
Bevándorlás
Speciális juttatások

Speciális juttatások - 
eszperantó francia
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn
de invalideco?

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux
allocations aux personnes handicapées ?

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

Estas la poŝmono imponibla? Est-ce que les allocations sont imposables ?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi
ricevas?

Sur quels facteurs se base la décision du montant des
allocations versées ?

Peti kion faktoroj determinas kiom mono vi ricevos

Speciális juttatások - 
eszperantó francia
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la
poŝmono?

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible
pour les allocations pour garde ?

Peti kion postuloj determinas, se vi povos havi la poŝmono

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

Est-ce que je dois être un parent de la personne pour
qui je suis aidant(e) ?

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?

Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la
personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?

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

Estas la poŝmono imponibla? Est-ce que les allocations sont imposables ?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio profitojn mi ricevas? Quelles compensations vais-je recevoir ?
Peti kio profitojn vin havos

Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn? Quelle conséquence les allocations ont sur les autres
prestations ?

Peti se la poŝmono tuŝas aliajn profitojn
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Speciális juttatások
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la
persono, ke mi estas prizorgita?

Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les
prestations de la personne dont j'ai la garde ?

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

Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido? Est-ce que je peux faire appel ?
Peti se vi povas apeli kontraŭ la decido

Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus? Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Peti kion vi devus fari, se viaj cirkonstancoj ŝanĝus
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