
Imigração
Benefícios para deficientes

Benefícios para deficientes - Solicitar
português árabe
Onde posso descobrir se tenho direito a
receber benefícios de deficientes?

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات
خاصة بذوي االحتياجات الخاصة؟

Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes

O subsídio é isento de impostos? هل السعر خال من الضريبة؟
Perguntar se o subsídio é tributável

Quais são os fatores que determinam o quanto
eu vou receber?

ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل
عليه؟

Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores
português árabe
Quais são os requisitos para ser elegível a um
subsídio por assistência?

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني
الحصول على تعويضات الرعاية؟

Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência

Preciso ser parente da pessoa que estou
cuidando?

هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني
به؟

Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio

Quantas horas por semana preciso cuidar da
pessoa para ser elegível para receber os
benefícios?

كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها
في العناية بالشخص ألكون مؤهال للحصول على

التعويضات؟
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios

O subsídio é tributável? هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Perguntar se o subsídio é tributável
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Quais benefícios vou receber? ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟

Perguntar quais os benefícios que você vai receber

O subsídio afeta outros benefícios? هل سيؤثر التعويض على التعويضات األخرى؟
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios

O meu subsídio pode afetar os benefícios da
pessoa que eu estou cuidando?

هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات
األخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟

Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando

Posso entrar com recurso contra uma decisão? هل يمكنني االستئناف على القرار؟
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão

O que eu devo fazer se minha situação mudar? ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude
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