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Ayudas para discapacitados - 
esperanto árabe
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn
de invalideco?

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

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

Estas la poŝmono imponibla? هل السعر خال من الضريبة؟
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi
ricevas?

ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل
عليه؟

Peti kion faktoroj determinas kiom mono vi ricevos

Ayudas para discapacitados - 
esperanto árabe
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la
poŝmono?

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

Peti kion postuloj determinas, se vi povos havi la poŝmono

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

هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني
به؟

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?

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

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

Estas la poŝmono imponibla? هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Peti se la poŝmono estas imponibla
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Kio profitojn mi ricevas? ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟

Peti kio profitojn vin havos

Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn? هل سيؤثر التعويض على التعويضات األخرى؟
Peti se la poŝmono tuŝas aliajn profitojn

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

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

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

Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido? هل يمكنني االستئناف على القرار؟
Peti se vi povas apeli kontraŭ la decido

Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus? ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Peti kion vi devus fari, se viaj cirkonstancoj ŝanĝus
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