Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

DA 1

Foirm iarratais ar

Rangú Sonraí R

Liúntas Míchumais
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.
Cuir uimhir do ghutháin phóca in iúl dúinn, le do thoil, agus cuirfimid téacs
chugat láithreach chun a dhaingniú go bhfuilimid tar éis d’iarratas a fháil.
Mura bhfuil céile, páirtnéir sibhialta ná comhchónaitheoir agat:
Líon Codanna 1 go 6 agus 10. Is cóir duit Cuid 11 a shíniú chun a dhaingniú go
gceadaíonn tú do do dhochtúir an fhaisnéis mhíochaine is gá a thabhairt dúinn
chun gur féidir linn cinneadh a dhéanamh an gcáilíonn tú don Liúntas Míchumais.
Nuair a bheidh an fhoirm líonta, léigh Cuid 9 agus sínigh an dearbhú i gCuid 1.

Má tá céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir agat:
Líon Codanna 1 go 8 agus 10. Is cóir duit Cuid 11 a shíniú chun a dhaingniú go
gceadaíonn tú do do dhochtúir an fhaisnéis mhíochaine is gá a thabhairt dúinn
chun gur féidir linn cinneadh a dhéanamh an gcáilíonn tú don Liúntas Míchumais.
Nuair a bheidh an fhoirm líonta, léigh Cuid 9 agus sínigh an dearbhú i gCuid 1.
Dochtúir:
Líon an tuairisc mhíochaine i gCuid 12, 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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Foirm iarratais ar

Liúntas Míchumais
Cuid 1

DA 1

1642642B

Rangú Sonraí R

Do shonraí féin (an duine atá faoi

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

Uas.

Bn.

Eile

Iníon

4. Ainm(neacha):
5. D’ainm(neacha) mar atá
sé/siad 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

21D40862

5534164D

Cuid 1 ar leanúint
12.An bhfuil tú?

Do shonraí féin (an duine atá faoi mhíchumas/breoite)
Ag Comhchónaí le Duine Eile

Singil
Pósta

I bPáirtnéireacht Shibhialta
I do Pháirtnéir Sibhialta
Marthanach
I d’Iarpháirtnéir Sibhialta
(bhí tú i bPáirtnéireacht
Shibhialta a díscaoileadh ó shin)

Idirscartha
Colscartha
I mBaintreachas

13.Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag comhchónaí le duine eile, cén dáta óna bhfuil
tú amhlaidh?
L L
M M
14.An gcónaíonn tú ar
oileán atá amach ó
Cónaíonn
chósta na hÉireann?
Má chónaíonn, luaigh le do thoil:
Ainm an oileáin seo:

Cuid 2

B B B B
Ní chónaíonn

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

Íocaíocht de réir tástála acmhainne is ea an Liúntas Míchumais. 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, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora
a dhearbhú fiú mura bhfuil méadú á éileamh agat do dhuine fásta cáilithe.
15.An bhfostaítear thú i
Fostaítear
láthair na huaire?
Má fhostaítear, luaigh le do thoil:

Ní fhostaítear

Ainm an fhostóra:
Seoladh an fhostóra:

An cineál oibre:
Má bhreithnítear go bhfuil d’obair de chineál athshlánúcháin, cuir fianaise mhíochaine faoi
iamh leis an bhfoirm seo.
Olltuilleamh
sa tseachtain
€ ,
.
seachtainiúil:
Cuir trí cinn de na duillíní pá is déanaí de do chuid faoi iamh leis
an bhfoirm seo, le do thoil.
Leathanach 2

EDEA48EE

6A60592E

Cuid 2 ar leanúint

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

16.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.
17.An bhfaigheann tú 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?:
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.
18.An bhfuil tú féinfhostaithe nó an raibh tú féinfhostaithe?
Níl/Ní raibh
Tá/Bhí
Má tá, 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 tú ón bhféinfhostaíocht tar éis na costais oibriúcháin a bhaint.
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:
acra
Méid na feirme/talún:
Uimhir thréada nó ealta:
Glanioncam nó
glanchíos bliantúil ón
bhfeirm nó ón talamh:

€

,

.

