Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Fógra um Éirí as Obair mar
Gheall ar Dhrochshláinte
•
•
•
•

CR 35
Aicmiú Sonraí R

Bain úsáid as BLOCLITREACHA, le do thoil.
Bain úsáid as DÚCH DUBH agus freagair na ceisteanna go léir, le do thoil.
Mura mbaineann ceist áirithe leat, fág an spás freagartha folamh, le do thoil.
Logáil isteach ar www.welfare.ie le haghaidh tuilleadh eolais.

Cuid 1

Do shonraí féin

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

An tUas.

Eile

Bean

4. Céadainm(neacha):
5. Sloinne breithe:
6. Sloinne breithe do
mháthar:
7. Do dháta breithe:
L

L

M M

B

B B B

Sonraí Teagmhála
8. Do sheoladh:

9. D'uimhir ghutháin:
G. P Ó C A
LÍNETALÚN
10. Do sheoladh ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím go bhfuil an t-eolas go léir atá tugtha agam ar an bhfoirm seo cruinn.
Inseoidh mé don Roinn faoi athrú ar mo chúinsí.
Dáta:
L

L

M M

2 0
B

B B B

Síniú (ní bloclitreacha)

Rabhadh: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó má choinníonn tú eolas siar, d'fhéadfaí tú a
ionchúiseamh agus fíneáil nó téarma príosúnachta a ghearradh ort, nó an dá rud.

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

11.Ainm an fhostóra:

12.Seoladh an fhostóra:

13.An dáta ar éirigh tú as
obair mar gheall ar
dhrochshláinte:

L L
M M
B B B B
Le do thoil, cuir teastas dochtúra leis seo a chlúdaionn an tréimhse ó
thús do bhreoiteachta go 31 Nollaig na bliana reatha.

Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe seo, chomh maith leis na doiciméid
bhainteacha chuig:
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Cáilitheachta Cliant
Bóthar Mhic Artúir
Ard Rámhann
Bun Cranncha
Co. Dhún na nGall
Íosghlao:

1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)

Guthán:

+353 1 4715898 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)

Tabhair faoi deara
D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid
uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Ráiteas um Chosaint Sonraí
Riarann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí córas coimirce sóisialaí na
hÉireann. Ceanglaítear ar chustaiméirí sonraí pearsanta a chur ar fáil chun go socraítear an
intofacht d’íocaíochtaí nó do shochair a bhaineann le hábhar. Féadfar sonraí pearsanta a
mhalartú le Ranna/Gníomhaireachtaí Rialtais eile de réir mar a fhoráiltear le dlí. Tá ár mbeartas
cosanta sonraí le fáil ar www.welfare.ie/dataprotection nó i gcruachóip.
Is mar threoir amháin atá na míniúcháin agus na téarmaí a úsáidtear san fhoirm seo, agus ní fhéachtar le
léirmhíniú dlíthiúil a sholáthar inti.
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