
Imigração
Benefícios para deficientes

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

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor
pentru persoane cu dizabilități?

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

Estas la poŝmono imponibla? Este alocația impozabilă?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi
ricevas?

Ce fel de factori determină câți bani primesc?

Peti kion faktoroj determinas kiom mono vi ricevos

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

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru
îngrijitor?

Peti kion postuloj determinas, se vi povos havi la poŝmono

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

Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?

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?

Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana
pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru
alocație?

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

Estas la poŝmono imponibla? Este alocația impozabilă?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio profitojn mi ricevas? Ce beneficii voi primi?
Peti kio profitojn vin havos

Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn? Va afecta alocația alte beneficii?
Peti se la poŝmono tuŝas aliajn profitojn
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Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la
persono, ke mi estas prizorgita?

Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care
o îngrijesc?

Peti se via poŝmono tuŝas la profitojn de la persono, ke vi estas prizorgita

Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido? Pot contesta o decizie?
Peti se vi povas apeli kontraŭ la decido

Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus? Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Peti kion vi devus fari, se viaj cirkonstancoj ŝanĝus
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