Ciallaíonn ‘glanioncam bliantúil’ an t-airgead atá tuillte agat 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

4FA7C0CD

3257324A

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’.
Dáta ar thosaigh tú:
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
Obair:

Tá

Scéim Deiseanna Oiliúna
Gairmoideachais:

Tá

Liúntas um Fhilleadh ar
Oideachas:

Tá

Cúrsa nó scéim 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:

L L

Níl

Tá

Níl

Má tá, luaigh le do thoil:
Ainm an chúrsa nó ainm na
scéime:
Dáta ar thosaigh tú: Ó:
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:
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

03215C2D

362B1194

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?
Tá

Níl

Má tá, luaigh le do thoil:
Institiúid Airgeadais 1
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantóra Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntas Bainc (IBAN):
Iarmhéid reatha:

€

An comhchuntas é an
cuntas seo?

,
Is ea

.
Ní hea

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

€

,
Is ea

.
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 6 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.

Leathanach 5

D0AD6ADE

261BAD02

Cuid 2 ar leanúint

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

23.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:

€

,

,

.

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.
24.An bhfuil tú ag fáil
Níl
Tá
cothabhála?
Má tá, luaigh le do thoil:
sa tseachtain
Méid:
€ ,
.
Cuir cóip den chomhaontú cothabhála ar fáil, le do thoil.
Má tá tú ag fáil cothabhála, luaigh an méid morgáiste nó cíosa a íocann tú sa tseachtain, le do thoil:
Méid:

€

,

.

sa tseachtain

Cuir ráiteas ó chomhlacht nó ó ghníomhaireacht, nó admháil
chíosa ó do thiarna talún faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
25(a). An bhfuil éileamh ar chúiteamh déanta agat nó an bhfuil sé de rún agat éileamh ar
chúiteamh a dhéanamh?
Tá
Níl
Má tá, tabhair sonraí sa spás atá curtha ar fáil, le do thoil:

Leathanach 6

FC0D240D

04456268

Cuid 2 ar leanúint

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

25(b). 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:

26.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:

27.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:

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

061C1BF2

C59FE75D

Cuid 3

Coinníoll Gnáthchónaithe

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

L L

M M

B B B B

32.An raibh tú i do chónaí lasmuigh de Phoblacht na hÉireann ar feadh aon tréimhse is faide ná
trí mhí sna cúig bliana dheireanacha?
Bhí

Ní raibh

Má bhí, tabhair sonraí de na háiteanna ar chónaigh tú, le do thoil.
Tír 1
Tír:
Ó:
Go:
L L

M M

B B B B

M M

B B B B

An fáth ar chónaigh tú ann:

Tír 2
Tír:
Ó:
Go:
L L
An fáth ar chónaigh tú ann:

Don oifig amháin
HRC comhlíonta
Leathanach 8

07399BFA

HRC gan a bheith
comhlíonta

HRC1 eisithe

A67F06DA

Cuid 4

Do shonraí íocaíochta

Molann an Roinn go ndéanfar an íocaíocht go díreach le do chuntas reatha, taisce nó coigiltis in
institiúid airgeadais. Is í seo an rogha íocaíochta is fearr duit mar is féidir leat d’íocaíocht a fháil
ag am agus in áit a oireann duit. Ní mór an cuntas a bheith i d’ainm féin nó i gcomhsheilbh agat.

