
Immigrazione
Indennità di disabilità

Indennità di disabilità - 
esperanto greco
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn
de invalideco?

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;

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

Estas la poŝmono imponibla? Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi
ricevas?

Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα
χρήματα θα λάβω;

Peti kion faktoroj determinas kiom mono vi ricevos

Indennità di disabilità - 
esperanto greco
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la
poŝmono?

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω
επίδομα φροντίδας;

Peti kion postuloj determinas, se vi povos havi la poŝmono

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

Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;

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?

Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω
φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή
την οικονομική βοήθεια;

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

Estas la poŝmono imponibla? Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio profitojn mi ricevas? Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Peti kio profitojn vin havos

Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn? Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Peti se la poŝmono tuŝas aliajn profitojn
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Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la
persono, ke mi estas prizorgita?

Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που
λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;

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

Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido? Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Peti se vi povas apeli kontraŭ la decido

Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus? Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Peti kion vi devus fari, se viaj cirkonstancoj ŝanĝus
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