Foirm Iarratais le haghaidh

Liúntas Cúram Baile
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Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

Dom Care 1
Aicmiú Sonraí R

Ní mór Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimh. PSP) a bheith agat sula ndéanann
tú iarratas.
Conas an fhoirm iarratais seo a chomhlánú.
Stróic amach an leathanach seo agus bain úsáid as mar threoir agus tú ag comhlánú
na foirme seo.
Bain úsáid as peann gránbhiorach dUbh, le do thoil.
Scríobh BLOCLITREACHA, le do thoil, agus cuir X sna boscaí cuí.
Freagair gach ceist a bhaineann leat. Mura mbaineann ceist leat, fág an spás
freagartha bán.
Iarratasóir: Ba chóir duit Codanna 1 go dtí 5 a chomhlánú.
dochtúir Ginearálta/Speisialtóir:
Ba chóir do dhochtúir ginearálta/speisialtóir
do linbh Codanna 6 agus 7 a chomhlánú.
Le go mbeadh an leanbh i dteideal Liúntas Cúram Baile a fháil, ní mór dó/di bheith faoi
mhíchumas trom* agus go mbeadh sé riachtanach cúram agus aire leanúnach
a thabhairt dó/di atá i bhfad níos suntasaí* ná an cúram agus an aire a theastódh de
ghnáth ó leanbh den aois chéanna leis/léi, agus gur dócha go mairfidh an cúram sin ar
feadh bliana amháin, ar a laghad, agus:
• Go mbeadh an leanbh faoi bhun 16 (ag aois a 16, féadfaidh an leanbh iarratas
a dhéanamh ar Liúntas Míchumais).
• Go mbíonn cónaí ar an leanbh ag baile, cúig lá den tseachtain ar a laghad,
in éineacht leis an té a éilíonn an liúntas.
• Go mbíonn gnáthchónaí ar an leanbh sa Stát. Ciallaíonn sin gur gá don leanbh
bheith ina c(h)ónaí i bPoblacht na hÉireann agus nach bhfágann sé/sí an tír ach
amháin ar laethanta saoire.
Chomh maith leis sin, ní mór don té a éilíonn an liúntas ar son an linbh:
• Cúram a thabhairt don leanbh.
• Bheith ina g(h)náthchónaí sa Stát. Mar atá luaite thuas, ní mór gnáthchónaí
i bPoblacht na hÉireann a bheith ar an té a éilíonn an íocaíocht.
Cuir in iúl dúinn cén uimhir fóin phóca atá agat agus cuirfimid téacs chugat láithreach
á dheimhniú go bhfuaireamar d'iarratas.
Tabhair do d'aire: Má tá neamhord forbartha forleatach ar do leanbh, m.sh. neamhord de
chuid speictream an uathachais, moltar go ndéanfaí an gairmí leighis
nó an speisialtóir a bhíonn ag plé le do leanbh foirm leighis bhreise
a chomhlánú dar teideal dom Care 3. Tá an fhoirm sin le fáil ar
www.welfare.ie, nó i d'Ionad áitiúil Intreo, i d'Oifig áitiúil Leasa
Shóisialaigh nó i d'Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh. Ar an
bhfoirm chomhlánaithe beidh cur síos ar na riochtaí sláinte atá ar do
leanbh agus ar aon sainriachtanais chúraim atá ag an leanbh mar
gheall ar a m(h)íchumas. Cabhróidh sé sin Measúnóir Leighis na
Roinne tuairim a thabhairt maidir le cáilitheacht.
Má tá cabhair ar bith uait le comhlánú na foirme seo, déan teagmháil le d'Ionad áitiúil
Intreo, le d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó le d'Ionad áitiúil um Fhaisnéis do
Shaoránaigh. Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.
Maidir le téarmaí amhail 'trom' agus 'suntasach', a mbaintear leas astu sa choinníoll
cáilitheachta seo, sainmhínítear iad sna Treoirlínte Leighis don Liúntas Cúram Baile. Is iad sin
a úsáideann an Roinn chun measúnú a dhéanamh ar iarratais ar an Liúntas Cúram Baile.
Le haghaidh tuilleadh eolais, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Conas an fhoirm seo a chomhlánú
Ar mhaithe le cabhrú linn d'iarratas a phróiseáil:

• Scríobh amach na litreacha agus na huimhreacha go soiléir.
• Úsáid bosca amháin le haghaidh gach carachtair (litir nó uimhir).
Féach ar an sampla thíos, le do thoil.
1. D'Uimh. PSP:
2. Teideal: (cuir ‘X’ isteach
nó luaigh sonraí)
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10.D'uimhir ghutháin:
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11.Do sheoladh ríomhphoist:
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Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

Foirm Iarratais le haghaidh

Dom Care 1

Liúntas Cúram Baile
Cuid 1

Aicmiú Sonraí R

do shonraí féin

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

An tUas.