Institiúid Airgeadais
Gheobhaidh tú na sonraí seo a leanas agus iad clóite ar ráitis ó d’institiúid airgeadais.
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Seoladh 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
Mura bhfuil cuntas in institiúid airgeadais agat, ainmnigh Oifig an Phoist inar mian leat
d’íocaíocht a fháil.
Seoladh Oifig an Phoist:

Mura bhfuil tú in ann d’íocaíocht a bhailiú nó a bhriseadh in oifig an phoist agus más mian leat go
ndéanfaidh duine eile (duine ar a dtugtar gníomhaire) é seo duit, líon an chuid seo thíos, le do thoil:
Ainm do ghníomhaire:
Seoladh do ghníomhaire:

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Do Shíniú (ná húsáid bloclitreacha)

Aontaím go bhfeidhmeoidh mé mar ghníomhaire don duine a ainmnítear i gCuid 1 agus is
feasach dom mo dhualgais. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú an ghníomhaire (ná húsáid bloclitreacha)
Leathanach 9

4A6D8A56

0B7157A6

Cuid 5

Sonraí de do leanbh/leanaí cáilithe

33.An mian leat iarratas a dhéanamh i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe?
Is mian

Ní mian

Más mian, cé mhéid leanaí ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith?
faoi bhun 18 mbliana d’aois
18 - 22 de bhlianta d’aois agus in oideachas lánaimseartha
An gcónaíonn siad leat?
Cónaíonn
Luaigh na sonraí seo
maidir le gach leanbh: Leanbh 1
Sloinne:

Ní chónaíonn

Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
M M
Leanbh 2

B B B B

L L
M M
Leanbh 3

B B B B

L L
M M
Leanbh 4

B B B B

Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:

Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:

Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L

M M

B B B B

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.
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 10

D662EDBF

341A83E0

Cuid 6

Íocaíochtaí eile
Méadú um Chónaí Aonair

Is féidir go bhfaighidh tú Méadú um Chónaí Aonair má fhaigheann tú Liúntas Míchumais agus má
chónaíonn tú leat féin an t-am ar fad nó an chuid is mó den am. Chun a thuilleadh eolais a fháil,
logáil isteach ar www.welfare.ie.
34.An mian leat Méadú um Chónaí Aonair a éileamh?
Is mian

Ní mian

Más mian, luaigh an dáta ar thosaigh tú ag cónaí leat féin an t-am ar fad nó an chuid is mó den am:
L L

M M

B B B B

Pacáiste na Sochar don Líon Tí
Is féidir go gcáileoidh tú do Phacáiste na Sochar don Líon Tí, atá comhdhéanta de dhá
liúntas:
•
Liúntas Leictreachais nó Gáis
•
Saorcheadúnas Teilifíse
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Liúntas Breosla
Tá an liúntas seo faoi réir chomhdhéanamh do lín tí. Ní ceadmhach ach do dhuine amháin i líon
tí an liúntas seo a fháil.
35.An mian leat iarratas ar Liúntas Breosla a dhéanamh?
Ní mian

Is mian
Mura mian, téigh go Cuid 7, le do thoil.

Más mian, 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.
36.Is iad a chónaíonn liom ná na daoine seo a leanas:
Duine 1
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Fostaithe

An bhfuil sé/sí:
Má tá, luaigh an
méid seachtainiúil:
An bhfaigheann sé/sí:

€

,

Féinfhostaithe (agus feirmeoireacht san áireamh)

.

sa tseachtain

Íocaíocht leasa shóisialaigh

Rud eile

Má fhaigheann sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh nó rud eile, tabhair sonraí sa spás seo thíos:

An méid seachtainiúil:

€

,

.

sa tseachtain
Leathanach 11

F27BA46A

70361BE5

Cuid 6 ar leanúint

Íocaíochtaí eile
Duine 2

Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Fostaithe

An bhfuil sé/sí:
Má tá, luaigh an
méid seachtainiúil:
An bhfaigheann sé/sí:

€

,

Féinfhostaithe (agus feirmeoireacht san áireamh)

.

sa tseachtain

Íocaíocht leasa shóisialaigh

Rud eile

Má fhaigheann sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh nó rud eile, tabhair sonraí sa spás seo thíos:

An méid seachtainiúil:

€

,

.

sa tseachtain

Duine 3
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Fostaithe

An bhfuil sé/sí:
Má tá, luaigh an
méid seachtainiúil:
An bhfaigheann sé/sí:

€

,

Féinfhostaithe (agus feirmeoireacht san áireamh)

.

sa tseachtain

Íocaíocht leasa shóisialaigh

Rud eile

Má fhaigheann sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh nó rud eile, tabhair sonraí sa spás seo thíos:

An méid seachtainiúil:

Leathanach 12

E244DE9F

€

,

.

sa tseachtain

CD569B17

Cuid 6 ar leanúint

Íocaíochtaí eile
Duine 4

Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Fostaithe

An bhfuil sé/sí:
Má tá, luaigh an
méid seachtainiúil:
An bhfaigheann sé/sí:

€

,

Féinfhostaithe (agus feirmeoireacht san áireamh)

.

sa tseachtain

Íocaíocht leasa shóisialaigh

Rud eile

Má fhaigheann sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh nó rud eile, tabhair sonraí sa spás seo thíos:

An méid seachtainiúil:

€

,

.

sa tseachtain

Sochair bhreise
Chun a thuilleadh eolais ar na sochair bhreise atá ar fáil do phinsinéirí, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Cuid 7

Sonraí de do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do
chomhchónaitheoir

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

Uas.

Bn.

Iníon

Eile

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

M M

B B B B

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

Leathanach 13

AF4692E4

24E34115

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

Cuid 8

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.
45.An mian leat méadú a éileamh do do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir?
Is mian

Ní mian

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:

An cineál oibre:
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.
sa tseachtain
Líon laethanta a oibrítear:
47.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.

Leathanach 14

1BDEB43B

4AF1C856

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

Cuid 8 ar leanúint

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 bhfuil sé/sí féinfhostaithe nó an raibh sé/sí féinfhostaithe?
Tá/Bhí

Tá/Bhí
Má tá, luaigh le do thoil:
An cineál oibre a
dhéanann/rinne sé/sí:
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 sé/sí ón bhféinfhostaíocht tar éis na costais oibriúcháin a bhaint.
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:
Méid na feirme/talún:

acra

Uimhir thréada nó
ealta:
Glanioncam nó
glanchíos bliantúil €
,
.
ón bhfeirm nó ón
talamh:
Ciallaíonn ‘glanioncam bliantúil’ an t-airgead atá tuillte aige/aici ón bhfeirm tar éis na
costais oibriúcháin a bhaint.
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:

Leathanach 15

DC99F9FD

0DA6F9F6

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

Cuid 8 ar leanúint

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’.
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
Limistéarbhunaithe:

Tá

Scéim um Fhilleadh ar
Obair:

Tá

Scéim Deiseanna Oiliúna
Gairmoideachais:

Tá

Liúntas um Fhilleadh ar
Oideachas:

Tá

Cúrsa nó scéim 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

L L

M M

B B B B

Níl
Níl
Níl
Níl

Tá

Cúrsa nó scéim eile:

L L

Níl

Tá

Níl

Má tá, luaigh le do thoil:
Ainm an chúrsa nó ainm na
scéime:
Dáta ar thosaigh
Ó:
sé/sí:
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?
Sealbhaíonn
Ní shealbhaíonn
Má shealbhaíonn, luaigh le do thoil:
Ainm na cuideachta:
Líon scaireanna a
shealbhaítear:
Luach iomlán na
scaireanna seo:

€

,
,

.

Cuir ráiteas faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil, chun na sonraí
agus an luach reatha ar an margadh a thaispeáint.
Leathanach 16

F76AAAA7

0235DFB0

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

Cuid 8 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 Aitheantóra Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntas Bainc (IBAN):
Iarmhéid reatha:

€

An comhchuntas é an
cuntas seo?

,
Is ea

.
Ní hea

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

Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantóra Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntas Bainc (IBAN):
Iarmhéid reatha:
An comhchuntas é an
cuntas seo?

€

,
Is ea

.
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 6 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.

