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 گولالندىيە جەمىيىتى ھەققىدە قولالنما                                                                   
 تى ئىگىلىرى ئۈچۈن ئۇچۇرالرئولتۇرۇش رۇخسى

 
ئىھتىمال سىزنىڭ ئۆي . سىز ئولتۇرۇش رۇخسىتى ئالدىڭىز ۋە پات يېقىندا بىرەر رايونغا كۆچمەكچى

 دەسلەپكى ئايالردا سىزنىڭ يەنە يېڭى يەردە. لۇق كۆپ سۇئاللىرىڭىز باردۇرچىقىرىش جەريانى توغرۇ
  .باردۇر ىنى بىلگىڭىزىغقانداق ئىشالرنىڭ سىزنى كۈتۈپ تۇرغانل

 
توغرىسىدىكى كۇرس ' گولالندىيە جەمىيىتى ھەققىدە بىلىملەر'سىزگە كوئا تەمىنلەيدىغان بۇ قولالنما 

كۇرس كوئا تەرىپىدىن تەمىنلىنىدىغان ئۆزلۈشۈشكە تەييارلىق  بۇ. ھەققىدە قىسقىچە ئۇچۇر بېرىدۇ
 . پىروگراممىسىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ ھىسابلىنىدۇ

ما مۇھىم تى 6ئوتتۇرىغا چىقىدىغان  كۇرسىدا  بۇ قولالنمىدا يەنە گولالندىيە جەمىيىتى ھەققىدە بىلىملەر
 . توغرۇسىدا ئۇچۇرالرغىمۇ يۇلۇقىسڭز

 ئۆز مەسئۇلىيىتى؛ 

 گە كۆچۈپ چىقىش ئۈچۈن قىلىشقا تىگىشلىك بولغان ئەمەلى ئىشالر؛ئۆي 

 گولالندىيەدە ياشاش؛ 

 خىزمەت ۋە كىرىم؛ 

 ئۆزلۈشۈش مەجبۇرىيىتى؛ 

 گولالندىيەدىكى ساغالملىق ئىشلىرى. 
 

 باشالش مۇھىم دەپ قارىلىدۇ؟ئۆزلۈشۈشكە تەييارلىق قىلىشنى چاغدىال كوئا دىكى نىمە ئۈچۈن 
 

ىلىش سىزگە گولالندىيە جەمىيىتىگە ئۆزلۈشۈشكە تەييارلىق ق. دۇرتىڭىز بارش ۋاقبو ئا ز س دا بەلكىم
ىغان بىر مەنىلىك ۋاقىت ئۆتكۈزۈش ۋە كەلگۈسىدە سىزگە پايدىسى بولىدىغان بىر ھىچقانداق چىقىمى بولم

تۇر ئازدۇر كۆپ ۋاقىتتائەگەر سىز كوئا دىكى مەزگىلدىال باشلىسىڭىز، ئۆيگە كۆچۈپ چىققان . ئىش
گولالندىيەنىڭ سىز بىلەن مۇناسىۋەتلىك  .بولىسىزھالەتكە كېلىپ قالغان گولالندىيەچە سۆزلىيەلەيدىغان 

قايسى قەدەملەرنى بېسىپ ئۆتىشىڭىز . بولىدىغان ھەر خىل ئورگانلىرى بىلەنمۇ تونۇشۇپ چىققان بولىسىز
پكى ۋاقىتلىرىڭىز ئۈچۈن ياخشى كېرەكلىگىنى بىلگەن ۋە سىزنىڭ يېڭى مەھەەلل كومتىتىڭىزدىكى دەسلە

 . تەييارلىق قىلغان بولىسىز
 

 كوئا سىز ئۈچۈن نىمە ئىشالرنى قىلىپ بېرىدۇ؟
 

بۇ جەريانالدا سىزگە قانداق قىلغاندا مۇھىم بولغان ئىشالرنى ئۆزىڭىزگە تايىنىپ ھەل قىلىشنى  كوئا
ىيەگە ئائىت ئەمەلى ئۇچۇرالرغا ئولتۇرۇش رۇخسىتى ئىگىلىرى گولالند. ئۈگىنىشىڭىزگە ياردەم قىلىدۇ

