
Иммиграция
Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - 
Эсперанто Датский
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn
de invalideco?

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få
invalidepension?

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

Estas la poŝmono imponibla? Er understøttelsen skattefri?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi
ricevas?

Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?

Peti kion faktoroj determinas kiom mono vi ricevos

Льготы по инвалидности - 
Эсперанто Датский
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la
poŝmono?

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til
at få plejebistand?

Peti kion postuloj determinas, se vi povos havi la poŝmono

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

Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig
af for at modtage plejebistanden?

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?

Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage
mig af personen for at kunne søge om plejebistand?

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

Estas la poŝmono imponibla? Er plejebistanden skattepligtig?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio profitojn mi ricevas? Hvilken understøttelse vil jeg få?
Peti kio profitojn vin havos

Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn? Påvirker understøttelsen andre fordele?
Peti se la poŝmono tuŝas aliajn profitojn

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

Kan min understøttelse påvirke de fordele min
plejeperson har?

Peti se via poŝmono tuŝas la profitojn de la persono, ke vi estas prizorgita
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Иммиграция
Льготы по инвалидности
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido? Kan jeg appellere en beslutning?

Peti se vi povas apeli kontraŭ la decido

Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus? Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Peti kion vi devus fari, se viaj cirkonstancoj ŝanĝus
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