Leathanach 17

621B0496

7AE5EB48

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

Cuid 8 ar leanúint

54.An bhfuil sé/sí ina (h)úinéir maoine, nó an bhfuil úinéireacht mhaoine á roinnt aige/aici,
seachas a b(h)aile 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 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.
55.An bhfuil sé/sí ag fáil
Níl
Tá
cothabhála?
Má tá, luaigh le do thoil:
Méid:
sa tseachtain
€ ,
.
Cuir cóip den chomhaontú cothabhála ar fáil, le do thoil.
56.An bhfuil sé/sí ag súil le haon ioncam nó airgead breise a fháil sna 12 mhí atá le teacht?
Tá

Níl

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

Leathanach 18

29A734FA

F27EC04A

Cuid 8 ar leanúint

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

57.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:

58.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 agus cuir cóip den ghníomhas aistrithe faoi
iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil:

59.Ar bhog sé/sí óna
Bhog
Níor bhog
b(h)aile cónaithe?
Má bhog, 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:

60. Ar dhíol sé/sí a b(h)aile
Dhíol
Níor dhíol
cónaithe le déanaí chun
ceann nua a cheannach?
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 19

43BCE844

BFD1970D

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 sna 12 mhí
dheireanacha)
— Ráitis ó na hinstitiúidí airgeadais go léir a thaispeánann na hidirbhearta sna 6 mhí
dheireanacha (ní ghlactar le hasphriontaí ón idirlíon, de ghnáth)
(má tá airgead nó infheistíochtaí in institiúid airgeadais agatsa nó ag do chéile, do pháirtnéir
sibhialta nó do chomhchónaitheoir)
— Ráitis ó ghníomhaireacht iasachta nó admháil chíosa ó thiarna talún
(má fhaigheann tú cothabháil)
— 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)
— Litir ó dhochtúir a shonraíonn go bhfuil d’obair de chineál athshlánúcháin
Má tá éileamh á dhéanamh agat ar Liúntas Breosla, déan deimhin de, le do thoil, go bhfuil
Ceist 35 agus 36 freagartha go hiomlán agat.
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
(má tá iarratas ar mhéadú dó/di á dhéanamh agat)
— Teasta(i)s b(h)reithe do linbh/leanaí (má tá iarratas ar mhéadú dó/di/dóibh á dhéanamh agat)
Tabhair faoi deara: Níl aon ghá le teastas breithe má tá Sochar Linbh á fháil agat cheana.
Ní ghlacfar ach le teastais bhunaidh.
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.
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.
Leathanach 20

5EE0A27A

266ADBDF

Cuid 9 ar leanúint

Seicliosta

Cuir an fhoirm iarratais líonta seo chuig:
Rannóg an Liúntais Mhíchumais
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).

Leathanach 21

CBDC5E8A

B21521CF

Cuid 9 ar leanúint

Seicliosta

Líon Cuid 10 agus Cuid 11 freisin, le do thoil, agus ansin
tabhair an fhoirm seo do do dhochtúir a líonfaidh Cuid 12
(Tuairisc Mhíochaine).
Is féidir go n-iarrfar ar dhochtúir na Roinne tuairim a chur ar fáil dúinn i dtaobh an
gcomhlíonann tú an inotofacht mhíochaine don Liúntas Míchumais ar bhonn na
faisnéise a thugann tusa agus do dhochtúir faoi do riocht míochaine. Is féidir go
bhféachfaidh Oifigeach Breithiúnachta don tuairim seo ó thaobh cinneadh a dhéanamh
an gcomhlíonann tú an inotofacht mhíochaine don Liúntas Míchumais. Is den tábhacht
é, mar sin, go gcuirfidh tú sonraí iomlána faoi iamh le d’iarratas de do riocht míochaine
agus den chaoi a dtéann sé i bhfeidhm ar do shaol laethúil agus do chumas obair a
dhéanamh d’fhonn a chinntiú go gcuirfear gach gnó ábhartha san áireamh an chéad
áiméar a gheofar. Mura ndéanfaí amhlaidh, b’fhéidir go gcuirfí moill mhór ar an
gcinneadh maidir le d’iarratas.
Mar aon le Cuid 12 a bheith líonta ag do dhochtúir, ba chóir duit iarraidh air/uirthi
cóipeanna a chur isteach de thuairiscí ar bith a fuarthas le déanaí ó speisialtóirí
(amhail lianna comhairleacha, síciatraithe, síceolaithe, fisiteiripeoirí,
comhairleoirí), aon torthaí ar thástálacha agus aon fhaisnéis eile a mheasann do
dhochtúir a bhaineann le ábhar. Cinnteoidh sé seo go mbeidh cuntas iomlán
againn ar do riocht míochaine nuair a dhéanfaimid cinneadh ar d’éileamh.

