
Imigração
Benefícios para deficientes

Benefícios para deficientes - 
esperanto inglês
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn
de invalideco?

Where can I find out if I am entitled to receive disability
benefits?

Peti kie vi povas trovi, se vi povas ricevi profitojn de invalideco

Estas la poŝmono imponibla? Is the allowance tax-free?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi
ricevas?

What are the factors which determine how much I get?

Peti kion faktoroj determinas kiom mono vi ricevos

Benefícios para deficientes - 
esperanto inglês
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la
poŝmono?

What are the requirements to be eligible for the carer's
allowance?

Peti kion postuloj determinas, se vi povos havi la poŝmono

Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi
estas prizorgita?

Do I have to be related to the person I am caring for?

Peti se vi devas esti rilatita al la persono, ke vi estas prizorgita por ricevi la poŝmonon

Kiom da horoj semajne mi devas flegi la
persono por esti elektebla peti la profitojn?

How many hours a week do I have to spend caring for
the person to be eligible to apply for the benefits?

Peti kiom da horoj semajne, ke vi devas flegi la personon por esti elektebla por peti la profitojn

Estas la poŝmono imponibla? Is the allowance taxable?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio profitojn mi ricevas? Which benefits will I receive?
Peti kio profitojn vin havos

Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn? Will the allowance affect other benefits?
Peti se la poŝmono tuŝas aliajn profitojn

Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la
persono, ke mi estas prizorgita?

Can my allowance affect the benefits of the person I am
caring for?

Peti se via poŝmono tuŝas la profitojn de la persono, ke vi estas prizorgita
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Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido? Can I appeal against a decision?

Peti se vi povas apeli kontraŭ la decido

Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus? What shall I do if my circumstances change?
Peti kion vi devus fari, se viaj cirkonstancoj ŝanĝus
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