مەسىلەن، گولالندىيەدىكى ساغالملىق ئىشلىرى، خىزمەت، كىرىم، ياشاش ۋە كىشىلىك . مۇھتاج
: يېڭى كەلگۈچىنىڭ مەجبۇرىيىتى بولغانئۇنىڭدىن باشقا يەنە ھەر بىر . مۇناسىۋەتلىرى دىگەندەك
قىدىكى بىلىملەر كۇرسىنىڭ ياردىمى بىلەن كوئا تەمىنلەيدىغان گولالندىيە ھەق. ئۆزلىشىش دەرسىمۇ بار

ئۈچۈن  يىتەرلىك ئەمەلى ئۇچۇرالرغا ئىگە بولىسىز ۋە مەھەللىگە كۆچۈپ چىققاندىن كېيىنكى ھاياتىڭىز
 . تەييارلىق قىالاليسىز

 ئۆز مەسئۇلىيەتلىرى
 

ەمىيەتنىڭ مۇھىم بۇ گولالندىيەدىكى ج. ئورۇنالشتۇرىدۇ لىرىنىڭ ئىشلىرىنى ئۆزلىرىئۆز لەرگولالندىيەلىك
تەشەببۇسكارلىغى دىگەندەك ئۇقۇمالر، ئۆزىنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە  .بولغان بىر تۈپ چىقىش نوختىسى

كوئا نىڭ گولالندىيە ھەققىدىكى بىلىملەر كۇرسىمۇ بۇ . گولالندىيەلىكلەر ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم
 . ئۇقۇمالرنى چۆرىدىگەن ئاساستا بولىدۇ
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 ىن بۇرۇن بىجىرىلىدىغان ئەمەلى ئىشالرمەھەەلل كومتىتقا كۆچۈشت 
 

. كوئا سىزگە سىز تۇرۇۋاتقان ئا ز س تەۋە بولغان رايونالردىن سىزگە ماس كېلىدىغان ئۆي ئىزدەيدۇ
.  سىزگە ماس كېلىدىغان ئۆي چىقىشى بىلەنال، سىز ئۆي شىركىتىنىڭ ئىجارە توختامىغا قول قويۇسىز

كېيىن، كۆچۇش ئىشلىرىنى ئورۇنالشتۇرىشىڭىزغا ئىككى ھەپتە ئىجارە توختامىغا قول قويۇپ بولغاندىن 
. سىزگە ئۆي چىقىشتىن بۇرۇن چوقۇم بىجىرىشىڭىز كېرەك بولغان بىر قانچە ئىشالر بار. ۋاقىت بېرىلىدۇ

 :بۇ ئىشالر بىجىرىلىشتىن بۇرۇن ئۆي كۆچۈشىڭىز مۇمكىن ئەمەس دىيەرلىك
 

 (ئولتۇراقلىشىش كارتىڭىز)كىملىگىڭىز 
ياشتىن باشالپ ھەر قانداق بىر كىشىنىڭ  41ە ئىگە بولغان بىر ئولتۇرۇش كېنىشكىڭىز بارمۇ؟ كۈچگ

ئەگەر . كىملىگىڭىزنى سورىيااليدۇساقچىالر سىزدىن . كۈچگە ئىگە بولغان بىر كىملىگى بولۇشى كېرەك
قىلغان  سىز كىملىگىڭىزنى كۆرسىتەلمىسىڭىز، ساقچى ئىدارىسىگە بېرىش مەجبۇرىيىتىگە تەۋەككۈل

ئەگەر سىز كىملىگىڭىزنى . ئۇ يەردە ئاندىن سىزنىڭ ساالھىتىڭىز تەكشۈرۈلىدۇ. بولىسىز
 . كۆرسىتەلمىسىڭىز، سىزگە جەرىمانە قويااليدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن . ئىشقا ئالغۇچىالر،ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ ساالھىتىنى چوقۇم تەكشۈرىشى كېرەك
كۈچگە ئىگە بولغان بىر كىملىگىڭىزنى كۆرسىتىش لسىڭىز، ئەگەر سىز بىرەر يەردە ئىشقا چۈشمەكچى بو

