
Göç
Maluliyet tazminatı

Maluliyet tazminatı - Başvuru
Türkçe İngilizce
Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup
olmadığımı nereden öğrenebilirim?

Where can I find out if I am entitled to receive disability
benefits?

Maluliyet tazminatı alıp alamayacağınızı sormak

Maddi yardım vergiden muaf mı? Is the allowance tax-free?
Maddi yardımların vergiye tabi olup olmadığını sormak

Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler
belirliyor?

What are the factors which determine how much I get?

Ne kadar para alacağınızı hangi etmenlerin etkilediğini sormak

Maluliyet tazminatı - Bakıcı
Türkçe İngilizce
Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için
gerekenler nelerdir?

What are the requirements to be eligible for the carer's
allowance?

Bakıcı tazminatı alma hakkınız olup olmadığını hangi etmenlerin belirlediğini sormak

Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam
gerekiyor mu?

Do I have to be related to the person I am caring for?

Bakıcı tazminatı almak için bakıcılığını yaptığınız kişiyle akraba olmanız gerekip gerekmediğini sormak

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

How many hours a week do I have to spend caring for
the person to be eligible to apply for the benefits?

Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığınız kişiyle haftada kaç saat ilgilenmeniz gerektiğini sormak

Tazminat vergiye tabi mi? Is the allowance taxable?
Tazminatın vergiye tabi olup olmadığını sormak

Hangi yardımları alacağım? Which benefits will I receive?
Ne tür yardımlar alacağınızı sormak

Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi? Will the allowance affect other benefits?
Tazminatın diğer yardımları etkileyip etkilemediğini sormak

Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin
yardımlarını etkiler mi?

Can my allowance affect the benefits of the person I am
caring for?

Tazminatın bakıcılığını yaptığınız kişinin yardımlarını etkileyip etkilemeyeceğini sormak
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Bir kararı temyize götürebilir miyim? Can I appeal against a decision?

Bir karara karşı temyize gidip gidemeyeceğinizi sormak

Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir? What shall I do if my circumstances change?
Şartlarınız değişirse ne yapmanız gerektiğini sormak
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