
Život v zahraničí
Dávky v pracovní neschopnosti

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat
arabsky česky

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

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?

السؤال أين يمكنك معرفة إن كان يمكنك تلقي خدمات خاصة بذوي االحتياجات الخاصة

هل السعر خال من الضريبة؟ Musím platit daně z dávek?

السؤال إن كان السعر غير خاضع للضريبة

ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي
سأحصل عليه؟

Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?

السؤال عن العوامل التي تحدد المبلغ الذي ستحصل عليه

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé
arabsky česky

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

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o
příspěvek na péči?

السؤال عن المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنك الحصول على تعويضات الرعاية

هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي
أعتني به؟

Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?

السؤال إن كان يجب أن تكون قريب الشخص الذي تعتني به للحصول على التعويضات

كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن
أقضيها في العناية بالشخص ألكون مؤهال

للحصول على التعويضات؟

Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby
jsem mohl žádat o podporu?

السؤال عن عدد الساعات  أسبوعيا التي يجب أن تقضيها في العناية بالشخص لتكون مؤهال للحصول على التعويضات

هل التعويضات خاضعة للضرائب؟ Je podpora zdanitelná?

السؤال إن كانت التعويضات خاضعة للضرائب
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ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟ Jakou podporu dostanu?

السؤال عن التعويضات التي ستحصل عليها

هل سيؤثر التعويض على التعويضات
األخرى؟

Ovlivní tento přídavek další výhody?

السؤال إن كان التعويض يؤثر على التعويضات األخرى

هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات
األخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني

به؟

Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?

السؤال إن كان التعويض سيؤثر على التعويضات األخرى التي يتلقاها الشخص الذي تعتني به

هل يمكنني االستئناف على القرار؟ Můžu se odvolat proti rozhodnutí?

السؤال إن كان يمكنك االستئناف على القرار

ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟ Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?

السؤال عما عليك فعله إن تغيرت ظروفك
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