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Dávky v pracovní neschopnosti

Dávky v pracovní neschopnosti - 
arabsky nizozemsky

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

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor
gehandicaptenzorg?

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

هل السعر خال من الضريبة؟ Is de uitkering belastingvrij?

السؤال إن كان السعر غير خاضع للضريبة

ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي
سأحصل عليه؟

Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?

السؤال عن العوامل التي تحدد المبلغ الذي ستحصل عليه

Dávky v pracovní neschopnosti - 
arabsky nizozemsky

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

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor
een zorgtoeslag?

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

هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي
أعتني به؟

Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor
zorg?

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؟

Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon
vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?

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

هل التعويضات خاضعة للضرائب؟ Is de zorgtoeslag belastbaar?

السؤال إن كانت التعويضات خاضعة للضرائب
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ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟ Welke voordelen zal ik ontvangen?

السؤال عن التعويضات التي ستحصل عليها

هل سيؤثر التعويض على التعويضات
األخرى؟

Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende
diensten?

السؤال إن كان التعويض يؤثر على التعويضات األخرى

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

به؟

Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende
diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?

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

هل يمكنني االستئناف على القرار؟ Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?

السؤال إن كان يمكنك االستئناف على القرار

ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟ Wat moet ik doen als mijn omstandigheden
veranderen?

السؤال عما عليك فعله إن تغيرت ظروفك

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Stránka 2 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

