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

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

Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen

ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ؟

Er understøttelsen skattefri?

Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ
ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ؟

Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?

Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat
Arabia

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

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

Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia

ﻫﻞ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻋﺘﻨﻲ ﺑﻪ؟

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

Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia

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

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

Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi

ﻫﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ؟

Er plejebistanden skattepligtig?

Kysyt, onko tuki veronalaista
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ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺄﺗﻠﻘﺎﻫﺎ؟

Hvilken understøttelse vil jeg få?

Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada

ﻫﻞ ﺳﻴؤﺛﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ؟

Påvirker understøttelsen andre fordele?

Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin

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

Kan min understøttelse påvirke de fordele min
plejeperson har?

Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ؟

Kan jeg appellere en beslutning?

Kysyt, voitko valittaa päätöksestä

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﻥ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻇﺮﻭﻓﻲ؟

Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?

Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu
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