
Imigração
Benefícios para deficientes

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

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få
handikappersättning?

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

Estas la poŝmono imponibla? Är bidraget skattefritt?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi
ricevas?

Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar
jag får?

Peti kion faktoroj determinas kiom mono vi ricevos

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

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få
vårdgivarersättning?

Peti kion postuloj determinas, se vi povos havi la poŝmono

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

Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för
att få bidrag?

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?

Hur många timmar per vecka måste jag hand om
personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?

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

Estas la poŝmono imponibla? Ska bidraget beskattas?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio profitojn mi ricevas? Vilka förmåner får jag?
Peti kio profitojn vin havos

Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn? Påverkar ersättningen andra förmåner?
Peti se la poŝmono tuŝas aliajn profitojn

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

Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?

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? Kan jag överklaga beslutet?

Peti se vi povas apeli kontraŭ la decido

Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus? Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Peti kion vi devus fari, se viaj cirkonstancoj ŝanĝus
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