Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

Foirm iarratais ar

CR 1
Rangú Sonraí R

Liúntas Cúramóra
Ní mór Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) a bheith agat sula
ndéanfaidh tú iarratas.
Conas is ceart an fhoirm iarratais seo a líonadh.
• Bain feidhm as an leathanach seo mar threoir chun an fhoirm seo a líonadh, le do
thoil.
• 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.
• Ná cuir líne trí aon cheann de na boscaí, le do thoil. Fág boscaí bán mura
mbaineann siad leat.
Ba chóir duit iarratas ar Liúntas Cúramóra a dhéanamh chomh luath agus a thosófá
ag tabhairt aire do dhuine.
Mura bhfuil céile, páirtnéir sibhialta ná comhchónaitheoir agat:

Mura bhfuil céile, páirtnéir sibhialta ná comhchónaitheoir agat, líon Codanna 1 go 5
agus Cuid 8. Nuair a bheidh an fhoirm líonta, léigh Cuid 9 agus sínigh an dearbhú
i gCuid 1.
Má tá céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir agat:
Má tá céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir agat, líon Codanna 1 go 8.
Nuair a bheidh an fhoirm líonta, léigh Cuid 9 agus sínigh an dearbhú i gCuid 1.
Cúramóir:
Líon Mír A i gCuid 10 den tuairisc mhíochaine, le do thoil, agus cinntigh go
síneoidh an duine dá dtugann tú aire Mír A i gCuid 10 den tuairisc mhíochaine.
Dochtúir:
Líon Mír B i gCuid 10 den tuairisc mhíochaine, le do thoil. Déan deimhin de, le do
thoil, go síneoidh tú an chuid seo den fhoirm agus go gcuirfidh tú stampa uirthi.
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
nó le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Conas is ceart an fhoirm seo a líonadh
Chun cuidiú linn ó thaobh d’iarratas 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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Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

Foirm iarratais ar

Liúntas Cúramóra
Cuid 1

CR 1

A699208E

Rangú Sonraí R

Do shonraí féin (Sonraí den Chúramóir)

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

Uas.

Bn.

Eile

Iníon

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

M M

B B B B

8. Sloinne breithe do
mháthar:

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.
Mura féidir leat d’ainm a shíniú, déan do mharc, mar X, i láthair finné a shíneoidh a (h)ainm freisin.

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú an fhinné (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.
Leathanach 1

6A44CF86

3861BE0A

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin (Sonraí den Chúramóir)

12.An bhfuil tú?

Singil

Ag Comhchónaí le Duine Eile

Pósta

I bPáirtnéireacht Shibhialta

I do Pháirtnéir Sibhialta
Marthanach
I
d’Iarpháirtnéir Sibhialta
Colscartha
(bhí tú i bPáirtnéireacht
I mBaintreachas
Shibhialta a díscaoileadh ó shin)
13.Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag comhchónaí le duine eile, cén dáta óna bhfuil
tú amhlaidh?
Idirscartha

L L
M M
B B B B
14.Má d’oibrigh tú nó má chónaigh tú roimhe seo sa Ríocht Aontaithe, luaigh d’Uimhir Slándála
Sóisialaí sa Ríocht Aontaithe, le do thoil:

Cuid 2

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

Íocaíocht de réir tástála acmhainne is ea an Liúntas Cúramóra. Tá sé de cheangal dlí ort
d’acmhainn ar fad a dhearbhú, lena n-áirítear airgead tirim nó airgead in institiúid airgeadais,
coigilteas, scaireanna, bannaí, cistí, maoin (seachas do bhaile cónaithe féin), pinsin choigríche
srl. Cuir fianaise scríofa amhail ráitis agus duillíní pá san áireamh le d’iarratas, le do thoil. Mura
ndéanfaí amhlaidh, b’fhéidir go gcuirfí moill ar phróiseáil d’iarratais.
Thairis sin, ní mór duit acmhainn do chéile/pháirtnéara shibhialta/chomhchónaitheora a dhearbhú.
15(a). An bhfostaítear thú i láthair na huaire?
Ní fhostaítear

Fostaítear
Má fhostaítear, luaigh le do thoil:
Ainm an fhostóra:
Seoladh an fhostóra:

An cineál oibre:
Olltuilleamh
seachtainiúil:

€

,

.

sa tseachtain

Cuir trí cinn de na duillíní pá is déanaí de do chuid faoi iamh leis
an bhfoirm seo, le do thoil.
15(b). Tá cead agat obair a dhéanamh suas le 15 huaire an chloig sa tseachtain lasmuigh den
bhaile cónaithe. An bhfuil sé de rún agat....?
(a)
fanacht ag obair ar feadh suas le 15 huaire an chloig sa tseachtain:
Tá
Níl
nó
(b)
dul ar ais ag obair ar feadh suas le 15 huaire an chloig sa tseachtain:
Tá
Leathanach 2

CF3CC584

Níl

051E5DE9

Cuid 2 ar leanúint

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

16.An bhfuil tú féinfhostaithe nó an raibh tú féinfhostaithe?
Níl/Ní raibh

Tá/Bhí
Má tá/bhí, luaigh le do thoil:
An cineál oibre a
dhéanann/rinne tú:
Dátaí na
Ó:
féinfhostaíochta:
Go:
L L
Glantuilleamh bliantúil:

€

M M

B B B B

,

.

sa bhliain

Is é seo an t-airgead a thuill(eann) tú ón bhféinfhostaíocht tar éis na costais oibriúcháin a
bhaint.
17.An bhfaigheann tú íocaíocht slándála sóisialaí ó thír eile?
Ní fhaigheann

Faigheann
Má fhaigheann, luaigh le do thoil:
Ainm na tíre:
D’uimhir éilimh nó
d’uimhir thagartha:
Méid:

€

,

.

