
Maahanmuutto
Vammaistuet

Vammaistuet - 
Esperanto Turkki
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn
de invalideco?

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı
nereden öğrenebilirim?

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

Estas la poŝmono imponibla? Maddi yardım vergiden muaf mı?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi
ricevas?

Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?

Peti kion faktoroj determinas kiom mono vi ricevos

Vammaistuet - 
Esperanto Turkki
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la
poŝmono?

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için
gerekenler nelerdir?

Peti kion postuloj determinas, se vi povos havi la poŝmono

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

Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor
mu?

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?

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

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

Estas la poŝmono imponibla? Tazminat vergiye tabi mi?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio profitojn mi ricevas? Hangi yardımları alacağım?
Peti kio profitojn vin havos

Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn? Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Peti se la poŝmono tuŝas aliajn profitojn

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

Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını
etkiler mi?

Peti se via poŝmono tuŝas la profitojn de la persono, ke vi estas prizorgita
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Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido? Bir kararı temyize götürebilir miyim?

Peti se vi povas apeli kontraŭ la decido

Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus? Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Peti kion vi devus fari, se viaj cirkonstancoj ŝanĝus
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