Foirm iarratais ar

Shochar Linbh

Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

CB 1

Rangú Sonraí R

Ní mór Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) duit féin agus do do
leanbh/leanaí a bheith agat sula ndéanfaidh tú iarratas.
Conas is ceart an fhoirm iarratais seo a líonadh.
• Stróic an leathanach seo den fhoirm agus bain feidhm as mar threoir chun an fhoirm
seo a líonadh, le do thoil.
• Freagair na ceisteanna go léir, le do thoil. Cuirfear iarratais neamhiomlána ar ais
chugat agus féadfaidh sé seo moill a chur ar d’iarratas.
• Bain feidhm as peann gránbhiorach DUBH, le do thoil.
• Bain feidhm as BLOCLITREACHA agus cuir X sna boscaí cuí, le do thoil.
• Más mian leat éileamh a dhéanamh i leith leanaí atá 16 bliana nó 17 mbliana d’aois,
is cóir duit an fhoirm seo agus foirm CB2, ar féidir leat í a fháil ar www.welfare.ie,
ó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil agus ó oifigí an phoist, a líonadh.
D’fhéadfá cuid den sochar a chailleadh mura líonfá agus mura gcuirfeá ar ais an
fhoirm iarratais seo laistigh de 12 mhí ón mí:
- ar rugadh an leanbh, nó
- a ndearnadh duine de do theaghlach den leanbh, nó
- ar tháinig tú agus do theaghlach chun cónaí i bPoblacht na hÉireann, nó
- a ndeachaigh tú nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir i
mbun fostaíochta anseo.
Tabhair faoi deara: Ní íoctar an Sochar Linbh i gcomhair na míosa a mbeirtear an
leanbh.
Má dhéanann tú iarratas níos déanaí ná 12 mhí i ndiaidh aon cheann de na himeachtaí
seo thuas agus más mian leat riaráiste a lorg, ní mór duit an fáth nó na fáthanna leis
an iarratas déanach a chur i gCuid 7 agus fianaise scríofa a thabhairt dúinn.
• De ghnáth, is leis an máthair nó leis an leasmháthair a íoctar an Sochar Linbh. I
gcásanna áirithe, is féidir é a íoc le daoine eile. Is féidir go mbeidh gá ag an Roinn le
heolas ó ghníomhaireachtaí eile faoi d’iarratas agus is féidir go n-úsáidfear sonraí san
fhoirm seo chun d’intofacht do Shochar Linbh a phromhadh le linn na bhfiosruithe sin.
Iarratasóir:
Líon gach Cuid. Nuair a bheidh an fhoirm líonta, sínigh an dearbhú i gCuid 1.
Má theastaíonn aon chabhair uait chun an fhoirm seo a líonadh, déan teagmháil, le
do thoil, le d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, le do Lárionad Intreo áitiúil, le
d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó le Rannóg an tSochair Linbh.
Guthán:
(074) 916 4496
Íosghlao:
1890 400 400
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar
+ 353 74 916 4496, le do thoil.
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí
éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Conas is ceart an chéad leathanach den fhoirm seo a líonadh
Chun cabhrú linn ó thaobh d’éileamh a bhreithniú:

• Priontáil na litreacha agus na huimhreacha go soiléir.
• Cuir carachtar amháin (litir nó uimhir) i ngach bosca.
Féach ar an sampla thíos, le do thoil.
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1. D’Uimhir PSP:
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sonraigh)

Uas.

Iníon

Bn. X
Í

Eile

3. Sloinne:

U

M H U R C H Ú

4. Ainm(neacha):

M Á

I

R Í

5. D’ainm mar atá sé ar do
theastas breithe:

M Á

I

R E

6. Sloinne breithe:

N

I

C

7. Sloinne breithe do
mháthar:

N

Í

8. Do dháta breithe:
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10. D’uimhir ghutháin:
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11.Do sheoladh ríomhphoist: C A R A C H T A R
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Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

Foirm iarratais ar

CB 1

Rangú Sonraí R

Shochar Linbh
Do shonraí féin

Cuid 1
1. D’Uimhir PSP:
2. Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh)
3. Sloinne:

Uas.

Bn.

