هەژماری بانقیت هەبێت تا خاوەنکارەکەت بتوانێت پارەی تێدا دابنێت بۆت .دوای وەرگرتنی هەلێکی کار ،کارتی تۆمار و
زانیاریی حەواڵەی بانقیی خاوەنکارەکەت ببە بۆ ئەو بانقەی دەتەوێت .خاوەنکارەکەت دەتوانێت لەسەر ئەم بابەتە ڕێنمونیت
بکات.
بەختێکی باش لە گەڕان بەدوای کاردا

