لوح قلق دوجو نع لافطألا ققحت
لافطألا ققحتلزنملا عضو
لافطألا نع الوؤسم تنك نإ جالعلا ءانثأ لأست نأ ازاكيا ىفشتسم يف لاخدإلا وأ جالعلا دنع نكمي
.نيرصاقلا

Beter voor elkaar

الافطأ غلابلا هضيرم ىدل ناك نإ ثحبي نأ تالاحلا ضعب يف ربجم جلاعملا نأ لافطألا ققحت ينعي
يف ركفي نأ غلابلا ضيرملا عم هلصاوت ءانثأ جلاعملا نم لافطألا ققحت بلطتي .لزنملا يف مهاعري
تاراشإل نكمي  :يأ .يبرملا وأ دلاولا هب رمي يذلا عضولا ببسب لافطألا ىدل لمتحم ررض دوجو ةيلامتحا
.لافطألا صخي لمعب مايقلل ارشؤم نوكت نأ دلاولا
تاردخملا وأ لوحكلا ىلع نامدإلاو )نمزملا( ديدشلا بائتكالا تالاح يف الثم لافطألا ققحت يرسي ثيح
.نكسلا ءاقفر نيب فنعلاو أطخلا لمحلاو راحتنالا ةلواحمو
قيرف يف كلذ ةشقانم هنكميو ام لمعب موقي نأ بجي ناك اذإ ام جلاعملا ررقي تامولعملا هذه ءوض ىلع
لبق نم كعم لصاوتلا متي نأ نكمملا نم .ايزاكيا ىفشتسم يف يلزنملا فنعلاو لافطألا ةياعر يقسنم
.تدجو نإ ةحضاولا ريغ طاقنلا ةشقانمل نيقسنملا دحأ
تاميلعتل اقفو لمعلا ىلع نيربجم ايزاكيا ىفشتسم يف نيجلاعملا نأف لفطلا ققحت ببسب قلق دوجو دنع
قلعتي نأ نكمي يذلا قلقلا ةظحالم متت نأ كلذ ينعي  (www.meldcode.nl).ينطولا غالبإلا
.ةرسألا يف نيرصاق لافطأ كانه نأو ةرايزلاوأ ىفشتسملا جالع ءانثأ لزنملا عضوب
نع غالبإلاو ةحيصنلا زكرم  AMHKنمآلا تيبلا عم تاراشإلا هذه ةشقانم ىلع ربجم انافشتسم نإ
.1لافطألا ةلماعم ةءاسإو يلزنملا فنعلا
ةرسألا عضو يف ثحب ءارجإ ةرورضب ةحيصنلا لافطألا ةلماعم ةءاسإ نع غالبإلاو ةحيصنلا زكرم عيطتسي
غالبإلاو ةحيصنلا زكرمل نكمي امك .ةدعاسملا ميدقت يف ةجاحلا دنع كمعدي نأ نكمي فيك اهدنع رظنيسو
يف نامألا نامضو يلزنملا فنعلا عنمل معدلا ميدقت يلزنملا فنعلاو لافطألا ةلماعم ةءاسإ نع
.لزنملا
اماتخ
تاميلعت نوناقب مازتلالا قيرط نع لمأن .ىضرملا ةمالسو نامأل ةريبك ةيمها ازاكيا ىفشتسم يلوت
ىفشتسم يف ةضايرلاو هافرلاو ةحصلا ةرازول يلزنملا فنعلاو لافطألا ةلماعم ةءاسإ نع غالبإلا
دنع بسانملا تقولا يف ةدعاسملا ميدقتو شيعلا ةئيب يف وأ لزنملا يف ةبعصلا عاضوألا ةظحالم ازاكيا
.ةجاحلا
ةدعاسم بلط دوجو وأ/و ازاكيا لمع ةقيرط لوح كيدل ةلئسأ دوجو دنع قسنملا عم ثيدح بلط كلذك عيطتست
.لزنملا عضو يف
 :ازاكيا ىفشتسمل ماعلا فتاهلا مقر قيرط نع ةعمجلا ىلإ نينثإللا نم كلذ نكمي
T 010 297 50 00
يلزنملا فنعلا نع غالبإلاو ةحيصنلا زكرم نمآلا تيبلا يف معدلا يتطقن جمد رياني  1يف مت 1 
معدلا زكرمو لافطألا ةلماعم ةءاسإ نع غالبإلاو ةحيصنلا زكرم نم لك ،لافطألا ةلماعم ةءاسإو
.يلزنملا فنعلل ةماعلا
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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