Iníon

Eile

4. Ainm(neacha):
5. D’ainm mar atá sé ar do
theastas breithe:
6. Sloinne breithe:
7. Sloinne breithe do
mháthar:
8. Do dháta breithe:
L L

M M

B B B B

Sonraí Teagmhála
9. Do sheoladh:

Contae
Postchód
GUTHÁN PÓCA

10. D’uimhir ghutháin:

LÍNE THALÚN
11.Do sheoladh ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím gur fíor agus gur críochnúil an fhaisnéis atá tugtha agam ar an bhfoirm seo. Tuigim go
mbeidh orm aon íocaíocht a fhaighim ón Roinn a aisíoc agus gur féidir go n-ionchúiseofar mé má tá
aon chuid den fhaisnéis uaim bréagach nó míthreorach nó mura nochtaim aon fhaisnéis ábhartha.
Geallaim go n-inseoidh mé láithreach don Roinn é má thagann aon athrú ar mo dhálaí a fhéadfaidh
dul i bhfeidhm ar mo theidlíocht leantach.

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

Rabhadh: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó má choinníonn tú faisnéis siar, féadfar thú a
ionchúiseamh agus dá thoradh sin féadfar fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó iad araon a ghearradh ort.

Do shonraí féin

Cuid 1 ar leanúint
12.An bhfuil tú?

Singil

Ag Comhchónaí le duine eile

Pósta

I bPáirtnéireacht Shibhialta

Idirscartha

I do Pháirtnéir Sibhialta marthanach

Colscartha

I d’Iarpháirtnéir Sibhialta
(bhí tú i bPáirtnéireacht Shibialta a
díscaoileadh idir an dá linn)

I mBaintreachas
13.Má tá tú:

Pósta nó má tá páirtnéireacht shibhialta déanta agat, cén dáta óna bhfuil an scéal amhlaidh?

Ag comhchónaí le duine eile,
cén dáta óna bhfuil an
scéal amhlaidh?

L L

M M

B B B B

L L
M M
B B B B
Idirscartha, colscartha nó má tá do pháirtnéireacht shibhialta díscaoilte, cén dáta óna bhfuil an
scéal amhlaidh?
L L
14.An bhfuil/raibh an
Sochar Linbh á fháil agat?

M M

Tá/Bhí

B B B B
Níl/Ní raibh

Má tá/bhí, luaigh le do thoil:
Uimhir thagartha:
Dáta deiridh íocaíochta:
L L

M M

B B B B

An tír a íocann é leat:
15.An bhfuil Uimhir Árachais Shóisialaigh nó a macasamhail agat, mar shampla, Uimhir Árachais
Náisiúnta, Uimhir Pesel, Uimhir CNP nó Uimhir Aitheantais?
Níl
Tá
Má tá, luaigh le do thoil:
Uimhir:
16.An bhfaigheann tú aon sochar leasa shóisialaigh eile nó aon phinsean eile?
Faigheann
Ní fhaigheann
Má fhaigheann, luaigh le do thoil:
An tír a íocann é leat:
Ainm an tsochair nó ainm
an phinsin:
Uimhir thagartha:

Cuid 2

Coinníoll Gnáthchónaithe

17.An bhfuil tú fostaithe nó féinfhostaithe?
Tá
Luaigh, le do thoil:
Más náisiúnach na Polainne
thú, luaigh d’uimhir NIP:
Ainm na tíre ina n-oibríonn
tú:
Ainm na tíre ina n-íocann
tú an t-árachas sóisialach:

Níl

Ainm an fhostóra:
An dáta ar thosaigh tú
d’fhostaíocht reatha:

L L
M M
B B B B
Má tá tú fostaithe, cuir litir ó d’fhostóir leis an bhfoirm seo, le do thoil, ina luaitear an dáta ar
thosaigh tú ag obair, uimhir chláraithe d’fhostóra agus aicme an árachais shóisialaigh a íoctar.

18.Má tháinig tú le déanaí go Poblacht na hÉireann, cathain a tháinig tú agus do theaghlach anseo?
Tú:
Do chéile, do pháirtnéir
sibhialta nó do
chomhchónaitheoir:

L L

M M

B B B B

L L

M M

B

L L

M M

B B B B

B B B

Do leanaí:
19.Cén tír inar rugadh thú?
20.Cad í do náisiúntacht?
21.Ar chónaigh tú i bPoblacht na hÉireann go leanúnach ón dáta ar tháinig tú nó ón dáta ar fhill tú
chun cónaí anseo?
Chónaigh
Níor chónaigh
22.Tabhair sonraí, le do thoil, de gach tír lasmuigh de Phoblacht na hÉireann inar chónaigh tú.
Tír 1
Tír:
Na dátaí ar chónaigh tú ann:
Ó:
Go:
L L
Do sheoladh deireanach
ann:

Cén fáth ar chónaigh tú ann?

