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Disability benefits - 
Esperanto Russian
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn
de invalideco?

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и
пособия по инвалидности?

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

Estas la poŝmono imponibla? Денежное пособие освобождено от налогов?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi
ricevas?

Какие факторы определяют, сколько денег я получу?

Peti kion faktoroj determinas kiom mono vi ricevos

Disability benefits - 
Esperanto Russian
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la
poŝmono?

Каковы требования для получения права на пособие
по уходу?

Peti kion postuloj determinas, se vi povos havi la poŝmono

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

Мне нужно быть связанным с человеком, за которым
я ухаживаю?

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?

Сколько часов в неделю мне нужно проводить,
ухаживая за человеком, чтобы иметь право на
пособие?

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

Estas la poŝmono imponibla? Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio profitojn mi ricevas? Какие льготы я получу?
Peti kio profitojn vin havos

Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn? Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Peti se la poŝmono tuŝas aliajn profitojn
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Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la
persono, ke mi estas prizorgita?

Мое денежное пособие может повлиять на льготы
человека, за которым я ухаживаю?

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

Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido? Я могу обжаловать это решение?
Peti se vi povas apeli kontraŭ la decido

Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus? Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Peti kion vi devus fari, se viaj cirkonstancoj ŝanĝus

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

