
Imigração
Benefícios para deficientes

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

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

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

O subsídio é isento de impostos? Este alocația impozabilă?
Perguntar se o subsídio é tributável

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

Ce fel de factori determină câți bani primesc?

Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

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

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru
îngrijitor?

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

Preciso ser parente da pessoa que estou
cuidando?

Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?

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?

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

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

O subsídio é tributável? Este alocația impozabilă?
Perguntar se o subsídio é tributável

Quais benefícios vou receber? Ce beneficii voi primi?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber

O subsídio afeta outros benefícios? Va afecta alocația alte beneficii?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
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O meu subsídio pode afetar os benefícios da
pessoa que eu estou cuidando?

Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care
o îngrijesc?

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

Posso entrar com recurso contra uma decisão? Pot contesta o decizie?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão

O que eu devo fazer se minha situação mudar? Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude
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