ساالھىتىنى مەلۇم . يەنە داۋالىنىش ئۈچۈنمۇ، كىملىگىڭىزنى كۆرسىتىشىڭىز كېرەك. مەجبۇرىيىتىڭىز بار
ياشتىن كىچىكلەرمۇ شۇنداق قىلىشى  41بۇ دىگەنلىك . قىلىش مەجبۇرىيىتى ھەر بىر كىشى ئۈچۈندۇر

رئەت بىلەن ئۆسمۈر بالىلىرىڭىز ئۈچۈنمۇ ئۈچۈن مۇمكىنقەدەر تېز سۈىڭ شۇن. الزىم دىگەنلىكتۇر
بۇنى بىجىرىش يوللىرى توغرۇلۇق . كۈچگە ئىگە بولغان بىر ئولتۇرۇش كېنىشكىسى بىجىرىشىڭىز الزىم

 .ئالىسىزكوئا خادىملىرىدىن  ۋاتقان ئا ز س دىكىسىز تۇرۇ ئۇچۇرالرنى
 

  نومۇرى( بۇرخېر سېرۋىس)ىمەت گ ب ئا دا يېزىلىش ۋە پۇخراالر مۇالز
سىز تۇرۇۋاتقان مەھەەلل كومتىتىغا بېرىپ يېزىلدىڭىزمۇ؟ سىز پۇخرالىق ساالھىتىڭىز بىلەن مەھەەلل 

ئۇنىڭدىن باشقا . كېرەك چوقۇم تىزىمالغلىق بولۇشىڭىز (گ ب ئا) كومتىت مەمۇرى ئارخىپ ئىشخانىسىدا
ب س ن بولسا گ ب ئا دا . الزىم ڭىزىشىئېل( ب س ن)يەنە پۇخراالر مۇالزىمەت نومۇرىمۇ

. ئىشلەش ئۈچۈن بۇ نومۇر بولۇشى كېرەك. تىزىمالغلىق ھەر بىر كىشىگە خاس بولغان نومۇردۇر
ھۆكۈمەت ئىجارە ياردەم پۇلى قاتارلىقالر ئۈچۈن ئۇنىڭدىن باشقا يەنە بالىالر ياردەم پۇلى ۋە 

بۇ توغرۇلۇق ئۇچۇرالرنى گ ب ئا . شى كېرەكغا ئىلتىماس قىلىش ئۈچۈنمۇ بۇ نومۇر بولۇئورۇنلىرى
 . تىزىمالش قولالنمىسىدىن ئوقۇپ ئىگەللىيەلەيسىز

 
 بانكا ھىساۋات

گولالندىيەدە ھەر بىر كىشىنىڭ بانكا ھىساۋاتى ۋە ئۇنىڭغا چاپالنغان، مەخپى نومۇرلۇق بانكا كارتى 
شەخسى بانكا ھىساۋاتىسىز . ىدۇقايسى بانكىدىن ھىساۋات ئېچىشنى ئۆزىڭىز تاللىسىڭىز بول. بولىدۇ

مۇئاش، پاراۋانلىق پۇلى، بالىالر ياردەم پۇلى ۋە باشقا ياردەم پۇللىرى دىگەندەك پۇلالرنى تاپشۇرۇپ 
بانكا ھىساۋاتى ئېچىش ئۈچۈن كۈچكە ئىگە بولغان بىر ئولتۇرۇش كېنىشكىسىنى . ئااللمايسىز

ەر سىزنىڭ تېخى شەخسى بانكا ھىساۋاتىڭىز ئەگ. كۆرسىتىسىز ۋە ب س ن نومۇرىڭىزمۇ بولۇشى الزىم
بولمىسا مەھەەلل كومتىتىغا بارغاندا ھىچقانداق كىرىم . بولمىسا، تېزدىن بانكىدىن بىر كۆرۈشۈش ئېلىڭ

 . ئىچمەك سېتىۋااللمايسىز، ئىجارە تۆلىيەلمەيسىز –تاپشۇرۇپ ئااللمايسىز ۋە كىرىمسىز يىمەك 
 
  (پىكىرلەر /سۇئالالر)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
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………………………………..........................................................................