sa tseachtain

Cuir an duillín pá nó an litir is déanaí ón nGníomhaireacht Slándála Sóisialaí faoi iamh leis an
bhfoirm seo, le do thoil, chun an méid thuas a dhaingniú agus tabhair ráiteas bainc 6 mhí i leith
an chuntais lena bhfuil an íocaíocht seo á déanamh.
18.An bhfaigheann tú aon phinsean eile nó aon liúntas eile ó Phoblacht na hÉireann nó ó thír
eile?
Faigheann
Ní fhaigheann
Má fhaigheann, luaigh le do thoil:
Cé a íocann an pinsean
seo?:
D’uimhir éilimh nó
d’uimhir thagartha:
sa tseachtain
Méid:
€ ,
.
Cuir an duillín pá nó an litir is déanaí ó na daoine a thugann an íocaíocht seo duit faoi iamh
leis an bhfoirm seo, le do thoil, chun an méid thuas a dhaingniú agus tabhair ráiteas bainc 6
mhí i leith an chuntais lena bhfuil an íocaíocht seo á déanamh.
19(a). An bhfuil tú i d’úinéir feirme nó talún, an bhfuil úinéireacht feirme nó talún á roinnt agat, nó an
bhfuil feirm nó talamh á saothrú nó á tógáil ar cíos agat?
Tá
Níl
Má tá, luaigh le do thoil:
Méid na feirme/talún:
acra
Uimhir thréada nó
ealta:
Glanioncam nó
,
.
glanchíos bliantúil €
ón bhfeirm nó ón
Is ionann ‘glanioncam bliantúil’ agus an t-airgead atá tuillte agat
talamh:
ón bhfeirm tar éis na costais oibriúcháin a bhaint.
19(b). Má tá d’fheirm nó do thalamh á ligean amach ar cíos agat, luaigh an glanioncam
bliantúil ón ligean, le do thoil:
Glanioncam
€
,
.
bliantúil:
Leathanach 3

610BB3F2

C49EB85F

Cuid 2 ar leanúint

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

20(a). An bhfuil tú ag glacadh páirte in aon cheann de na cúrsaí/scéimeanna seo a leanas, cuir X sa bhosca
mar a bhaineann sé leat agus tabhair an dáta ar thosaigh tú é má chuireann tú X sa bhosca ‘Tá’.
An dáta ar thosaigh tú:
Níl
Fostaíocht Phobail:
Tá
L L
M M
B B B B
Scéim Shóisialta na
Tá
Níl
Tuaithe:
L L
M M
B B B B
Tionscnamh
Tá
Níl
Limistéarbhunaithe:
L L
M M
B B B B
Scéim um Fhilleadh ar
Obair:

Tá

Scéim Deiseanna Oiliúna
Gairmoideachais:

Tá

Liúntas um Fhilleadh ar
Oideachas:

Tá

Cúrsa nó scéim SOLAS/FÁS:

Tá

Scoil nó coláiste:

Níl
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

L L

M M

B B B B

Níl
Níl
Níl

Tá

Cúrsa nó scéim eile:
Má tá, luaigh le do thoil:
Ainm an chúrsa nó ainm na
scéime:
An dáta ar thosaigh Ó:
tú:

L L

Níl
Níl

Tá

Go:
L L

M M

B B B B

20(b). Luaigh an méid airgid a íoctar leat as an scéim nó as an gcúrsa seo a dhéanamh, le do thoil:

€

,

.

sa tseachtain

21.An sealbhaíonn tú stoic, scaireanna (lena n-áirítear scaireanna in uachtarlann nó i
gcomharchumann, blianachtaí, bannaí, polasaithe árachais) nó infheistíochtaí i bPoblacht na
hÉireann nó i dtír eile?
Ní shealbhaíonn
Sealbhaíonn
Má shealbhaíonn, luaigh le do thoil:
Ainm na cuideachta:
An líon scaireanna a
shealbhaítear:
A luach:

€

,
,

.

Cuir ráiteas faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil, chun na sonraí
agus an luach reatha ar an margadh a thaispeáint.
Leathanach 4

DBFF1A5B

188D9540

Cuid 2 ar leanúint

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

22.An bhfuil coigilteas nó cuntais i mbanc, in oifig an phoist, i gcumann foirgníochta, i gcomhar
creidmheasa nó in aon institiúid airgeadais eile agat i bPoblacht na hÉireann nó in aon tír eile?
Níl

Tá
Má tá, luaigh, le do thoil:

Institiúid Airgeadais 1
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantais Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntais Bainc (IBAN):
Iarmhéid reatha:
€
,
An comhchuntas é an
Sea
cuntas seo?
Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais:

.
Ní hea

Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):
Institiúid Airgeadais 2
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantais Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntais Bainc (IBAN):
Iarmhéid reatha:

€

,

An comhchuntas é an
Sea
cuntas seo?
Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais:

.
Ní hea

Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):
Institiúid Airgeadais 3
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantais Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntais Bainc (IBAN):
Iarmhéid reatha:
An comhchuntas é an
cuntas seo?

€

,
Sea

.
Ní hea
Leathanach 5

3267150E

F63D760E

Cuid 2 ar leanúint

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

Institiúid Airgeadais 3 ar leanúint
Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):
Cuir ráiteas bunaidh faoi iamh leis an bhfoirm seo i dtaca le gach cuntas, a thaispeánann
idirbhearta sna 3 mhí dheireanacha, le do thoil.
Má tá cuntais eile ar bith agat, ní mór duit sonraí díobh sin a thabhairt don Roinn seo ar
leathán páipéir ar leith.
23(a). An bhfuil tú i d’úinéir maoine, nó an bhfuil úinéireacht mhaoine á roinnt agat, seachas do
bhaile cónaithe?
Tá
Níl
Má tá, luaigh le do thoil:
An cineál maoine:
Seoladh na maoine:
‘‘Chiallódh ‘maoin’
árasán, maoin ghnó,
teach nó talamh eile,
seachas an ceann sin a
luadh i gceist 19.
Luach reatha ar an
margadh:
Cíos ón maoin seo:

€
€

,
,

,
.

.
sa tseachtain

Tabhair luacháil ó cheantálaí nó luachálaí údaraithe, le do thoil.
Méid an mhorgáiste
le híoc ar an maoin:

€

Ioncam seachtainiúil:

€

,

,

.

