Foirm iarratais ar

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

CB 56

Athrú imeachtaí a fhéadfaidh imirt
ar d’éileamh ar Shochar Linbh
•
•
•
•

Rangú Sonraí R

Bain feidhm as peann gránbhiorach DUBH, le do thoil.
Bain feidhm as BLOCLITREACHA agus cuir X sna boscaí cuí, le do thoil.
Freagair na ceisteanna go léir a bhaineann leat, le do thoil.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Cuid 1

Do shonraí féin

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

Uas.

Bn.

Eile

Iníon

4. Ainm(neacha):
5. Sloinne breithe:
6. Do dháta breithe:
L L

M M

B B B B

Sonraí Teagmhála
7. Do sheoladh:

GUTHÁN PÓCA

8. D’uimhir ghutháin:

LÍNE THALÚN
9. Do sheoladh ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím gur fíor agus gur críochnúil an fhaisnéis a thugaim ar an bhfoirm seo. Tuigim go mbeidh orm
aon íocaíocht a fhaighim ón Roinn a aisíoc agus gur féidir go n-ionchúiseofar mé má bhíonn 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.
Dáta:
2 0
L L

M M

B B B B

Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

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

Cuid 1 ar leanúint
10.An bhfuil tú?

Do shonraí féin
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 Shibhialta
a díscaoileadh idir an dá linn)

I mBaintreachas

Cuid 2

Athruithe i do shonraí

11.Má d’athraigh tú do sheoladh le déanaí, luaigh, le do thoil:
Do sheoladh roimhe seo:

12.Ar imigh tú as an Stát?
D’imigh
Má d’imigh, luaigh le do thoil:
An dáta ar imigh tú as an
Stát:
L L
M M
13.Ar imigh tú as áras an teaghlaigh?
D’imigh
Má d’imigh, luaigh le do thoil:
An dáta ar imigh tú as áras
an teaghlaigh:
L L
M M

Níor imigh

B B B B
Níor imigh

B B B B

14.Ar (ath)phós tú nó an ndearna/n-athdhearna tú páirtnéireacht shibhialta nó cumann sibhialta?
Ní dhearna
Rinne
Má rinne, ar mhiste leat bunchóip de do theastas pósta, do theastas clárúcháin um páirtnéireacht
shibhialta nó cumann sibhialta a chur chugainn (má tharla sé seo lasmuigh de Phoblacht na hÉireann).
15.Ar thosaigh tú nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir ag obair i dtír eile?
Thosaigh
Níor thosaigh
Má thosaigh, luaigh le
do thoil:
An dáta ar tosaíodh:
L L

M M

B B B B

Tír na hoibre:
16.An bhfuair an duine a d’éiligh an Sochar Linbh bás?
Ní bhfuair
Fuair
Má fuair, ní mór don duine ar mian leis/léi an Sochar Linbh a éileamh anois foirm CB1* a
líonadh agus a chur ar ais maille le teastas báis an chustaiméara (má fuair sé/sí bás lasmuigh
de Phoblacht na hÉireann). Ní theastaíonn teastais bhreithe na leanaí uainn.
*Tá foirmeacha CB1 agus CB2 ar fáil ónár láithreán gréasáin ag www.welfare.ie, ó d’Oifig
Leasa Shóisialaigh áitiúil nó ó oifigí an phoist.

Cuid 3

Sonraí nua íocaíochta

Is féidir leat d’íocaíocht a fháil i d’oifig áitiúil an phoist nó trí íocaíocht dhíreach le
do chuntas reatha, taisce nó coigiltis in institiúid airgeadais. Más mian leat do
shonraí reatha a athrú, líon rogha amháin anseo thíos, le do thoil.

Oifig an Phoist
Seoladh nua Oifig an Phoist:

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

Cuid 4

Athruithe ar na sonraí de do leanbh

17.An bhfuil leanbh agat atá 16 nó 17 de bhlianta d’aois agus a d’athraigh nó a d’fhág scoil?
Tá
Níl
Má tá, luaigh le do thoil:
Sloinne an linbh:
Ainm(neacha) an linbh:
An dáta ar athraigh nó ar
fhág an leanbh scoil:
Ainm na scoile, má
d’athraigh an leanbh scoil:

L L

M M

B B B B

Cuir CB2* ón scoil nua faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.

Cuid 4 ar leanúint

Athruithe ar na sonraí de do leanbh

18.An bhfuair leanbh a bhfuil Sochar Linbh á fháil agat ina leith bás?
Fuair
Ní bhfuair
Má fuair, luaigh le do
thoil:
Sloinne an linbh:
Ainm(neacha) an linbh):
Dáta breithe:
L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

Dáta báis:
19.Ar fhág do leanbh baile?
Má d’fhág, luaigh le do
thoil:
Sloinne an linbh:

D’fhág

Níor fhág

Ainm(neacha) an linbh:
An dáta ar fhág an leanbh
do bhaile:

L L

M M

B B B B

An seoladh a bhfuil cónaí
ar an leanbh anois:

Cuir an fhoirm iarratais líonta seo chuig:
Rannóg an tSochair Linbh
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Bóthar Oilibhéir Phluincéid Naofa
Leitir Ceanainn
Contae Dhún na nGall
Guthán: 074 916 4496
Íosghlao: 1890 400 400
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, cuir glao, le do thoil, ar +353 74 916 4496
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as
úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Ná déan dearmad ar an dearbhú i gCuid 1 a shíniú, le
do9443298098
thoil.
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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