Ráiteas ar 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 a úsáidtear na mínithe agus na téarmaí san fhoirm seo agus ní léirmhíniú dleathach iad.
120K 08-14
Leathanach 22

C9E82440

Eagrán: Lúnasa 2014

Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

Tuairisc Mhíochaine i dtaca le

A3850F50

Rangú Sonraí R

Liúntas Míchumais
Cuid 10

Med Rpt DA1

Do stair oideachais agus oibre agus an chaoi a dtéann do
riocht míochaine i bhfeidhm ar chúrsaí do ghnáthlae

Tá sé ar cheann de na coinníollacha chun an liúntas míchumais a fháil nach mór díobháil, galar nó
míchumas eile a bheith ort AGUS, de thoradh an mhíchumais seo, nach mór duit a bheith srianta
go suntasach ó thaobh obair a dhéanamh a bheadh oiriúnach, murach an míchumas sin, do dhuine
ar chomhaois leat agus ag a bhfuil an taithí chéanna agus na cáilíochtaí céanna.
Ionas go bhféadfaimid measúnú a dhéanamh ar d’intofacht mhíochaine, tá gá againn le roinnt eolais
uait fút féin, faoi do riocht míochaine agus faoin gcaoi a dtéann sé i bhfeidhm ar do shaol laethúil.
1(a). An bhfuil tú fós ag gabháil don oideachas?
Tá

Níl

Mura bhfuil, luaigh an aois ar fhág tú do chúrsa deireanach, le do thoil:

1(b). Luaigh do leibhéal oideachais, le do thoil:
Bunoideachas:

Is ea

Ní hea

Meánteist/T.Sóisearach:

Is ea

Ní hea

Ardteist:

Is ea

Ní hea

Tríú Leibhéal:

Is ea

Ní hea

Eile:

Is ea

Ní hea

Má d’fhreagair tú ‘Is ea’ ar ‘Eile’, tabhair sonraí de ‘Eile’ sa spás atá curtha ar fáil, le do thoil:

1(c). Déan achoimre, le do thoil, ar aon oiliúint nó aon phrintíseacht a chríochnaigh tú agus
tabhair na dátaí ar tosaíodh agus ar críochnaíodh iad:

Leathanach 23

4FE302C7

1C48BA80

Cuid 10 ar leanúint

Do stair oideachais agus oibre agus an chaoi a dtéann do
riocht míochaine i bhfeidhm ar chúrsaí do ghnáthlae

1(d). Déan achoimre, le do thoil, ar do stair oibre, lena n-áirítear féinfhostaíocht (agus
feirmeoireacht san áireamh) agus tabhair na dátaí ar thosaigh agus ar chríochnaigh tú:

2(a). Déan cur síos ar an gcaoi a dtéann do riocht sláinte i bhfeidhm ar do ghníomhaíochtaí i
rith gnáthlae, mar a léirítear thíos. Bain feidhm, le do thoil, as leathán breise páipéir, más
gá sin.
An dtéann do riocht sláinte i bhfeidhm ar do Shláinte Mheabhrach?
Mar shampla, lagú ar aird, lagú ar dhíriú meabhrach, cuimhne easnamhach agus tuirse.
Déileáil le brú agus caidreamh a dhéanamh le daoine. Patrún suaite codlata.
Téann
Ní théann
Má théann, tabhair sonraí sa spás atá curtha ar fáil, le do thoil:

2(b). An dtéann do riocht sláinte i bhfeidhm ar do Shláinte Choirp?
Mar shampla, bheith i do sheasamh, bheith i do shuí, do chorp a chromadh, dul ar do
ghogaide, rudaí a ardú/iompar, do ghéaga a shíneadh, dul suas an staighre nó an dréimire,
iompar poiblí a úsáid.
Téann
Ní théann
Má théann, tabhair sonraí sa spás atá curtha ar fáil, le do thoil:

Leathanach 24

AFBDF277

B9C95299

Cuid 10 ar leanúint

Do stair oideachais agus oibre agus an chaoi a dtéann do
riocht míochaine i bhfeidhm ar chúrsaí do ghnáthlae

2(c). An dtéann do riocht sláinte i bhfeidhm ar do chúram baile agus teaghlaigh (mar shampla,
obair tí, siopadóireacht a dhéanamh, cócaireacht a dhéanamh nó DFÉ/DIY a dhéanamh):
Téann
Ní théann
Má théann, tabhair sonraí sa spás atá curtha ar fáil, le do thoil:

2(d). An dtéann do riocht sláinte i bhfeidhm ar do dheaslámhacht (mar shampla, míreanna
beaga a phiocadh suas, a bheith ag scríobh nó ríomhaire a úsáid):
Téann
Ní théann
Má théann, tabhair sonraí sa spás atá curtha ar fáil, le do thoil:

2(e). An dtéann do riocht sláinte i bhfeidhm ar do chumarsáid agus do chéadfaí (mar shampla,
urlabhra/éisteacht/radharc):
Téann
Ní théann
Má théann, tabhair sonraí sa spás atá curtha ar fáil, le do thoil:

2(f). An dtéann do riocht sláinte i bhfeidhm ar do shainchaitheamh aimsire agus d’am
fóillíochta (mar shampla, spóirt, léitheoireacht nó féachaint ar an teilifís):
Téann
Ní théann
Má théann, tabhair sonraí sa spás atá curtha ar fáil, le do thoil:

Leathanach 25

9CFB233B

589DF476

Cuid 10 ar leanúint

Do stair oideachais agus oibre agus an chaoi a dtéann do
riocht míochaine i bhfeidhm ar chúrsaí do ghnáthlae

2(g). Déan cur síos, le do thoil, ar do ghníomhaíochtaí i rith gnáthlae agus aon fhaisnéis eile a
bhaineann le hábhar?

2(h). Cé chomh minic a théann tú chuig an dochtúir?
Uair sa tseachtain
Uair sa mhí
Ní théim chomh minic sin
2(i). An gcaitheann tú cógas faoi láthair?
Caitheann

Ní chaitheann

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

Coinneofar ina rún daingean an fhaisnéis a chuirtear ar fáil
Sula gcuirfidh tú an t-iarratas seo faoinár mbráid, cinntigh, le do thoil, go
mbeidh an fhaisnéis ar fad a iarradh san fhoirm seo curtha ar fáil agat agus go
mbeidh faisnéis chuimsitheach ar do riocht míochaine tugtha agat agus tugtha
ag do Dhochtúir. Is é an toradh a bheidh air seo ná d’éileamh a phróiseáil go
pras agus cinneadh ar ardchaighdeán ar d’éileamh a áirithiú.
Leathanach 26

821F2D5D

ED13068E

Cuid 11

Cead chun faisnéis mhíochaine a scaoileadh

Sínigh an t-údarú thíos, le do thoil, rud a chuirfidh ar chumas do dhochtúra an fhaisnéis mhíochaine
is gá i dtaca le d’iarratas ar an Liúntas Míchumais a thabhairt don Roinn seo. Ansin ba chóir do do
dhochtúir Cuid 12 den fhoirm seo a líonadh.
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.
Cead
Ceadaím do mo dhochtúir an fhaisnéis mhíochaine a fhéadfaidh a bheith riachtanach i dtaca le
m’iarratas ar an Liúntas Míchumais a chur ar fáil daoibh, an Roinn Coimirce Sóisialaí.