..................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………..
…… ..............................................................................................................  
 

 گولالندىيەدە ياشاش
بولسا  سوسيال ئۆيلەر. گولالندىيەدىكى سوسيال ئۆيلەر، ئۆي شىركەتلىرى تەرىپىدىن ئىجارىگە بېرىلىدۇ

بۇ ئۆيلەر كۆپىنچە ئەھۋالالردا . كىرىمى تۆۋەن بولغانالر ئۈچۈن تەخسىملىنىدىغان ئەرزان ئۆيلەردۇر
ۆي شىركىتى بىلەن توختاملىشىپ،  توختامغا ئ. ئۆي شىركەتلىرىنىڭ شەخسى مۈلكى بولۇپ ھىسابلىنىدۇ

ئىجارىگە ئالغۇچى بولۇش . ىجارىگە ئالغۇچى بولىسىزقول قويۇسىز ۋە شۇ چاغدىن باشالپ سىز ئۆي ئ
ئۆينىڭ ئۇششاق رېمونت قىلىدىغان يەرلىرىگە، تازىالشقا ۋە . سۈپىتىڭىز بىلەن ئىجارە تۆلەيسىز

ئۆي سىرالش، تام قەغىزى چاپالش، گىلەم . ئۇل بولۇسىزباغچىڭىزنىڭ رەتلىك بولۇشىغا ئۆزىڭىز مەس
 . قىلىسىز سېلىش، پەردە ئېسىش ۋە ئۆي ئىشكاپلىرىنى تولۇقالش قاتارلىق ئىشالرنى ئۆزىڭىز

   
باشقا ئۆي چىقىملىرىنى تۆلىگەندىن باشقا يەنە سۇ پۇلى، ئۆي ئىجارىسى ۋە . گولالندىيەدە ياشاش قىممەت

بۇ ماسراڧالر ئۈچۈن . گەندەك كېرەكلىك ماسراڧالر ئۈچۈنمۇ پۇل تۆلەيسىزتوك پۇلى ۋە گاز پۇلى دى
كوئا  بۇ توغرۇلۇق. ئىشلەتسىڭىز بولىدۇ ئارتۇقچە چىقىم قىلماي دىسىڭىز ئۇنداقتا تىجەشچانلىق بىلەن

 . خادىمىنىڭ ك ن س كۇرسىدىن كۆپلەپ ئۇچۇر ئاالاليسىز
 

بىرىگە يېقىن  –، ھەر خىل مەدەنىيەتتىكى كىشىلەر بىر گولالندىيەدە نوپۇس زىچ ئولتۇراقالشقان بولۇپ
ھەممە ئادەم  بۇ دىگەنلىك  .باراۋەردۇر –باپ  قانۇنىدا ھەممە ئادەمگولالندىيەنىڭ . ئولتۇرىدۇ

 . ھەر كىم باشقىالرغا ئاۋارىچىلىق كەلتۈرۈپ بېرىشتىن ساقلىنىشى كېرەك. ئوخشاشتۇر دىگەنلىك ئەمەس
 
   (پىكىرلەر /سۇئالالر)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………… 
 

 خىزمەت ۋە كىرىم
. ئەرلەرمۇ شۇنداق، ئايالالرمۇ ھەم. گولالندىيەدە ھەر كىم ئىشلەش ئارقىلىق تۇرمۇشىنى قامدىشى كېرەك

 . ئەگەر ئۇنداق قىاللمىغاندا، ھۆكۈمەت سىزنىڭ خىزمەت ئىزدىشىڭىزگە ياردەم قىلىدۇ
 

اسەن پاراۋانلىق پۇلى غا ئاس( ۋ ۋ ب)نى مەزگىلدە، خىزمەت ۋە ياردەم قانۇ خىزمەت تاپالمىغان
ئېلىۋاتقان پاراۋانلىق پۇلى  سىز. پاراۋانلىق پۇلى سىز بىر خىزمەت تېپىۋالغىچە بېرىلىدۇ. ئالىسىز