M M

B B B B

Cuid 2 ar leanúint

Coinníoll Gnáthchónaithe
Tír 2

Tír:
Na dátaí ar chónaigh tú ann:
Ó:
Go:
L L

M M

B B B B

Do sheoladh deireanach
ann:

Cén fáth ar chónaigh tú ann?

Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith, más gá sin.
23.An bhfuil tú i do chónaí ag an seoladh céanna le 2 bhliain anuas?
Tá

Níl

Mura bhfuil, tabhair sonraí, le do thoil, den áit a raibh tú i do chónaí sa spás atá curtha ar fáil.
Seoladh deireanach:

Ó:
Go:
L L

M M

B B B B

Cuid 2 ar leanúint

Coinníoll Gnáthchónaithe

24.An bhfuil duine de do dhlúthmhuintir nó de dhlúthmhuintir do chéile, do pháirtnéara shibhialta
nó do chomhchónaitheora, mar shampla, tuismitheoir, deartháir nó deirfiúr, ina c(h)ónaí i
bPoblacht na hÉireann?
Tá
Níl
Má tá, luaigh le do thoil:
Duine 1
A s(h)loinne:
A (h)ainm(neacha):
A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

A s(h)eoladh:

A g(h)aol leat:
An dáta ar tháinig sé/sí go
Poblacht na hÉireann:

Duine 2
A s(h)loinne:
A (h)ainm(neacha):
A d(h)áta breithe:
A s(h)eoladh:

A g(h)aol leat:
An dáta ar tháinig sé/sí go
Poblacht na hÉireann:

Cuid 2 ar leanúint

Coinníoll Gnáthchónaithe
Duine 3

A s(h)loinne:
A (h)ainm(neacha):
A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

A s(h)eoladh:

A g(h)aol leat:
An dáta ar tháinig sé/sí go
Poblacht na hÉireann:

Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith, más gá sin.
25.An bhfuil cárta reatha ó Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (GNIB) agat?
Tá
Níl
Má tá, luaigh le do thoil:
D’Uimhir GNIB:
Mura bhfuil, luaigh le do thoil:
An ndearna tú iarratas riamh ar stádas dídeanaí nó ar chead fanacht sa Stát?
Rinne
Ní dhearna
Má rinne, luaigh le do thoil:
An bhfuil tú ag fanacht le cinneadh faoi d’iarratas?
Tá
Níl
Má tá, cuir cóipeanna fíoraithe de gach cáipéis ábhartha ón Roinn Dlí agus Cirt agus
Comhionannais ar fáil, le do thoil. Ná cuir na cáipéisí bunaidh tríd an bpost chugainn, le do
thoil, mar comhairlíonn an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais nach mór duit na cáipéisí
bunaidh a choinneáil leat i gcónaí.

Cuid 3

Do shonraí íocaíochta

Is féidir leat d’íocaíocht a fháil i d’oifig an phoist a roghnaíonn tu nó trí íocaíocht dhíreach le do
chuntas reatha, taisce nó coigiltis in institiúid airgeadais. Líon rogha amháin anseo thíos, le do
thoil.

Institiúid Airgeadais
Gheobhaidh tú na sonraí seo a leanas agus iad clóite ar ráitis ó
d’institiúid airgeadais.
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantóra Bainc (BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas
Bainc (IBAN):
Ainm(neacha) shealbhóir(í) an
chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):

Oifig an Phoist
Cuir anseo thíos, le do thoil, ainm agus seoladh oifig an phoist inar mian leat d’íocaíocht a
bhailiú.
Ainm agus seoladh oifig an
phoist:

Cuntas Coigiltis An Phoist um Chúram Leanaí
Uimhir an chuntais:
Is féidir leat foirm iarratais ar an gcuntas seo a fháil ó d’oifig áitiúil an phoist.

