
 

 تیپ فرم ها
داوطلبان ما از تیپ فرم ها خوشحال خواهند شد که در ساعات اداری به  .VrijwilligersNH خدمات هماهنگ از
     .شما کمک کنند

 

2021مارس  1بروز رسانی کرونا  : 

 

تلفنی  شما نمی توانید به ساعات اداری مراجعه کنید و تعطیل هستید. در صورت امکان سعی خواهیم کرد به سواالت
 .پاسخ دهیم
 

 :ساعات مشاوره زیر با قرار مالقات باز است

 

 روز: پنجشنبه

16:00 - 14:00زمان:   

 ، هورن Grote Waal در Grote ، مرکز خرید آبجو Wijklab محل سکونت : در
 

و  در چهارشنبه، صبح پنجشنبه T: 06-42597910 این کار را می توان توسط واتساپ یا از طریق تلفن از طریق
 .جمعه انجام داد

 

 از طریق Haasteren فان Nathalie اگر شما هر گونه سوال، لطفا با
nathalie.vanhaasteren@vrijwilligersnh.nl 

 

 !NH تیپ فرم ها چه کاری می توانند برای شما انجام دهند؟ اینجا را کلیک کنید برای مورد از اخبار

 

ت. با همکارینوشتن نامه به آژانس ها برای همه آسان نیس  BuroFlo ،Bibliotheek Hoorn کتابخانه های فریسی ،
، تیپ فرم ها راه اندازی شده است. Drechterland و شهرداری Medemblik غربی، شهرداری هورن، شهرداری

همه شهروندان می توانند بدون قرار مالقات از کمک های کارشناسی و توضیحات از تیپ فرم ها استفاده رایگان 
 .کنند

 

 :ما می توانیم به شما کمک کند با

 

 پر کردن فرم ها؛
 ;ساخت برنامه های کاربردی برای اضافه بهایی و یا چشم پوشی

 آشنایی با اینترنت؛
 .مشاوره و یا کمک به صورتحساب دشوار و یا نامه

 

 کمک در خانه

دولت خود را؟ شما همچنین می توانید با نمیتوني به جوخه فرم ها بیاي؟ و آیا می خواهید کمک دائمی در خانه برای 
 .ما تماس بگیرید

 



 ساعات باز کردن تیپ فرم ها
 

 شاخ

 روز: دوشنبه

16:00 - 14:00زمان:   

، هورن۸محل سکونت: در کتابخانه مرکزی، ویسلسترات   
 

تماس بگیرید. این همچنین می توانید برای کمک به اظهارنامه مالیاتی خود با تیپ فرم های هورن در کتابخانه هورن 
 .تنها در صورتی امکان پذیر است که ساعات مشاوره باز باشد و نه از طریق تلفن
 

 روز: پنجشنبه

16:00 - 14:00زمان:   

 ، هورن Grote Waal در Grote ، مرکز خرید آبجو Wijklab محل سکونت : در
 

 ووگنوم

 روز: چهارشنبه

12:00 - 10:00زمان:   

دیک محل سکونت: در سالن شهر,  Ketlaan 21 (ساختمان اول), Wognum 

 

Medemblik (به طور موقت به دلیل .m ما خوشحال به شما در ساعات مشاوره دیگر کمک )بسته! 
 روز: سه شنبه

12:00 - 10:00زمان:   

Maartenshof 36 محل سکونت : خیابان باالتر از دفتر مشورتی ،  1، طبقه   Medemblik 

 

 بازی سبد خرید باال
چهارشنبه روز:  

16:00 - 14:00زمان:   

 Bibliotheek ('t Streekpunt), Streekweg 220, Hoogkarspel :محل سکونت

 

 کوگنلند

 روز: چهارشنبه

16:00 - 14:00زمان:   

 Bibliotheek De Goorn, Dwingel 3, 1648 JM De Goorn :محل سکونت

 

ن ثابت برای سالمندانی که نیاز به کمک دارند در مکان های مختلف ویلگاردن، تیپ فرم ها در یک روز و زما
 .حضور دارد

 

 فهرست
 :ما می خواهیم از شما بخواهیم که موارد زیر را به ساعت مشاوره تیپ فرم ها برسونید

 

 جزئیات تماس

     DigiD (اگر قابل اجرا نیز از شریک زندگی خود را) 
 (شناسه )بدون گواهینامه رانندگی     

النهاظهارات سا       

 شماره تامین اجتماعی     

 (بررسی اجمالی ساالنه حساب های پرداخت و پس انداز )در صورت قابل اجرا نیز از کودکان     
 تلفن همراه     
 :احتماال
 

 حساب های مراقبتی



 تعمیر و نگهداری شریک        
 هزینه های مطالعه        

 وام ها و بدهی ها        

مالیات بر درآمدارزیابی           

فرم تیپ --اظهارنامه مالیاتی  --برای مشاوره مالیاتی    Hoorn محل کتابخانه Hoorn شما نیاز به آوردن : 

 

 :داده های شخصی
 

 و شریک زندگی و فرزندان شما (BSN) شماره تامین اجتماعی شما

 شماره حساب شما

 دیگید و شریکت
 :درآمد
 

2020اظهارات ساالنه خود را برای سال   

 و اگر یکی داري: حقوقت لغزش داره

 تعمیر و نگهداری شریک دریافت
 :حساب های بانکی

 

حساب چک کردن شما 2020بیانیه ساالنه سال   

حساب پس انداز خود را و فرزندان خود را 2020بیانیه ساالنه سال   

از سرمایه گذاری های خود را 2020بررسی اجمالی ساالنه   

 :زنده

 

2019ژانویه  1نه خود را با تاریخ مرجع از خا WOZ ارزش  

 .که شما از شهرداری در سال گذشته دریافت بیان شده است WOZ این ارزش در مورد تصمیم

 بیانیه ساالنه وام مسکن خود را
 هنگامی که خرید و یا فروش اموال خود را: حل و فصل کتاب خاطرات

 :کسر

 

 :تو به مدرک پرداخت احتیاج داري فکر می کنم از
 

 هدیه

 هزینه های مراقبت است که شما بازپرداخت نشده است

 .کسر نیست, حق بیمه درمانی و بیش از حد Zvw شما ممکن است سهم خود

 پرداخت تعمیر و نگهداری شریک زندگی
 اگر شما حق مطالعه بودجه: هزینه های مطالعه پرداخت شده
 :دیگر
 

 داده ها در مورد وام ها و بدهی های دیگر
 پرداخت می شود annuity جزئیات حق بیمه
 (AOV) بررسی اجمالی بیمه معلولیت پرداخت شده

 داده های سود سهام
 :فقط در صورتی که آن را داشته باشد
 

2020ارزیابی موقت مالیات بر درآمد برای سال   

2020برای سال  Zvw ارزیابی موقت مالیات سهم وابسته به درآمد  

گمرک یا دادگاه یا تصمیمات اداره مالیات و  UWV و SVB 

 

 یا رابو اسکنر e.dentifier (ABNAMRO) اختیاری
 



 آیا سوالی دارید یا اطالعات بیشتری می خواهید؟
 :لطفا با ما تماس بگیرید
 info@vrijwilligersnh.nl :ه

 

T: 0229 - 576416 

 

)چهارشنبه، صبح پنجشنبه و جمعه 42597910 - 06م:  ) 

 

 شرکای

همکاری خود افتخار می کنیم. با هم ما تیپ فرم یک موفقیت بزرگ ما به شرکای ! 

 