سىزنىڭ ھەر خىل . ئۇالر باج ۋە قوشۇمچە ھەق تۆلەيدۇ. گولالندىيەدىكى ئىشلەۋاتقان كىشىلەردىن كېلىدۇ
گەرچە بۇ خىزمەتلەر سىزنىڭ . ىيىتىڭىز بارتۈردىكى نورمال بولغان خىزمەتلەرنى ئىزدەش مەجبۇر

سىزنىڭ . كەسپىڭىز ۋە ياكى تەجرىبىڭىزگە بىۋاستە مۇناسىۋەتلىك بولمىسىمۇ شۇنداق قىلىشىڭىز كېرەك
ئەگەر مەھەەلل كومتىتى سىزنىڭ خىزمەت تېپىش . تىن سىزگە ياردەم قىلىدۇمەھەەلل كومتىتىڭىز بۇ تەرەپ

ئۈچۈن يىتەرلىك تىرىشچانلىق كۆرسەتمەيۋاتقانلىغىڭىزنى بايقىسا، ئۇ ۋاقىتتا ئۇالر سىز ئىلىۋاتقان 
 . پاراۋانلىق پۇلىنى ئازلىتىۋىتەلەيدۇ ۋە ياكى توختىتىۋىتەلەيدۇ
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 قوشۇمچە پۇلالر

م بولغان چىقىمالرنى تولىيەلمىسىڭىز ئۇ چاغدا ىز تۆۋەن بولۇش سەۋەبلىك، مۇقىئەگەر سىزنىڭ كىرىم
بۇ قوشۇمچە پۇلالر ساغلىق، ئىجارە ۋە بالىالردىن . بەزى قوشۇمچە پۇلالرنى ئېلىش ھوقوقىڭىز بار

www.toeslagen.nl بۇ قوشۇمچە پۇلالرغا بۇ تور بېتى . خەۋەر ئېلىش ئىشلىرىغا قارىتىلغان
بۇ تور بېتىدە يەنە بۇ پۇلالرنىڭ مىقدارى . ئىلتىماس قىلىش ئۆزىڭىزنىڭ مەسئۇلىيىتىئارقىلىق 

 . توغرۇلۇقمۇ ئۇچۇرالرغا ئېرىشەلەيسىز
بولسا، ھۆكۈمەتنىڭ،  بالىالرنى بېقىش ئۈچۈن كېتىدىغان  بالىالردىن خەۋەر ئېلىش قوشۇمچە پۇلى

ياشتىن  41گولالندىيەدە ياشىسىڭىز ياكى خىزمەت قىلسىڭىز ۋە . م قىلىپ بېرىدىغان پۇلىدۇرچىقىمغا ياردە
بالىالر . تۆۋەن بالىڭىز بولسا، ئۇ ۋاقىتتا سىزنىڭ بالىالر قوشۇمچە پۇلى ئېلىش ئىھتىماللىغىڭىز يۇقۇرى

نومۇرىڭىز  ب س ن. دىن تاپشۇرۇپ ئالىسىز( س ۋ ب)سوسيال سۇغۇرتا ئىدارىسى قوشۇمچە پۇلىنى 
سىز بالىالر قوشۇمچە . بولسىال، بالىلىرىڭىز ئۈچۈن ئۆزىڭىز بالىالر قوشۇمچە پۇلى ئىلتىماس قىلىسىز

ئايدىن كېيىن، كوئا بالىلىرىڭىز ئۈچۈن بېرىۋاتقان ئىختىسادى  ياردەمنى  3پۇلى ئېلىش ھوقوقىغا ئىرىشىپ 
قوشۇمچە پۇلى قولالنمىسىنى ئوقۇسىڭىز بۇ توغرۇلۇق كۆپرەك ئۇچۇرالر ئۈچۈن بالىالر  .توختىتىدۇ