Má tá an mhaoin morgáistithe, cuir ráiteas a fuarthas le déanaí ón
institiúid iasachta faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun sonraí d’aon
mhaoin bhreise atá agat a chur ar fáil.
23(b). Má tá seomra sa mhaoin ina gcónaíonn tú faoi láthair á ligean amach ar cíos agat,
luaigh, le do thoil:
24.An bhfuil cothabháil
á fáil agat?
Má tá, luaigh le do thoil:
Méid:
€

,

.
Níl

Tá

,

sa tseachtain

.

sa tseachtain

Cuir cóip den chomhaontú cothabhála ar fáil, le do thoil.
25.An bhfuil cothabháil
á híoc agat?
Má tá, luaigh le do thoil:
Méid:
€

Tá

,

Níl

.

sa tseachtain

Cuir cóip den chomhaontú cothabhála ar fáil, le do thoil.
Leathanach 6

DEA58676

0ABD57BC

Cuid 2 ar leanúint

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

26.An bhfuil tú ag súil le haon ioncam nó airgead breise a fháil sna 12 mhí le teacht ó aon
fhoinse/fhoinsí eile (is é sin le rá, mar shampla, éileamh ar chúiteamh ag eascairt ó
thimpiste nó ó dhíobháil, maoin a dhíol, srl.)?
Tá

Níl

Má tá, tabhair sonraí sa spás atá curtha ar fáil, le do thoil:

27.An bhfuil aon ioncam eile agat ó Phoblacht na hÉireann nó ó thír eile?
Tá

Níl

Má tá, tabhair sonraí sa spás atá curtha ar fáil, le do thoil:

28.An bhfuil maoin nó gnó díolta nó aistrithe agat le trí bliana anuas?
Tá
Níl
Má tá, tabhair sonraí sa spás atá curtha ar fáil agus cuir cóip den ghníomhas aistrithe faoi
iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil:

29.Ar dhíol tú do bhaile cónaithe le déanaí chun ceann nua a cheannach?
Dhíol

Níor dhíol

Má dhíol, déan cur síos ar na dálaí sa spás atá curtha ar fáil agus cuir fianaise cháipéiseach
thacaíochta ó do dhlíodóir i dtaobh an idirbhirt airgeadais faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.

Leathanach 7

B4A6DB4A

7B9951E8

Cuid 3

Coinníoll Gnáthchónaithe

30.Cén tír inar rugadh thú?
31.Cad í do náisiúntacht?
32.Cathain a tháinig tú
chun cónaí i bPoblacht
na hÉireann?

L L

M M

B B B B

33.Mura náisiúnach den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE) thú, an sealbhaíonn tú:
Cead reatha Cónaithe na
hÉireann (Stampa 4):

Sealbhaíonn

Ní shealbhaíonn

Cead reatha Fostaíochta
na hÉireann (Stampa 1):
Víosa reatha Mic Léinn
(Stampa 1A, Stampa 2A
nó Stampa 3):
Eile?

Sealbhaíonn

Ní shealbhaíonn

Sealbhaíonn

Ní shealbhaíonn

Sealbhaíonn

Ní shealbhaíonn

Is éard atá sa Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE) ná ballstáit an Aontais Eorpaigh chomh
maith leis an Íoslainn, leis an Iorua, le Lichtinstéin agus leis an gCróit.
Má shealbhaíonn, tabhair sonraí sa spás a chuirtear ar fáil , le do thoil.

Má shealbhaíonn tú aon cheann de na cáipéisí a luaitear thuas, cuir leis an bhfoirm seo, le do
thoil, do chead bunaidh agus de do litir bhunaidh ón Roinn Dlí agus Cirt, a leagann amach na
fáthanna gur deonaíodh cead duit cónaí i bPoblacht na hÉireann.
34.An bhfuil Cárta Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (GNIB) agat?
Tá

Níl

Má tá, cuir cóip fhíoraithe den chárta faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil (is féidir le do
Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil fótachóip den chárta a dhéanamh
duit agus a fhíorú go bhfaca siad an cárta bunaidh).
Leathanach 8

08BC0E6B

1649D90E

Cuid 3 ar leanúint

Coinníoll Gnáthchónaithe

35.Cá fhad a bheartaíonn tú fanacht i bPoblacht na hÉireann?
0-1 bhliain

1-2 bhliain

3-5 bliana

os cionn 5 bliana

36.Ar chónaigh tú lasmuigh de Phoblacht na hÉireann ar feadh tréimhse a bhí níb fhaide ná trí
mhí sna cúig bliana deireanacha?
Chónaigh
Níor chónaigh
Má chónaigh, tabhair sonraí, le do thoil, de na háiteanna ar chónaigh tú sa spás atá curtha
ar fáil.
Tír 1
Tír:
Ó:
Go:
L L
An fáth ar chónaigh tú san áit sin:

M M

B B B B

M M

B B B B

Tír 2
Tír:
Ó:
Go:
L L
An fáth ar chónaigh tú san áit sin:

Leathanach 9

FB6CC4B8

99FA4760

Cuid 4

Do shonraí íocaíochta

Is féidir leat d’íocaíocht a fháil in oifig an phoist a roghnaíonn tú nó is féidir an t-airgead a íoc go
díreach isteach i do chuntas reatha, taisce nó coigiltis in institiúid airgeadais. Ní mór an cuntas a
bheith i d’ainm féin nó i gcomhsheilbh agat. Déan an t-aon rogha amháin 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 Aitheantais Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta Chuntais
Bainc (IBAN):
Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):

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

Cuid 5

Sonraí de do leanbh/leanaí cáilithe

37.An bhfuil leanaí agat a
Níl
Tá
chónaíonn leat?
Má tá, cé mhéid leanaí atá faoi bhun 18 mbliana d’aois agus idir 18-22 de bhlianta d’aois
agus in oideachas lánaimseartha.
18 - 22 de bhlianta d’aois agus in
faoi bhun 18
oideachas lánaimseartha
mbliana d’aois
Ní mór duit daingniú i scríbhinn ón scoil nó ón gcoláiste do na leanaí atá 18 - 22 de bhlianta
d’aois a chur faoi iamh leis an bhfoirm seo.
Luaigh na sonraí seo
maidir le gach leanbh: Leanbh 1
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
An gcónaíonn sé/sí leat?
Leathanach 10

BBD99FEA

M M

Cónaíonn

B B B B
Ní chónaíonn

7256F929

Cuid 5 ar leanúint

Sonraí de do leanbh/leanaí cáilithe
Leanbh 2

Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
An gcónaíonn sé/sí leat?