Cuid 4

Sonraí de do leanbh/leanaí cáilithe

26.Tabhair sonraí anseo de leanbh/leanaí ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith.
Leanbh 1
A s(h)loinne:
A (h)ainm(neacha):
An bhfuil an leanbh:

Fireann

Baineann

A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

A náisiúntacht:
Cén gaol atá ag an leanbh
leat?
An gcónaíonn an leanbh leat
i bPoblacht na hÉireann?
Mura gcónaíonn, cén tír ina
gcónaíonn sé/sí?
An dáta ar tháinig sé/sí
chun cónaí leat:

Cónaíonn

Ní chónaíonn

L L
M M
B B B B
A (h)Uimhir Árachais Shóisialaigh nó a macasamhail, mar shampla, Uimhir Árachais Náisiúnta,
Uimhir Pesel, Uimhir CNP
nó Uimhir Aitheantais:
Leanbh 2

A s(h)loinne:
A (h)ainm(neacha):
An bhfuil an leanbh:

Fireann

Baineann

A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

A náisiúntacht:
Cén gaol atá ag an leanbh
leat?
An gcónaíonn an leanbh leat
i bPoblacht na hÉireann?
Mura gcónaíonn, cén tír ina
gcónaíonn sé/sí?
An dáta ar tháinig sé/sí
chun cónaí leat:

Cónaíonn

Ní chónaíonn

L L
M M
B B B B
A (h)Uimhir Árachais Shóisialaigh nó a macasamhail, mar shampla, Uimhir Árachais Náisiúnta,
Uimhir Pesel, Uimhir CNP
nó Uimhir Aitheantais:

Cuid 4 ar leanúint

Sonraí de do leanbh/leanaí cáilithe
Leanbh 3

A s(h)loinne:
A (h)ainm(neacha):
An bhfuil an leanbh:

Fireann

Baineann

A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

A náisiúntacht:
Cén gaol atá ag an leanbh
leat?
An gcónaíonn an leanbh leat
i bPoblacht na hÉireann?
Mura gcónaíonn, cén tír ina
gcónaíonn sé/sí?
An dáta ar tháinig sé/sí
chun cónaí leat:

Cónaíonn

Ní chónaíonn

L L
M M
B B B B
A (h)Uimhir Árachais Shóisialaigh nó a macasamhail, mar shampla, Uimhir Árachais Náisiúnta,
Uimhir Pesel, Uimhir CNP
nó Uimhir Aitheantais:
Leanbh 4

A s(h)loinne:
A (h)ainm(neacha):
An bhfuil an leanbh:

Fireann

Baineann

A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

A náisiúntacht:
Cén gaol atá ag an leanbh
leat?
An gcónaíonn an leanbh leat
i bPoblacht na hÉireann?
Mura gcónaíonn, cén tír ina
gcónaíonn sé/sí?
An dáta ar tháinig sé/sí
chun cónaí leat:

Cónaíonn

Ní chónaíonn

L L
M M
B B B B
A (h)Uimhir Árachais Shóisialaigh nó a macasamhail, mar shampla, Uimhir Árachais Náisiúnta,
Uimhir Pesel, Uimhir CNP
nó Uimhir Aitheantais:

Cuid 4 ar leanúint

Sonraí de do leanbh/leanaí cáilithe

faoi bhun 16
os cionn 16
27.Cé mhéid leanaí a
bliana d’aois
bliana d’aois
chónaíonn leat anois?
28.Mura gcónaíonn leanbh/leanaí leat, luaigh ainm an tuismitheora nó an chaomhnóra lena
gcónaíonn an leanbh/na leanaí:
A s(h)loinne:
A (h)ainm(neacha):
A s(h)loinne breithe:
A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

A s(h)eoladh:

An gaol atá aige/aici leis
an leanbh/na leanaí:
A (h)Uimhir Árachais Shóisialaigh nó a macasamhail, mar shampla, Uimhir Árachais Náisiúnta,
Uimhir Pesel, Uimhir CNP
nó Uimhir Aitheantais:
Más náisiúnach na Polainne
é/í, luaigh a (h)uimhir NIP:
29.An bhfuil aon duine de na leanaí a chónaíonn leat anois....?
Níl
Tá
Uchtaithe:
Altramaithe:
Tá
Níl
Ní do leanbh/leanaí féin
Is ea
Ní hea
é/í/iad:
Más ‘Tá’/ ‘Is ea’ an freagra, luaigh le do thoil:
Sloinne an oibrí shóisialta:
Ainm(neacha) an oibrí
shóisialta:
Seoladh an oibrí shóisialta:

Uimhir ghutháin an oibrí
shóisialta:

GUTHÁN PÓCA
LÍNE THALÚN

Seoladh ríomhphoist an
oibrí shóisialta:

Cuid 4 ar leanúint

Sonraí de do leanbh/leanaí cáilithe

30.An bhfuil coimeád dlíthiúil do linbh/leanaí agat?
Níl
Tá
31.An gcothaíonn tú do leanbh/leanaí?
Ní chothaíonn
Cothaíonn
I gcás gach linbh aoise scoile a chónaíonn i bPoblacht na hÉireann, cuir litir leis an bhfoirm
seo óna scoil nó óna c(h)oláiste chun an dáta ar thosaigh sé/sí ag freastal a dheimhniú.
I gcás gach linbh nach leanbh aoise scoile é/í agus a chónaíonn i bPoblacht na hÉireann, cuir
litir leis an bhfoirm seo ó do dhochtúir, ó na Gardaí, ó naíonra nó ó naíolann chun a
dheimhniú go gcónaíonn an leanbh i bPoblacht na hÉireann de ghnáth.

