لواء النماذج
.سيكون من متطوعينا من كتيبة النماذج سعداء بمساعدتك خالل ساعات العمل  VrijwilligersNH.خدمة منسقة من
:تحديث كورونا  1مارس 2021
.ال يمكنك زيارة ساعات العمل ويتم إغالقها .إذا كان ذلك ممكنا ،وسوف نحاول اإلجابة على األسئلة عن طريق الهاتف
:ساعات االستشارة التالية مفتوحة حسب الموعد
اليوم :الخميس
الوقت16:00 - 14:00 :
 ،مركز التسوق غروت بير في غروت وال ،هورن Wijklabالموقع :في
يوم األربعاء ،الخميس  T: 06-42597910أو عن طريق الهاتف عبر  WhatsAppويمكن القيام بذلك عن طريق ال
.صباحا ً ويوم الجمعة
فان هاستيرن عبر  Nathalieإذا كان لديك أي أسئلة ،يرجى االتصال
nathalie.vanhaasteren@vrijwilligersnh.nl
! NHماذا يمكن أن يفعله لواء النماذج لك؟ انقر هنا للحصول على هذا البند من أخبار
كتابة الرسائل إلى الوكاالت ليست سهلة للجميع .وبالتعاون مع بوروفلورو ،وبيبليوثيك هورن ،ومكتبات الفريزية الغربية،
وبلدية هورن ،وبلدية ميدمبليك ،وبلدية دريتشترالند ،أنشئ لواء النماذج .يمكن لجميع المواطنين االستفادة من مساعدة
.الخبراء والتفسيرات من فوج النماذج دون موعد
:يمكننا مساعدتك في
ملء النماذج؛
تقديم طلبات للحصول على رسوم إضافية أو إعفاءات؛
التعرف على اإلنترنت؛
.نصيحة أو مساعدة مع صعبة الفواتير أو الرسائل
مساعدة في المنزل
.أال يمكنك أن تأتي إلى فرقة النماذج؟ هل تريد مساعدة دائمة في المنزل إلدارتك؟ يمكنك أيضا االتصال بنا
ساعات العمل النماذج لواء
القرن االفريقي
اليوم :االثنين
الوقت16:00 - 14:00 :

الموقع :في المكتبة المركزية ،ويسلسترات  ،8هورن
للحصول على المساعدة في اإلقرار الضريبي الخاص  Hoornفي مكتبة  Hoornيمكنك أيضا االتصال بفرقة النماذج
.بك .هذا ممكن فقط إذا كانت ساعات التشاور مفتوحة وليس عن طريق الهاتف
اليوم :الخميس
الوقت16:00 - 14:00 :
 ،مركز التسوق غروت بير في غروت وال ،هورن Wijklabالموقع :في
وجنوم
اليوم :األربعاء
الوقت12:00 - 10:00 :
الموقع :في قاعة المدينة ،ديك كيتالن ( 21المبنى األول) ،ووغنوم
!كورونا) ونحن سعداء لمساعدتك مع ساعات التشاور األخرى .mمغلقة مؤقتا بسبب( Medemblik
اليوم :الثالثاء
الوقت12:00 - 10:00 :
الموقع :سانت مارتنشوف  ،36الطابق األول فوق المكتب االستشاري ،ميدمبلك
لعبة عربة عالية
اليوم :األربعاء
الوقت16:00 - 14:00 :
 Streekpunt), Streekweg 220, Hoogkarspelالموقع :ببليوثيك ('ر
كوغجنالند
اليوم :األربعاء
الوقت16:00 - 14:00 :
الموقع :ببليوثيك دي غورن ،دوينجيل  1648 ،3جي إم دي غورن
 ،واللواء النماذج موجودة في يوم زمني ثابت لكبار السن الذين يحتاجون إلى  Wilgaerdenفي مواقع مختلفة من
.مساعدة
قائمه
:نود أن نطلب منك أن تأخذ ما يلي إلى ساعة التشاور من فوج النماذج
تفاصيل االتصال
)ديجي دي دي (إن وجدت أيضا من شريك حياتك
)المعرف (بدون رخصة قيادة
البيانات السنوية
رقم الضمان االجتماعي
)نظرة عامة سنوية على حسابات الدفع واالدخار (إن كان ذلك ينطبق أيضا لألطفال
الهاتف المحمول
:ربما
حسابات الرعاية
صيانة الشريك
تكاليف الدراسة
القروض والديون
تقييم ضريبة الدخل
:تحتاج إلى تحقيق  Hoornمكتبة  Hoornللتشاور الضريبي  -اإلقرار الضريبي  -أشكال لواء موقع

:البيانات الشخصية
ورقم شريك حياتك وأطفالك ) (BSNرقم الضمان االجتماعي الخاص بك
رقم حسابك
ديجي ديج الخاص بك وذلك من شريك حياتك
:االيرادات
بياناتك السنوية لعام 2020
وإذا لم يكن لديك واحد :قسائم الدفع الخاصة بك
صيانة الشريك تلقى
:الحسابات المصرفية
البيان السنوي لعام  2020لحسابك الجاري
البيان السنوي لعام  2020من حساب التوفير الخاص بك وأن أطفالك
نظرة عامة سنوية  2020من االستثمارات الخاصة بك
:العيش
لمنزلك مع التاريخ المرجعي  1يناير  WOZ 2019قيمة
.الذي تلقيته من البلدية في العام الماضي  WOZهذه القيمة مذكورة في قرار
البيان السنوي للرهن العقاري الخاص بك
عند شراء أو بيع الممتلكات الخاصة بك :تسوية كاتب العدل
:الخصومات
:تحتاج إلى إثبات الدفع .فكر في
الهدايا
تكاليف الرعاية التي لم يتم سدادها لك
.وقسط التأمين الصحي والفائض Zvwال يجوز لك خصم المساهمة الخاصة ب
صيانة شريك المدفوعة
إذا لم يكن من حقك الحصول على تمويل الدراسة :تكاليف الدراسة المدفوعة
:االخري
بيانات عن القروض والخصوم األخرى
تفاصيل أقساط القسط السنوي المدفوعة
) (AOVلمحة عامة عن التأمين على العجز المدفوع
بيانات األرباح
:فقط إذا كان لديك ذلك
التقييم المؤقت لضريبة الدخل لعام 2020
المؤقتة التي تعتمد على الدخل في التقييم الضريبي لعام  Zvw 2020مساهمة
 SVBو  UWVقرارات إدارة الضرائب والجمارك أو المحكمة أو
أو الماسح الضوئي لرابو ) (ABNAMROالماسح اإللكتروني
هل لديك أي أسئلة أو تريد المزيد من المعلومات؟
:يرجى االتصال بنا
E: info@vrijwilligersnh.nl
T: 0229 - 576416

)األربعاء والخميس صباحا ً والجمعة( M: 06 - 42597910
الشركاء
!ونحن فخورون بشركائنا في التعاون .معا نحن جعل النماذج لواء نجاحا كبيرا