M M

Cónaíonn

B B B B
Ní chónaíonn

Leanbh 3
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
An gcónaíonn sé/sí leat?

M M

Cónaíonn

B B B B
Ní chónaíonn

Leanbh 4
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
An gcónaíonn sé/sí leat?

M M

Cónaíonn

B B B B
Ní chónaíonn

Leanbh 5
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
An gcónaíonn sé/sí leat?

M M

Cónaíonn

B B B B
Ní chónaíonn

Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun sonraí
de leanaí eile atá agat a chur ar fáil

Leathanach 11

7C112C8D

0E4B50A2

Sonraí de do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó
do chomhchónaitheoir

Cuid 6
38.A (h)Uimhir PSP:
39.Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh)
40.A s(h)loinne:

Iníon

Bn.

Uas.

Eile

41.A (h)ainm(neacha):
42.A s(h)loinne breithe:
43.A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

44.Sloinne breithe a
m(h)áthar:
45.A s(h)eoladh:
Ná freagair an cheist seo
ach má tá sibh pósta nó i
bpáirtnéireacht
shibhialta agus mura
gcónaíonn sibh le chéile.

Sonraí oibre agus éilimh de do chéile, do
phártnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir

Cuid 7

Líon fuílleach na coda seo go hiomlán, le do thoil.
Ná fág spás bán in aon cheist.
Murab ann d’aon ioncam, cuir 0 i ngach bosca, le do thoil.
46.An bhfostaítear é/í i láthair na huaire?
Fostaítear

Ní fhostaítear

Má fhostaítear, luaigh le do thoil:
Ainm a f(h)ostóra:
Seoladh a f(h)ostóra:

A (h)ollphá
seachtainiúil:

€

,

.

sa tseachtain

Cuir trí cinn de na duillíní pá is déanaí dá c(h)uid faoi iamh leis an
bhfoirm seo, le do thoil.

Leathanach 12

7E327405

B1340C96

Sonraí oibre agus éilimh de do chéile, do
phártnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir

Cuid 7 ar leanúint

47.An bhfuil sé/sí féinfhostaithe nó an raibh sé/sí féinfhostaithe?
Níl/Ní raibh

Tá/Bhí
Má tá, luaigh le do thoil:
An cineál oibre a
dhéanann/rinne sé/sí:
Dátaí na
Ó:
féinfhostaíochta:
Go:
L L

M M

B B B B

Glantuilleamh
sa bhliain
€
,
.
bliantúil:
Is é seo an t-airgead a thuill(eann) sé/sí ón bhféinfhostaíocht tar éis na costais oibriúcháin a
bhaint.
48.An bhfaigheann sé/sí aon phinsean eile nó aon liúntas eile ó Phoblacht na hÉireann nó ó
thír eile?
Ní fhaigheann
Faigheann
Má fhaigheann, luaigh le do thoil:
Cé a íocann an pinsean
seo:
A (h)uimhir éilimh nó a
(h)uimhir thagartha:
Méid:

€

,

.

sa tseachtain

Cuir an duillín pá nó an litir is déanaí ó na daoine a thugann an íocaíocht seo dó/di faoi iamh
leis an bhfoirm seo, le do thoil, chun an méid thuas a dhaingniú agus tabhair ráiteas bainc 6
mhí i leith an chuntais lena bhfuil an íocaíocht seo á déanamh.
49.An bhfaigheann sé/sí íocaíocht slándála sóisialaí ó thír eile?
Ní fhaigheann

Faigheann
Má fhaigheann, luaigh le do thoil:
Ainm na tíre:
A (h)uimhir éilimh nó a
(h)uimhir thagartha:
Méid:

€

,

.

sa tseachtain

Cuir an duillín pá nó an litir is déanaí ón nGníomhaireacht Slándála Sóisialaí faoi iamh leis an
bhfoirm seo, le do thoil, chun an méid thuas a dhaingniú agus tabhair ráiteas bainc 6 mhí i
leith an chuntais lena bhfuil an íocaíocht seo á déanamh.
50(a). An bhfuil sé/sí ina (h)úinéir feirme nó talún, an bhfuil úinéireacht feirme nó talún á roinnt aige/
aici, nó an bhfuil feirm nó talamh á saothrú nó á tógáil ar cíos aige/aici?
Tá
Níl
Má tá, luaigh le do thoil:
acra
Méid na feirme/talún:
Uimhir thréada nó
ealta:
Glanioncam nó
glanchíos bliantúil
,
.
ón bhfeirm nó ón €
talamh:
Is ionann ‘glanioncam bliantúil’ agus an t-airgead atá tuillte aige/aici ón bhfeirm tar éis
na costais oibriúcháin a bhaint.
Leathanach 13

2F4C44FE

7F0DD97A

Sonraí oibre agus éilimh de do chéile, do
phártnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir

Cuid 7 ar leanúint

50(b). Má tá a f(h)eirm nó a t(h)alamh á ligean amach ar cíos aige/aici, luaigh an glanioncam
bliantúil ón ligean, le do thoil:
Glanioncam
€
,
.
bliantúil:
51(a). An bhfuil sé/sí ag glacadh páirte in aon cheann de na cúrsaí/scéimeanna seo a leanas, cuir X sa bhosca
mar a bhaineann sé leis/léi agus tabhair an dáta ar thosaigh sé/sí é má chuireann tú X sa bhosca ‘Tá’.
An dáta ar thosaigh sé/sí:
Níl
Fostaíocht Phobail:
Tá
L L
M M
B B B B
Scéim Shóisialta na
Níl
Tá
Tuaithe:
L L
M M
B B B B
Tionscnamh
Níl
Tá
Limistéarbhunaithe:
L L
M M
B B B B
Scéim um Fhilleadh ar
Níl
Tá
Obair:
L L
M M
B B B B
Scéim Deiseanna Oiliúna
Tá
Níl
Gairmoideachais:
L L
M M
B B B B
Liúntas um Fhilleadh ar
Oideachas:

Tá

Cúrsa nó scéim SOLAS/FÁS:

Tá

Scoil nó coláiste:

Níl
M M

B B B B

L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

Níl

Tá

Cúrsa nó scéim eile:

L L

Níl

Tá

Níl

Má tá, luaigh le do thoil:
Ainm an chúrsa nó ainm na
scéime:
An dáta ar thosaigh
sé/sí:

Ó:
Go:
L L

M M

B B B B

51(b). Luaigh an méid airgid a íoctar leis/léi as an scéim nó as an gcúrsa seo a dhéanamh, le do thoil:

€

,

.

sa tseachtain
52.An sealbhaíonn sé/sí stoic, scaireanna (lena n-áirítear scaireanna in uachtarlann nó i
gcomharchumann, blianachtaí, bannaí, polasaithe árachais) nó infheistíochtaí i bPoblacht na
hÉireann nó i dtír eile?
Ní shealbhaíonn
Sealbhaíonn
Má shealbhaíonn, luaigh le do thoil:
Ainm na cuideachta:
An líon scaireanna a
,
shealbhaítear:
Luach iomlán na
€
,
.
scaireanna seo:
Cuir ráiteas leis an bhfoirm seo chun na sonraí agus an luach reatha ar an margadh a thaispeáint.
Leathanach 14

74A53AD2

1BE19574

Sonraí oibre agus éilimh de do chéile, do
phártnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir

Cuid 7 ar leanúint

53.An bhfuil coigilteas nó cuntais i mbanc, in oifig an phoist, i gcumann foirgníochta, i gcomhar
creidmheasa nó in aon institiúid airgeadais eile aige/aici i bPoblacht na hÉireann nó in aon tír eile?
Níl

Tá
Má tá’, luaigh le do thoil:

Institiúid Airgeadais 1
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantais Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntais Bainc (IBAN):
Iarmhéid reatha:

€

An comhchuntas é an
cuntas seo?

,

.
Ní hea

Sea

Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):
Institiúid Airgeadais 2
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantais Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntais Bainc (IBAN):
Iarmhéid reatha:
An comhchuntas é an
cuntas seo?

€

,
Sea

.
Ní hea

Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):

Leathanach 15

CC7672EF

854C827E

Sonraí oibre agus éilimh de do chéile, do
phártnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir

Cuid 7 ar leanúint

Institiúid Airgeadais 3
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantais Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntais Bainc (IBAN):
Iarmhéid reatha:

€

An comhchuntas é an
cuntas seo?

,

.

Sea

Ní hea

Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):
Cuir ráiteas bunaidh faoi iamh leis an bhfoirm seo i dtaca le gach cuntas, a thaispeánann
idirbhearta sna 3 mhí dheireanacha, le do thoil.
Má tá cuntais eile ar bith aige/aici, ní mór duit sonraí díobh sin a thabhairt don Roinn seo ar
leathán páipéir ar leith.
54(a). An bhfuil sé/sí ina (h)úinéir maoine, nó an bhfuil úinéireacht mhaoine á roinnt aige/aici,
seachas a b(h)aile cónaithe?
Níl
Tá
Má tá, luaigh le do thoil:
An cineál maoine:
Seoladh na maoine:
‘Chiallódh ‘maoin’
árasán, maoin ghnó,
teach nó talamh eile,
seachas an ceann sin a
luadh i gceist 50.
Luach reatha ar an
margadh:
Cíos ón maoin seo:

€
€

,
,

,
.

.
sa tseachtain

Tabhair luacháil ó cheantálaí nó luachálaí údaraithe, le do thoil.
Méid an mhorgáiste
le híoc ar an maoin:

€

,

,

.

Má tá an mhaoin morgáistithe, cuir ráiteas a fuarthas le déanaí ón
institiúid iasachta faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun sonraí d’aon
mhaoin bhreise atá aige/aici a chur ar fáil.
54(b). Má tá seomra sa mhaoin ina gcónaíonn sé/sí faoi láthair á ligean amach ar cíos aige/aici,
luaigh, le do thoil:
sa tseachtain
Ioncam seachtainiúil: €
,
.

Leathanach 16

D4F4AC09

2FA1C242

Cuid 7 ar leanúint
55.An bhfuil cothabháil
á fáil aige/aici?
Má tá, luaigh le do thoil
Méid:
€

Sonraí oibre agus éilimh de do chéile, do
phártnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir
Níl

Tá

,

.

sa tseachtain

Cuir cóip den chomhaontú cothabhála ar fáil, le do thoil.
56.An bhfuil cothabháil á
híoc aige/aici?
Má tá, luaigh le do thoil:
Méid:
€

Níl

Tá

,

.

sa tseachtain

Cuir cóip den chomhaontú cothabhála ar fáil, le do thoil.
57.An bhfuil sé/sí ag súil le haon ioncam nó airgead breise a fháil sna 12 mhí le teacht ó aon
fhoinse/fhoinsí eile (is é sin le rá, mar shampla, éileamh ar chúiteamh ag eascairt ó
thimpiste nó ó dhíobháil, maoin a dhíol, srl.)?
Tá

Níl

Má tá, tabhair sonraí sa spás atá curtha ar fáil, le do thoil:

Leathanach 17

929A011D

C54A96C5

Cuid 7 ar leanúint

Sonraí oibre agus éilimh de do chéile, do
phártnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir

58.An bhfuil aon ioncam eile aige/aici ó Phoblacht na hÉireann nó ó thír eile?
Tá

Níl

Má tá, tabhair sonraí sa spás atá curtha ar fáil, le do thoil:

59.An bhfuil maoin nó gnó díolta nó aistrithe aige/aici le trí bliana anuas?
Tá
Níl
Má tá, tabhair sonraí sa spás atá curtha ar fáil, le do thoil agus cuir cóip den ghníomhas
aistrithe faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil:

60.Ar aistrigh sé/sí óna b(h)aile cónaithe?
D’aistrigh

Níor aistrigh

Má d’aistrigh, déan cur síos ar na dálaí, le do thoil, sa spás atá curtha ar fáil. Tabhair sonraí má tá
a b(h)aile cónaithe ligthe ar cíos, má tá daoine eile ina gcónaí ann nó má tá sé in úsáid ar shlí eile:

61.Ar dhíol sé/sí a b(h)aile cónaithe le déanaí chun ceann nua a cheannach?
Dhíol

Níor dhíol

Má dhíol, déan cur síos ar na dálaí sa spás atá curtha ar fáil agus cuir fianaise cháipéiseach
thacaíochta óna d(h)líodóir i dtaobh an idirbhirt airgeadais faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.