Cuid 5

Sonraí de do chéile/pháirtnéir sibhialta/chomhchónaitheoir

32.A (h)Uimhir PSP:
33.Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh, más cuí)
34.A s(h)loinne:

Uas.

Bn.

Iníon

Eile

35.A (h)ainm(neacha):
36.A s(h)loinne breithe:
37.A (h)Uimhir Árachais Shóisialaigh nó a macasamhail, mar shampla, Uimhir Árachais Náisiúnta,
Uimhir Pesel, Uimhir CNP
nó Uimhir Aitheantais:
38.Más náisiúnach na Polainne
é/í, luaigh a (h)uimhir NIP:
39.A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

40.A s(h)eoladh:
Ná freagair an cheist seo ach
más amhlaidh nach gcónaíonn
sibh le chéile.

41.A náisiúntacht:
42.An bhfaigheann sé/sí Sochar Linbh?
Faigheann
Má fhaigheann, luaigh le do thoil:
Uimhir thagartha:

Ní fhaigheann

Dáta deiridh íocaíochta:
L L
An tír a íocann é leis/léi:

M M

B B B B

Cuid 5 ar leanúint Sonraí de do chéile/pháirtnéir sibhialta/chomhchónaitheoir
43.An bhfaigheann sé/sí aon sochar leasa shóisialaigh eile nó aon phinsean eile?
Faigheann
Ní fhaigheann
Má fhaigheann, luaigh le do thoil:
An tír a íocann é leis/léi:
Ainm an tsochair nó ainm
an phinsin:
Uimhir thagartha:
44.An bhfuil sé/sí fostaithe nó féinfhostaithe?
Tá
Luaigh, le do thoil:
Ainm na tíre ina n-oibríonn
sé/sí:
Ainm na tíre ina n-íocann
sé/sí an t-árachas sóisialach:

Níl

Ainm a f(h)ostóra:
An dáta ar thosaigh sé/sí a
f(h)ostaíocht reatha:

Cuid 6

L L

M M

B B B B

Imeachtaí a fhéadfaidh imirt ar do Shochar Linbh

Ní mór duit é a chur in iúl do Rannóg an tSochair Linbh i scríbhinn má tharlaíonn aon cheann de na himeachtaí seo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Athraíonn tú do sheoladh
Athraíonn tú d’oifig an phoist
Athraíonn tú do chuntas bainc/cumainn foirgníochta/An Phoist um Chúram Leanaí nó d’ainm ar an gcuntas
Críochnaíonn leanbh atá 16 nó 17 de bhlianta d’aois oideachas nó athraíonn/fágann sé/sí an scoil nó coláiste
Faigheann leanbh a n-íoctar sochar ina leith bás
Cuirtear i bpríosún, i dteach cúraim nó i lárionad coinneála thú nó do leanbh
Ní chónaíonn leanbh leat nó faoi do chúram a thuilleadh
Fágtar nó tréigtear leanbh nó baintear de do choimeád é/í
Imíonn tú nó do leanbh as an Stát
Pósann tú nó déanann tú páirtnéireacht shibhialta nó aontas/cumann sibhialta
Tosaíonn tú nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir ag obair i dtír eile den Aontas Eorpach
Faigheann an duine a bhfuil sochar linbh á fháil aige/aici bás
Beirtear a thuilleadh leanaí duit nó uchtaíonn nó altramaíonn tú a thuilleadh leanaí
Tagann do theaghlach chun cónaí i bPoblacht na hÉireann

Cuid 7

Sonraí d’iarratas déanach

Mura ndearna tú iarratas laistigh de 12 mhí agus más mian leat iarratas ar riaráiste a dhéanamh,
tabhair fáth/fáthanna leis sin sa spás atá curtha ar fáil thíos, le do thoil:
Cuir fianaise (más ann di) leis seo chun tacú leis an bhfáth/na fáthanna leis an éileamh déanach.