 .بولىدۇ
 

ئۆسمۈر بالىڭىز بارمۇ ۋە بالىالر قوشۇمچە پۇلى تاپشۇرۇپ ئېلىۋاتامسىز؟ ئۇ چاغدا، كۆپىنچە 
بالىالر خىراجەت پۇلى بولسا، بۇ . لىشمۇ ھەققىڭىز بولىدۇئې بالىالر خىراجەت پۇلىئەھۋالالردا 

 –بۇ پۇلنىڭ كۆپ . خىراجىتى ئۈچۈن بېرىدىغان ئارتۇقچە پۇلى ياشقىچە بولغان بالىالر 41مەتنىڭ ھۆكۈ
 . ئازلىغى بولسا ئائىلىنىڭ كىرىمى، باال سانى ۋە يېشى قاتارلىق ئامىلالرغا ئاساسەن بەلگىلىنىدۇ

 
. شىڧىرى بولۇشى كېرەك(   DiGid-code)سىزدە دىجىد ئىلتىماس قىلىش ئۈچۈن قوشۇمچە پۇلالرنى 

ى تور بەتلىرىگە كىرىشتىكى سىزنىڭ بىر ئىلىكتىرونلۇق شىڧىر ۋە بۇ ھۆكۈمەت ئورگانلىر
 . شىڧىرى ئىلتىماس قىلىش، ئۆزىڭىزنىڭ مەسئۇلىيىتى –دىجىد . ئىمزايىڭىزدۇر

 
   (پىكىرلەر /سۇئالالر)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
..................................................................................................................... 

 ئۆزلۈشۈش دەرسى مەجبۇرىيىتى
 

غا سودا سېتىق قىلغاندا ياكى دوختۇر مەسىلەن،. گولالندىيە تىلىنى ئۈگۈنۈش سىز ئۈچۈن مۇھىم
ئەگەر سىز تىل بىلسىڭىز ۋە چۈشەنسىڭىز، ئۇ چاغدا خوشنىلىرىڭىز ، مۇئەللىملىرىڭىز ۋە  .كۆرۈنگەندە

ئەگەر گولالندىيەچە ئوقۇيالىسىڭىز، ئۇ . ئانىالر بىلەن ئاالقە قۇرااليسىز –بالىڭىزنىڭ مەكتىۋىدىكى ئاتا 
 . ھالدا ئىدارە ئورگانالردىن كەلگەن خەتلەرنىمۇ چۈشىنەلەيسىز

  
بىلىش ۋە گولالندىيە جەمىيىتى ھەققىدە مەلۇماتقا ئىگە بولۇشنى گولالندىيەگە ھۆكۈمەت گولالندىيە تىلىنى 

ئەگەر بىرسى گولالندىيەگە كېلىپ . كېلىش ۋە ئولتۇراقلىشىش ئۈچۈن مۇھىم بولغان شەرت دەپ قارايدۇ
ھۆكۈمەت . نىشىشى تەلەپ قىلىنىدۇئولتۇراقلىشىشنى تاللىسا، ئۇ كىشىدىن جەمىيەتكە ئاكتىپلىق بىلەن قات

گولالندىيەدە  ،قانۇندىمۇ. گولالندىيەدە پاناھلىققا ئېرىشكەنلەرمۇ مۇشۇنداق قىلىشى كېرەك دەپ قارايدۇ
ئادا قىلغان بولۇشى كېرەك دەپ  چوقۇم ئولتۇراقالشقان ھەر بىر كىشى ئۆزلۈشۈش مەجبۇرىيىتىنى

 . بەلگىلەنگەن
 

http://www.toeslagen.nl/
http://www.toeslagen.nl/


 

 

5 van 6 

Folder KNM 2015                  Oeigoers 

 

 

 
 

يىل ئىچىدە ئۆزلۈشۈش ئىمتىھانىدىن  3ىك ئولتۇرۇش رۇخسىتى ئېلىپ ئۆزلۈشۈش مەجبۇرىيىتى دىگەنل
بۇ ئىمتىھان جەريانىدا، سىز يىتەرلىك دەرىجىدە گولالندىيەچە . چوقۇم ئۆتۈپ بولۇشى كېرەك دىگەنلىكتۇر