Leathanach 18

70EC2B66

A91E50AC

Cuid 8

Sonraí den duine dá dtugann tú aire

62.A (h)Uimhir PSP:
63.Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh)
64.A s(h)loinne:

Uas.

Bn.

Iníon

Eile

65.A (h)ainm(neacha):
66.A s(h)loinne breithe:
67.A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

68.A s(h)eoladh:

69.Sloinne breithe a
m(h)áthar:
70.An ndearna tú nó aon duine eile iarratas ar Liúntas Cúraim Bhaile ina leith?
Rinne

Ní dhearna

71.Cén cineál eile
íocaíochta a fhaigheann
sé/sí, más ann d’aon
cheann?
Ná hainmnigh ach íocaíocht(aí) leasa shóisialaigh ó Éirinn nó ó thír eile, le do thoil.
72.An bhfuil aire á tabhairt don duine faoi láthair in ospidéal nó i dteach altranais?
Tá

Níl

73.An bhfuil an duine atá luaite thuas ag freastal ar lárionad lae nó ar lárionad athshlánúcháin
Tá
Níl
Tabhair faoi deara: Glactar le duine mar dhuine a fhaigheann cúram lánaimseartha má
fhreastalaíonn sé/sí ar lárionad cúraim lae i gcaitheamh an lae amháin. Má fhanann an duine sa
lárionad cúraim thar oíche, ní mór duit é seo a lua go soiléir.
74.Má fhanann an duine i lárionad cúraim nó in áis chúraim thar oíche, luaigh le do thoil:
Ainm an lárionaid:
Seoladh an lárionaid:

Uimhir ghutháin an
lárionaid:

LÍNE THALÚN

An líon oícheanta a
sa
An líon laethanta a
sa tseachtain
tseachtain
fhreastalaíonn sé/sí:
fhreastalaíonn sé/sí:
Cuir litir dheimhniúcháin ón lárionad cúraim lae faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
Leathanach 19

4A4EE607

EA5EA795

Cuid 8 ar leanúint

Sonraí den duine dá dtugann tú aire

75.An bhfuair aon duine eile Liúntas Cúramóra i leith an duine seo riamh nó an ndearna aon
duine eile iarratas ar Liúntas Cúramóra i leith an duine seo riamh?
Ní bhfuair/Ní dhearna
Fuair/Rinne
76.An gcónaíonn an duine dá dtugann tú aire leat?
Cónaíonn
Ní chónaíonn
Mura gcónaíonn, luaigh le do thoil:
An líon uaireanta an
sa ló
chloig a gcuireann tú
cúram ar fáil:
An líon laethanta a
sa tseachtain
gcuireann tú cúram ar
fáil:
An gcónaíonn aon duine eile leis an duine dá dtugann tú aire?
Cónaíonn

Ní chónaíonn

Má chónaíonn, tabhair sonraí sa spás a chuirtear ar fáil, le do thoil.

An fad slí idir na
ciliméadar
líonta tí:
An bhfuil nasc díreach cumarsáide idir na líonta tí (is é sin, líne thalún, guthán póca nó aláram
Pobal ar Aire)?
Tá
Níl
Mura bhfuil, tabhair sonraí de nasc díreach eile sa spás atá curtha ar fáil.

Sonraí de dhualgais laethúla a chomhlíonann tú le linn duit aire a thabhairt don duine seo:

Ar aistrigh tú ó do bhaile cónaithe chun cónaí leis an duine dá dtugann tú aire?
D’aistrigh

Níor aistrigh

Má d’aistrigh, tabhair sonraí, le do thoil, sa spás atá curtha ar fáil má tá do bhaile cónaithe
ligthe ar cíos, má tá daoine eile ina gcónaí ann nó má tá sé in úsáid ar shlí eile:

Tabhair faoi deara
Má thugann tú aire do bhreis agus duine amháin, líon foirm CR 2 freisin agus cuir chuig Rannóg
an Liúntais Chúramóra, Seirbhísí Leasa Shóisialaigh, Bóthar Bhéal Átha na Lao, An Longfort í.
Is féidir leat foirm CR 2 a fháil ar líne ag www.welfare.ie nó ó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.
Má thugann tú aire do bhreis agus beirt, líon foirm CR 2 do gach duine breise, le do thoil.
Leathanach 20

F520AF0B

BCE0C6F7

Cuid 9

Seicliosta

Ar chuir tú na nithe seo a leanas faoi iamh leis an bhfoirm?
— Na duillíní pá is déanaí de do chuid agus de chuid do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do
chomhchónaitheora (má fostaíodh thú nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do
chomhchónaitheoir sa 12 mhí dheiridh)
— Ráitis ó na hinstitiúidí airgeadais go léir a thaispeánann na hidirbhearta sna 3 mhí
dheireanacha (ní ghlactar le hasphriontaí ón idirlíon) (má tá airgead nó infheistíochtaí in
institiúid airgeadais agatsa nó ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir)
— Do P60 nó P45 deireanach má d’fhág tú do chuid oibre
— Cóip de na cuntais is déanaí den ghnóthas nó den fheirm má tá tú nó do chéile, do
pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir féinfhostaithe. Mura bhfuil ceann ar fáil,
ráiteas ó do chuntasóir nó óna c(h)untasóir
— Litir ó scoil nó ó choláiste
(má tá éileamh á dhéanamh agat do leanbh/leanaí atá idir 18 agus 22 de bhlianta d’aois agus atá
in oideachas lánaimseartha)
— Cóip de chárta Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (GNIB) nó de Víosa(í) nó de
Chead(anna) eile atá cuí
Má rugadh thú, má pósadh thú nó má rinne tú páirtnéireacht shibhialta nó cumann sibhialta
lasmuigh de Phoblacht na hÉireann:
— Do theastas breithe
— Do theastas pósta nó do theastas clárúcháin um páirtnéireacht shibhialta nó um chumann
sibhialta
— Teastas breithe do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora
— Teasta(i)s b(h)reithe do linbh/leanaí (má tá iarratas ar mhéadú dó/di á dhéanamh agat)
Tabhair faoi deara: Níl aon ghá le teastas breithe má tá Sochar Linbh á fháil agat cheana.
Ní ghlactar ach le teastais bhunaidh. Ní ghlacaimid le fótachóipeanna.
Cuimhnigh ar na teastais go léir agus na cáipéisí go léir a chur isteach leis an iarratas seo, nó
abair go gcuirfidh tú chugainn ar ball iad. Ní mór duit deimhin a dhéanamh de d’Uimhir PSP
a chur le haon teastas chun gur féidir linn iad a chomhcheangal le d’iarratas.
Déan deimhin den fhaisnéis ar fad is gá san fhoirm seo a sholáthar dúinn.
Cuimhnigh, le do thoil, nach féidir d’éileamh a bhreithniú gan an chuid ar chúrsaí sláinte a
bheith líonta agus go gcuirfear moill ar an gcinneadh maidir le d’éileamh.

