
Bevándorlás
Speciális juttatások

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

Onde posso descobrir se tenho direito a receber
benefícios de deficientes?

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

Estas la poŝmono imponibla? O subsídio é isento de impostos?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi
ricevas?

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

Peti kion faktoroj determinas kiom mono vi ricevos

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

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio
por assistência?

Peti kion postuloj determinas, se vi povos havi la poŝmono

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

Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?

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?

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

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

Estas la poŝmono imponibla? O subsídio é tributável?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio profitojn mi ricevas? Quais benefícios vou receber?
Peti kio profitojn vin havos

Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn? O subsídio afeta outros benefícios?
Peti se la poŝmono tuŝas aliajn profitojn

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

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

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? Posso entrar com recurso contra uma decisão?

Peti se vi povas apeli kontraŭ la decido

Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus? O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Peti kion vi devus fari, se viaj cirkonstancoj ŝanĝus
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