مشروع "طرق مبتكرة لدمج الالجئين و طالبي اللجوء في أوكراينا"

طرق مبتكرة لدمج الالجئين وطالبي اللجوء*
في اوكرانيا

ما هذا؟ في أوكرانيا  ،يجب تسجيل جميع دافعي الضرائب
في سجل الدولة .نتيجة للتسجيل  ،يتم استخراج رقم ضريبي
فردي لكل شخص .

يقوم مشروع "طرق مبتكرة لدمج الالجئين و طالبي اللجوء في
أوكراينا" بالبحث عن طرق فعالة لتشغيل الالجئين و طالبي اللجوء
في أوكراينا.

لماذا يجب استخراج الرقم الضريبي الفردي :

ضمن اطار مشروعنا هذا ،بدأنا بتأسيس قاعدتين لخزن المعلومات.

 -التوظيف .

* قاعدة للمعلومات عن المهارات و األمكانيات الحرفية لالجئين و
لطالبي اللجوء في أوكراينا.

 -تسجيل الشركات و االعمال الخاصه.

* قاعدة للمعلومات عن رجال األعمال الذين قد يرغبوا في تشغيل
الالجئين و طالبي اللجوء في أوكراينا ،و باألخص في محافظتي
كييف و خاركوف.
أن هدف مشروعنا هو تأسيس نظام موحد و فعال لمساعدة الالجئين
و طالبي اللجوء في أوكراينا في البحث عن العمل و مأل األعمال
الشاغرة المتوفرة حاليا.
عند مراجعتكم لنا ،يمكنكم:
* الحصول على أستشارات عن أمكانية التشغيل أو بدأ مشروعكم
الخاص.
* أدخال معلومات عن أمكانياتكم و مهاراتكم الحرفية في قاعدة
خزن المعلومات عن األمكانيات و المهارات الحرفية لالجئين و
لطالبي اللجوء في أوكراينا.
* المساعدة في كتابة السيرة الذاتية.
* المساعدة في الحصول على معلومات عن أصحاب األعمال في
محافظتي كييف و خاركوف الذين قد يعرضوا لكم العمل.
* المتابعة القانونية أثناء أجراءات تشغيلكم.

* طالبي اللجوء  -األشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على وضع الجئ في أوكرانيا من
خالل تقديم المستندات إلى دائرة الهجرة الحكومية

 - ИННالرقم الضريبي الفردي

لالتصال s.butenko@r2p.org.ua , 093 049 52 18 :

 فتح حساب في البنك. تلقي منح خالل فتره الدراسه . الحصول على الدبلوم بعد انتهاء الدراسه . عمل التوكيل العام و الخاص .كيفيه الحصول على الرقم الفردي الضريبي :
 .1جمع الوثائق المطلوبه ( جواز سفر االجنبي و الترجمه
الموثقه له أو تصريح االقامه في اوكرانيا أو وثيقه الجئ أو
شخص يحتاج إلى حماية إضافية  ،وثيقه طلب اللحمايه في
اوكرانيا الصادره من دائره الهجره االوكرانيه ( لطالبي
اللجوء ) .
 .2الذهاب الئ الدائره الماليه االوكرانيه.
 .3الحصول على الرقم خالل ثالثه ايام عمل.
توصية:
هل أنت في أوكرانيا بشكل قانوني؟ (تأشيرة  ،بلد بدون تأشيرة
 ،تصريح إقامة)؟
هل ستتقدم بطلب للحصول على وضع الالجئ؟
هل يوجد جواز سفر للسفر للخارج؟
قم بأستحصال الرقم الضريبي الفردي قبل التقدم باللجوء و
إرسال المستندات إلى دائره الهجره االوكرانيه.

عقد العمل

التعاقد على أداء العمل  /تقديم خدمات

ماذا يحدد عقد العمل ؟ العالقه بين صاحب العمل والموظف .يوقووم
الموظف بعمله في موقع معين ويتقيد بجدول العمل فوي الومونوظوموة.
يوفر صاحب العمول لوه الوعومول  ،ويووفور ظوروف الوعومول ويودفوع
الرواتب.

ما يحدد ؟ يحدد نووع الوعوالقوة الوتوعواقوديوة بويون الوعومويول والوموقواول.
جوهر العالقات في أداء العمل أو تقديم الخدمات هوو مورة واحودة أو
متقطعة .يقوم المقاول بتنفيذ األمر ويحصل على مكافوأة موقوابول ذلوك.
الزبون  ،بدوره  ،يقبل ويدفع مقابل ذلك.
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ما هذا؟ يعني القيام بأعمالك الخاصة (بيع السلع  ،أداء العمل ،
تقديم الخدمات) بعبارة أخرى "العمل لنفسك".
ينظم صاحب العمل الخاص أعماله بشكل مستقل ويتحمل كل
المسؤولية عنها.
و يستخدم بشكل منهجي الملكية أو العمل أو تقديم الخدمات من
أجل الربح.
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االثني اىل الجمعه  ,من الساعه التاسعه صباحا اىل السادسه مساءا عىل العنوان :مدينه كييف  ,شارع شيكافيسكايا ( 55محطه ر
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نحن بأنتظار أسئلتكم و أستفساراتكم من
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