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.
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B9F36A66

F17B0C10

Cuid 9 ar leanúint

Seicliosta

Cuir an fhoirm iarratais líonta seo chuig:
Rannóg an Liúntais Chúramóra
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort
Guthán:
(043) 334 0000
Íosghlao:
1890 92 77 70
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 43 3340000, le do thoil.
Tábhachtach: Mura ndéanfá éileamh laistigh de 7 lá, b’fhéidir go gcaillfeá sochar.
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a
ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Ráiteas ar Chosaint Sonraí
Coinneoidh an Roinn Coimirce Sóisialaí ina rún an fhaisnéis ar fad agus na sonraí pearsanta ar
fad a thugtar dúinn. Is cóir a thabhairt faoi deara, áfach, go bhféadfar faisnéis a mhalartú le
Ranna/Gníomhaireachtaí Rialtais eile de réir an dlí.
Is mar threoir amháin a úsáidtear na mínithe agus na téarmaí san fhoirm seo agus ní léirmhíniú dleathach iad.
0K 07-15
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3CC6A6DF
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EBD3D903
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40DE1D7E

BC06CD5F

Cuid 10

Tuairisc mhíochaine

Nóta don chúramóir
Tábhachtach
Ní gá duit tuairisc mhíochaine a chur chugainn go fóill maidir le
leanbh a bhfuil Liúntas Cúraim Bhaile á íoc ina leith ag an Roinn
seo.
Tá dhá chuid sna foirmeacha míochaine seo a leanas. Socraigh go
líonfaidh agus go síneoidh an duine dá dtugtar aire Cuid A.
Ansin ní mór duit an fhoirm mhíochaine ar fad a thabhairt do
dhochtúir an duine dá dtugtar aire. Féadfaidh an dochtúir an
fhoirm a chur ar ais chugat i gclúdach séalaithe chun sonraí
míochaine an othair a choinneáil faoi rún.
Déan deimhin de, le do thoil, go gcuirfidh tú an fhoirm mhíochaine
ar ais chugainn i dteannta d’iarratais.

Leathanach 24

0C0849CC

Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

Tuairisc Mhíochaine maidir le

Med Rpt CR1

BB7FAE8F

Rangú Sonraí R

Liúntas Cúramóra
Cuid 10

Tuairisc Mhíochaine
Mír A

Sonraí den iarratasóir (sonraí den duine a chuireann cúram lánaimseartha ar fáil)
Sloinne:
Ainm:
Uimhir PSP:

Dearbhú ón duine a fhaigheann cúram agus aire lánaimseartha
Mír A
Údarú
Tá gá agam le cúram agus aire lánaimseartha agus tá cúram agus aire lánaimseartha á gcur ar
fáil dom ag an duine atá ainmnithe i gCuid 1. Inseoidh mé don Roinn Coimirce Sóisialaí é má
thagann athrú air seo.
Ceadaím do mo dhochtúir an fhaisnéis mhíochaine a fhéadfaidh a bheith riachtanach i dtaca le
m’iarratas ar an Liúntas Cúramóra a chur ar fáil daoibh, an Roinn Coimirce Sóisialaí.
Tuigim gur féidir go mbeidh orm freastal ar scrúdú míochaine ó am go ham agus gur féidir go
ndéanfar athbhreithniú tráth ar bith ar mo cheart chun cúraim faoi scéim an Liúntais Chúramóra.

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú (ná húsáid bloclitreacha) an duine a fhaigheann cúram

Mura féidir leat d’ainm a shíniú, déan do mharc i láthair finné a shíneoidh a (h)ainm freisin. Ní
ceadmhach an cúramóir nó duine de líon tí an chúramóra a bheith ina f(h)inné.

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

Tabhair faoi deara
Má shíníonn tú an t-údarú thuas, ceadaíonn tú do do dhochtúir an fhaisnéis mhíochaine is
gá dúinn chun cinneadh a dhéanamh an gcáilíonn tú do chúram faoi Scéim an Liúntais
Chúramóra a thabhairt dúinn.
Déanfaidh duine dár Measúnóirí Míochaine athbhreithniú ar an bhfaisnéis mhíochaine
agus is faoi rún daingean a chaithfear leis an bhfaisnéis sin. Cé gur cáipéis rúnda í seo,
beidh ar dhaoine míochaine agus daoine neamh-mhíochaine déileáil leis an tuairisc seo.
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Cuid 10 ar leanúint

