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Stöd för funktionshindrade - Ansöka
Arabiska

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

Turkiska
Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup
olmadığımı nereden öğrenebilirim?

Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner

ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ؟

Maddi yardım vergiden muaf mı?

Fråga om ersättning inte skall beskattas

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ
ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ؟

Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?

Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär
Arabiska

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

Turkiska
Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için
gerekenler nelerdir?

Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning

ﻫﻞ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻋﺘﻨﻲ ﺑﻪ؟

Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor
mu?

Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag

ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﺃﻗﻀﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﻷﻛﻮﻥ ﻣؤﻫﻼ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ؟

Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım
kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?

Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget

ﻫﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ؟

Tazminat vergiye tabi mi?

Fråga om ersättningen ska beskattas
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ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺄﺗﻠﻘﺎﻫﺎ؟

Hangi yardımları alacağım?

Fråga vilka förmåner du får

ﻫﻞ ﺳﻴؤﺛﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ؟

Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?

Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner

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

Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını
etkiler mi?

Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ؟

Bir kararı temyize götürebilir miyim?

Fråga om du kan överklaga beslutet

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﻥ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻇﺮﻭﻓﻲ؟

Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?

Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras
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