سۆزلىيەلەيدىغان، ئوقۇيااليدىغان، چۈشىنەلەيدىغان ۋە يازااليدىغانلىغىڭىزنى، گولالندىيە جەمىيىتى 
ئۆزلۈشۈش دەرسىنى ئۆزىڭىز . لۇق يىتەرلىك مەلۇماتقا ئىگە ئىكەنلىگىڭىزنى ئىسپاتلىشىڭىز كېرەكتوغرۇ

ئەگەر ئۆزلۈشۈش دەرسى ۋە ئىتىھانى . ز ۋە پۇلىنى ئۆزىڭىز تۆلىشىڭىز كېرەكئورۇنالشتۇرىشىڭى
نى بۇ توغرۇلۇق تەپسىلى ئۇچۇر. ئۈچۈن سىزدە يىتەرلىك پۇل بولمىسا، قەرز ئالسىڭىز بولىدۇ

www.inburgeren.nl دىن تاپااليسىز. 
 
  (پىكىرلەر /سۇئالالر)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

.....................................................................................................................
....................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

 ساغلىق ئىشلىرى
 

 . ق سۇغۇرتىسى قانۇنىدا بەلگىلەنگەنگولالندىيەدە ساغلىق ئىشلىرى ساغلى
 

 قىسمى ى چىقىرىشسۇغۇرتا ۋە ئۆزئاساسى 
گولالندىيەدە ياشاۋاتقان ياكى خىزمەت قىلىۋاتقان ھەر بىر كىشىنىڭ ئاساسى سۇغۇرتىسىنىڭ بولۇشى،ھەر 

بۇ ئاساسى سۇغۇرتا ھەممە ئادەم ئۈچۈن ئوخشاش بولۇپ، دوختۇرغا . كىمنىڭ قانۇنى مەجبۇرىيىتىدۇر
. كۆرۈنۈش ھەققى، دوختۇرخانا ھەققى ۋە دوراخانا ھەققى دىگەندەك خىراجەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

ئاساسى سۇغۇرتىنىڭ سىرتىدىكى . ئاساسى سۇغۇرتا ئىچىدىكى مەزمۇنالرنى ھۆكۈمەت بەلگىلەيدۇ
اۋالىنىش بۇ دىگەنلىك د . رلەرگە، ھەر بىر قورامىغا يەتكەنلەرنىڭ ئۆزى چىقىرىش قىسمى بولىدۇتۈ

ھەققىنىڭ مەلۇم قىسمىنى ئۆزىڭىز چىقىرىسىز دىگەنلىك بولۇپ،  بۇ ئۆزىڭىز چىقىرىشقا تېگىشلىك بولغان 
ئىچىدىكى ھەممە بۇ ئۆزى چىقىرىش قىسمى ئاساسى سۇغۇرتا . قىسمىنى سۇغۇرتا شىركىتى چىقارمايدۇ

دوختۇرىنىڭ ياردىمى ۋە ئائىلە دوختۇرىغا كۆرۈنۈش، تۇغۇت . مەزمۇنالنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ
 . ھامىلدارلىق مەزگىلىدىكى كۈتۈلۈشلەر، ئۆزى چىقىرىش قىسمىغا ياتمايدۇ

 
 تولۇقلىما سۇغۇرتا

چىش دوختۇرىغا ۋە . رلەر بولمايدۇرتا ئىچىدە بولىدۇ ئامما ھەممە تۈنۇرغۇن تۈرلەر ئاساسى سۇغۇ
نى ربۇ سۇغۇرتىال. رتا ئالسىڭىز بولىدۇئۇۋۇالپ داۋاالشقا مۇھتاج بولسىڭىز، ئۇ ھالدا تولۇقلىما سۇغۇ

يۇقۇرى ئالسىڭىز، ئەلبەتتە سىزنىڭ ھەر ئاي تۆلەيدىغان سۇغۇرتا ھەققىڭىز كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە 
 . تولۇقلىما سۇغۇرتا ئېلىش مەجبۇرىيەت ئەمەس. بولىدۇ