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

Mura féidir leat d’ainm a shíniú, déan do mharc i láthair finné a shíneoidh a (h)ainm anseo thíos duit:

2 0

Dáta :
L L

M M

B B B B

Síniú an Fhinné (ná húsáid bloclitreacha)

Leathanach 27

5419933D

518A366D

Cuid 12

Tuairisc mhíochaine ó do dhochtúir

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 a (h)intofacht nó a (h)intofacht leantach don Liúntas
Míchumais. Déanfaidh ár 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 neamhmhíochaine 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.
Tá foráil san Acht um Shaoráil Faisnéise maidir le faisnéis mhíochaine nó faisnéis
shíciatrach a nochtadh go díreach do d’othar. I gcás ina bhféadfadh nochtadh na
faisnéise don othar drochthionchar a imirt ar a s(h)láinte choirp/mheabhrach nó ar a
leas coirp/meabhrach, d’fhéadfaí an fhaisnéis seo a thabhairt do liachleachtóir ina
(h)áit, duine a bheadh ainmnithe ag an éilitheoir.

Leathanach 28

24F81315

04C613A7

Cuid 12 ar leanúint
1. Sonraí den othar
Sloinne:

Tuairisc mhíochaine ó do dhochtúir
(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?

L L

M M

B B B B

níos lú ná 3 mhí

3-6 mhí

12-24 mhí

gan chríoch

6-12 mhí

7. Tabhair, le do thoil:
Stair mhíochaine

Stair Mháinliach/
Chnáimhseach

Cuir tuairiscí/torthaí tástála/atreoruithe ábhartha faoi iamh leis an bhfoirm seo
Leathanach 29

52A415B3

1C5C1A13

Cuid 12 ar leanúint

Tuairisc mhíochaine ó do dhochtúir

Iontrálacha ospidéil

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

Tothaí cliniciúla

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

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:

Leathanach 30

C0485D94

F754CE7D

Cuid 12 ar leanúint

Tuairisc mhíochaine ó do dhochtúir
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
Meánach
Domhain
Éadrom
Trom
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:

12.An bhfuil an custaiméir oiriúnach ó thaobh obair/oiliúint a dhéanamh chun críocha
athshlánúcháin?
Níl
Tá

Baineann an chuid seo le hiarratais ar Phas Saorthaistil Compánaigh amháin
13.An mbaineann an t-othar feidhm as cathaoir rothaí ar mhaithe le gluaiseacht, ar bhonn buan?
Baineann

Ní bhaineann

14.An bhfuil an t-othar cláraithe le Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill nó le Conradh
Náisiúnta na hÉireann do na Daill?
Tá
Níl
Leathanach 31

86E9C4FB

DD96638C

Cuid 12 ar leanúint

Tuairisc mhíochaine ó do dhochtúir

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

Leathanach 32

ACC2575B

M M

B B B B

4EEE1B37

Leathanach 33

A8434E2B

740A9E76

Don Oifig Amháin
1. Uimhir PSP an
Chustaiméara:
2. Fáthmheas/Diagnóis:

3. Có(i)d ICD10:

Tuairim an Mheasúnóra Mhíochaine
(i)

Intofa don Liúntas Míchumais:

(ii)

Intofa don phas compánaigh:

(iii)

Dáta an Athbhreithnithe
Mhíochaine:

(iv)

Ná Tarchuir Arís (DNRA):

(v)

Níl sé/sí intofa don Liúntas
Míchumais:

Tá

L L

Níl

M M

B B B B

Tabhair fáthanna:

Sínithe ____________________________________ Measúnóir Míochaine

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Ráiteas ar 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 a úsáidtear na mínithe agus na téarmaí san fhoirm seo agus ní léirmhíniú dleathach iad.
0K 07-18
Leathanach 34

D6C5BDE6

Eagrán: Iúil 2018