Tuairisc Mhíochaine
Mír B

Mír B
A Dhochtúir, a chara,
Líon an tuairisc mhíochaine thall, le do thoil, chun a chur ar ár gcumas, ar son d’othair, measúnú
cruinn a dhéanamh ar cibé acu a cháilíonn nó nach gcáilíonn d’othar faoi Scéim an Liúntais
Chúramóra. Déanfaidh duine dár Measúnóirí Míochaine athbhreithniú ar an bhfaisnéis mhíochaine
a chuirfear ar fáil agus is faoi rún daingean a chaithfear leis an bhfaisnéis sin. Cé gur cáipéis rúnda í
seo, beidh ar dhaoine míochaine agus daoine neamh-mhíochaine déileáil leis an tuairisc seo.
Is féidir leat táille ar leith a fháil ach an tuairisc seo a líonadh go hiomlán agus í a chur ar ais
chugainn. Cuir isteach d’uimhir phainéil RCS/DSP sa bhosca a chuirtear ar fáil, le do thoil, chun
d’íocaíocht a chinntiú.
Is féidir gur mian leat, ar chúiseanna rúndachta míochaine, go gcuirfear an fhianaise mhíochaine do
d’othar ar aghaidh chuig Príomh-Chomhairleoir Míochaine na Roinne, gan aon chaoi a bheith ag
daoine eile ar an bhfianaise sin a fheiceáil. Má bhíonn aon cheist agat ar an ngnó seo, déan
teagmháil leis an Roinn ar an uimhir ghutháin a thugtar thíos, le do thoil.
Má bhíonn aon cheist agat, déan teagmháil le Rannóg an Liúntais Chúramóra ar Íosghlao:
1890 92 77 70, le do thoil.

Tabhair faoi deara:
Ba chóir go mbeadh Codanna 1 agus 8 den fhoirm iarratais líonta cheana ag an gcúramóir. Níorbh
fholáir nó go mbeadh Mír A den tuairisc mhíochaine seo líonta ag an duine nó na daoine a dtugtar
aire dó/di/dóibh.
BA CHÓIR DON DOCHTÚIR AN TUAIRISC MHÍOCHAINE LÍONTA A CHUR AR AIS CHUIG AN
GCÚRAMÓIR A SHEOLFAIDH Í, I DTEANNTA A F(H)OIRME IARRATAIS, CHUIG RANNÓG AN
LIÚNTAIS CHÚRAMÓRA.

Leathanach 26

B978AE49

F67A20CC

Cuid 10 ar leanúint

Tuairisc Mhíochaine
Mír B

1. Sonraí den othar
Sloinne:

(úsáid Bloclitreacha, le do thoil)

Ainm:
Seoladh:

Dáta breithe:
L L

M M

B B B B

Uimhir PSP:
Uimhir Ghutháin Phóca:
Féadfar teagmháil a dhéanamh leis an othar trí theachtaireacht téacs maidir le measúnú míochaine.
Gairm:
2(a). Mar othar agat ó:
L L
2(b). Cé chomh minic a
théann an t-othar
chuig do lialann?
3. Fáthmheas(anna)/
Diagnóis(í) (úsáid
BLOCLITREACHA):

M M

Uair sa tseachtain

B B B B
Uair sa mhí

Ní théann
chomh minic sin

4. Có(i)d ICD10:
5. An dáta ar thosaigh an
riocht sláinte:
6. Cé chomh fada a
mhairfidh an riocht
sláinte seo, dar leat?
7. Tabhair, le do thoil:

L L

M M

B B B B

níos lú ná 3 mhí

3-6 mhí

12-24 mhí

gan chríoch

6-12 mhí

Stair mhíochaine

Stair Mháinliach/
Chnáimhseach

Cuir tuairiscí/torthaí tástála/atreoruithe ábhartha faoi iamh leis an bhfoirm seo
Leathanach 27

21B835F4

3EF0FDD8

Cuid 10 ar leanúint

Tuairisc Mhíochaine

Iontrálacha ospidéil

An dáta ar scaoileadh
amach:

L L

M M

B B B B

Imscrúduithe ábhartha

8. Tabhair sonraí, le do thoil, má tá aon cheann de na nithe seo a leanas i gceist:
Freastal ar speisialtóir

Cógas á chaitheamh

Cóir leighis eile

Torthaí cliniciúla

9. Torrach:
Má tá, tabhair dáta
tuartha na breithe (EDD):

Tá

L L

Níl

M M

B B B B

Cuir tuairiscí ábhartha/torthaí ábhartha imscrúduithe ar bith faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
Faisnéis Bhreise:
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Cuid 10 ar leanúint

Tuairisc Mhíochaine
PRÓIFÍL CHUMAIS/MHÍCHUMAIS:

10.Léirigh a mhéid a théann riocht sláinte d’othair i bhfeidhm ar a c(h)umas i nGACH CEANN
de na réimsí seo a leanas.
Gnách
Éadrom
Meánach
Trom
Domhain
Sláinte/Iompraíocht Mheabhrach
Foghlaim/Éirim
Comhfhios/Taomanna
Cothromaíocht/Comhordú
Radharc na Súl
Éisteacht
Urlabhra
Coinneálacht
Géaga a Shíneadh
Deaslámhacht
Rudaí a Ardú/Iompar
Cromadh/Dul ar Ghlúine/
Dul ar Ghogaide
Suí/Éirí
Seasamh
Dul Suas an Staighre/Dréimire
Siúl

11.Is féidir gur gá go ndéanfaidh duine de Mheasúnóirí Míochaine na Roinne Measúnú
Míochaine chun intofacht d’othair a shocrú.
An bhfuil sé ar chumas d'othair freastal ar mheasúnú
Níl
Tá
míochaine?
Mura bhfuil, tabhair
sonraí anseo:

Ainm an Dochtúra
Uimhir phainéil
RCS/DSP:

Uimhir CDL/IMC:

Seoladh:

Stampa oifigiúil an Dochtúra
Síniú an Dochtúra (ná húsáid bloclitreacha)

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B
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0A10DCFD

78E2E376

Don Oifig Amháin
(i)

Intofa do Liúntas Cúramóra:

(ii)

Athbhreithniú:

(iii)

Ná Tarchuir Arís (DNRA):

(iv)

Níl sé/sí intofa do Liúntas Cúramóra:
Tabhair fáthanna:

Sínithe ____________________________________ Measúnóir Míochaine

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Ráiteas ar Chosaint Sonraí
Coinneoidh an Roinn Coimirce Sóisialaí ina rún an fhaisnéis ar fad agus na sonraí pearsanta ar
fad a thugtar dúinn. Is cóir a thabhairt faoi deara, áfach, go bhféadfar faisnéis a mhalartú le
Ranna/Gníomhaireachtaí Rialtais eile de réir an dlí.
Is mar threoir amháin a úsáidtear na mínithe agus na téarmaí san fhoirm seo agus ní léirmhíniú dleathach iad.
0K 07-15
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