 
 بىرىنجى لىنىيە ۋە ئىككىنجى لىنىيە ساغلىق ئىشلىرى

جلىق بولسىڭىز، بىرىنجى لىنىيە ساغلىق ئىشلىرىدىن چەكسىز پايدىالنسىڭىز ئەگەر سىز داۋالىنىشقا ئىھتىيا
 -بۇالر ئائىلە دوختۇرى، چىش دوختۇرى،  پىسخولوك ياكى ئۇنىۋېرسال جەمىيەت يار. بولىدۇ

بۇ بىرىنجى لىنىيە، كۆپىنچە ساغالملىق مەسىلىلىرىنى ھەل . يۆلەكچىسى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ
 . دوختۇرخانىدا يېتىپ داۋاالنغاندىن ئەرزان بولىدۇ. ۇقىالاليد

 
ساغلىق ئىشلىرىغا پەقەت ( مەسىلەن، دوختۇرخانىالردىكى مەخسۇس دوختۇرالر) سىز ئىككىنجى لىنىيە 

دىمەك ئەگەر سىز ئاغرىپ قالسىڭىز . ئائىلە دوختۇرىڭىزنىڭ كۆرسىتىشى بىلەنال كۆرىنەلەيسىز

http://www.inburgeren.nl/
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شۇنىڭ ئۈچۈن سىز ئۆي . دى بىلەن ئائىلە دوختۇرىڭىزغا  بارىسىزدوختۇرخانىغا ئەمەس بەلكى ئال
 . كۆچكەندىن كېيىن،دەرھال مەھەللىڭىزدىكى بىر ئائىلە دوختۇرىنى ئىزدىشىڭىز ناھايىتى مۇھىم

 
  ۋە جىددى قۇتقۇزۇش دىجورنى ئائىلە دوختۇرى

رنىڭ جىددى سۇئاللىرىغا ئىشلەش ۋاختىدىن سىرىتقى چاغالردا، بىمارالدىجورنى ئائىلە دوختۇرلىرى، 
دىجورنى ئائىلە . جاۋاب بېرىدۇ ۋە ئەتىكى خىزمەت كۈنىنى ساقلىيالمايدىغان كېسەەللرنى كۆرىدۇ

ئەگەر . چە ئەھۋالالردا،ئالدى بىلەن تېلېڧون ئارقىلىق بولىدۇدوختۇرلىرى بىلەن ئاالقە قىلىش كۆپىن
 . تا بىمار، دىجورنى دوختۇرغا بېرىپ كۆرۈنىدۇوندا مەسلىھەت بېرىش يىتەرلىك بولمىسا، ئۇ ۋاقىتتېلېڧ

 
ئېلىش ئىشلىرىنى قىلىدىغان دوختۇرخانىنىڭ  بولسا جىددى داۋاالش ۋە خەۋەر ئورنى جىددى قۇتقۇزۇش

ئەگەر بىرەر يېرىڭىز ئاغرىغاندىن ۋە ياكى يارىالنغاندىن كېيىن جىددى قۇتقۇزۇش . مەخسۇس بۆلۈمىدۇر
. ىپ بېرىلسىڭىز، جىددى قۇتقۇزۇشنىڭ ياردىمىگە ئېرىشىسىززۇشقا ئېلس ئارقىلىق جىددى قۇتقۇماشىنى

بۇ دىگەنلىك ئۆزى خاالپال جىددى قۇتقۇزۇشقا . ۋەتسە بولىدۇجىددى قۇتقۇزۇشقا ئە رىمۇئائىلە دوختۇ
ئائىلە دوختۇرىنىڭ كۆرسىتىشىسىز ئۆزلىگىدىن جىددى قۇتقۇزۇشقا . بېرىش دىگەنلىك ئەمەس

 .تۆلىشى كېرەك 05€ن كەلگەنلەر،ئۆز يېنىدى
 
  (پىكىرلەر /سۇئالالر)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

.....................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………
……… ........................................................................................................  
 
 
 