Cuid 8

Seicliosta

An bhfuil na nithe seo a leanas curtha faoi iamh agat leis an bhfoirm seo?
Cóip fhíoraithe de theastas clárúcháin (cárta Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce/GNIB)
do gach neamhnáisiúnach den Aontas Eorpach (AE) agus den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE)*
Litir ón scoil nó ón gcoláiste do gach leanbh aoise scoile a chónaíonn i bPoblacht na hÉireann chun an
dáta ar thosaigh do leanbh ag freastal a dheimhniú
Litir ó do dhochtúir, ó na Gardaí, ó naíonra nó ó naíolann a dheimhníonn cónaitheacht gach linbh
nach leanbh aoise scoile é/í agus a chónaíonn i bPoblacht na hÉireann
Litir ó d’fhostóir agus ó fhostóir do chéile/pháirtnéara shibhialta/chomhchónaitheora maille le
huimhir chláraithe an fhostóra, aicme an árachais shóisialaigh íoctha agus dáta tosaigh na fostaíochta
Foirm HRC1 líonta shínithe do náisiúnaigh dhífhostaithe den AE agus den LEE agus do gach
neamhnáisiúnach den AE agus den LEE
Foirm CB2 líonta do leanaí atá 16 nó 17 de bhlianta d’aois
Cáipéisí ábhartha ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais má tá iarratas ar stádas dídeanaí nó
cónaitheachta déanta agat
Má rugadh do leanbh/leanaí lasmuigh de Phoblacht na hÉireann:
Bunteastas breithe nó cóip fhíoraithe den teastas breithe, nach foláir ainm(neacha) an tuismitheora
nó na dtuismitheoirí a bheith ann, do gach leanbh ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith.*
Ní leor aistriúcháin ar theastais bhreithe ina n-aonar.
* Chun teastas a fhíorú, tabhair é chuig aon oifig de chuid na Roinne Coimirce Sóisialaí, le do thoil.
Tabhair faoi deara, le do thoil, nach nglactar ach le cóipeanna fíoraithe de na leaganacha bunaidh de
theastais.
Chun moill a sheachaint, cuir na teastais agus na cáipéisí go léir is gá leis an bhfoirm seo, le do thoil.
Más amhlaidh a bheidh teastais nó cáipéisí á gcur agat chugainn ar ball, tabhair na sonraí anseo:

Tábhachtach: Más amhlaidh a bheidh teastais nó cáipéisí á gcur agat chugainn ar ball, cuimhnigh ar
d’ainm iomlán, do sheoladh faoi láthair agus d’uimhir PSP a lua freisin.

Má bhog tú anseo as tír eile, cuimhnigh ar do sheoladh
deireanach sa tír sin a chur ar fáil dúinn i gCeist 22, le do
thoil.
Cuimhnigh, le do thoil, ar an Dearbhú i gCuid 1 a shíniú.
Má bhíonn aon fhadhb agat ó thaobh an fhoirm seo a líonadh, déan teagmháil, le do thoil, le d’Ionad
Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Don Roinn amháin
HRC gan a bheith
HRC1 eisithe
comhlíonta
Deonaím an Sochar Linbh a íoc leis na leanaí a ainmnítear i gCuid 4.

HRC comhlíonta

Ní dheonaím an Sochar Linbh a íoc leis na leanaí a ainmnítear i gCuid 4.

2 0

Le héifeacht ó:
M M

B B B B

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú an oifigigh bhreithiúnachta (ná húsáid bloclitreacha)

Cuir an fhoirm iarratais líonta seo chuig:
Rannóg an tSochair Linbh
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Oilibhéir Phluincéid Naofa
Leitir Ceanainn
Contae Dhún na nGall
Guthán:
Íosghlao:

(074) 916 4496
1890 400 400

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 74 916 4496, le do thoil.
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh
as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Ráiteas um Chosaint Sonraí
Tá sonraí pearsanta ag teastáil chun incháilitheacht a chinneadh maidir le híocaíochtaí agus
seirbhísí, arna riaradh do chóras cosanta sóisialta na hÉireann. Féadfar é a roinnt le
Ranna/Gníomhaireachtaí Rialtais eile dá bhforáiltear de réir dlí. Beartas cosanta sonraí ar fáil ag
www.welfare.ie/dataprotection nó cóip chrua.
Is mar threoir amháin a úsáidtear na mínithe agus na téarmaí san fhoirm seo agus ní léirmhíniú dleathach iad.
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