Bean

Teideal
eile

Iníon

4. Céadainm(neacha):
5. Do chéadainm 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:

G. PÓCA

10.D'uimhir ghutháin:

LÍNE TALÚN
11.Do sheoladh ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím go bhfuil an leanbh atá ainmnithe i gCuid 2 ina c(h)ónaí liom agus go bhfuil an t-eolas go léir atá tugtha
agam ar an bhfoirm seo fíor agus iomlán. Tuigim go mbeidh orm íocaíocht ar bith a bheadh faighte agam ón
Roinn a aisíoc agus go bhféadfaí mé a ionchúiseamh, má tá cuid ar bith den eolas a sholáthraím bréagach
nó míthreorach, nó má theipeann orm eolas bainteach ar bith a nochtadh. Glacaim de láimh an Roinn a chur ar
an eolas láithreach faoi athrú ar bith ar mo chúinsí a d'fhéadfadh dul i bhfeidhm ar mo theidlíocht leanúnach.

2 0

Dáta:
L

L

M M
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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.
Leathanach 1

12345678

Cuid 2

Sonraí an linbh a bhfuil tú ag éileamh ar a s(h)on

12. Uimh. PSP an linbh:
13. Sloinne an linbh:
14. Céadainm(neacha)
an linbh:
15. Dáta breithe an linbh?
L L

M M

B B B B

16. A g(h)aol leatsa:
17. Seoladh (más difriúil
le do sheoladh féin):

18. An bhfaigheann tú Sochar Linbh i leith do linbh faoi láthair?
Faigheann
Ní Fhaigheann
19. Cén dáta óna raibh
cúram breise* de dhíth
L L
M M
B B B B
ar do leanbh?
* Is é is brí le cúram breise cúram atá i bhfad níos mó ná an cúram a bheadh de dhíth ar
leanbh den aois sin go hiondúil.
De ghnáth, íoctar an Liúntas Cúram Baile ón mí tar éis duit iarratas a dhéanamh den
chéad uair.
Mura ndearna tú iarratas ón dáta a raibh cúram breise de dhíth ar an leanbh den chéad uair
agus más mian leat go ndéanfaí an liúntas a shiardhátú, mínigh le do thoil cén moill a bhí ort
iarratas a dhéanamh:

20. An gnách don leanbh fanacht thar oíche ar scoil/in institiúid speisialta ag am ar bith i rith
na bliana?
Is gnách
Ní gnách
Má 'Is gnách', luaigh
sonraí, le do thoil:
Ainm na scoile/na
hinstitiúide:
Suíomh/seoladh:

An meánlíon oícheanta in aghaidh na seachtaine a fhanann siad thar oíche sa scoil/san institiúid seo:
in aghaidh na seachtaine
Leathanach 2

23456781

Cuid 3

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:
Seoladh na hinstitiúide
airgeadais:

Cód sórtála:
Uimhir an chuntais:
Cód Aitheantóra do Bhainc (BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta Cuntas
Bainc (IBAN):
Ainmneacha na sealbhóirí cuntais:
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:

Leathanach 3

34567812

Cuid 4

Inis dúinn faoi riachtanais chúraim do linbh

Sa chuid seo, féadfaidh tú inseacht dúinn faoin gcúram breise atá de dhíth ar do leanbh
i gcomparáid le leanbh ar comhaois leis/léi nach bhfuil faoin míchumas céanna. Tuigimid
go mb'fhéidir gur deacair duit cuid de na ceisteanna seo a fhreagairt ach tabhair an
oiread eolais dúinn agus is féidir leat, más é do thoil é, mar thacaíocht le d'iarratas.
Má tá tuilleadh spáis uait, tá lánchead agat leathanach eile páipéir a úsáid. Cabhróidh
sé linn má scríobhann tú an ceannteideal agus an uimhir ag barr an leathanaigh (mar
shampla: 4.1.1. Soghluaisteacht). Ná déan dearmad an leathanach a cheangal leis an
bhfoirm seo agus d'ainm agus d'Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimh. PSP)
a scríobh ag barr gach leathanaigh.

4.1.1 Soghluaisteacht - i gcomparáid le leanbh ar comhaois
An féidir le do leanbh siúl agus bogadh thart mar
a dhéanann leanaí eile ar comhaois leis/léi?

Is féidir

Ní féidir

Ní bhaineann
le hábhar

An féidir le do leanbh dul suas staighrí go
Ní bhaineann
Ní féidir
Is féidir
sabháilte gan chúnamh?
le hábhar
An gá duit do leanbh a ardú, nó cúnamh a thabhairt dó/di, chun é/í a aistriú ón/chuig:
Ní bhaineann
Is gá
Ní gá
An leaba
le hábhar
Ní bhaineann
Cathaoir nó cathaoir rothaí
Is gá
Ní gá
le hábhar
Ní bhaineann
Is gá
Ní gá
An leithreas, folcadán nó cithfholcadán
le hábhar
Má tá deacrachtaí soghluaisteachta ag do leanbh, déan cur síos ar riachtanais do linbh.

An bhfuil deacrachtaí ag do leanbh fanacht ar
Níl
Tá
a c(h)othrom nó deacrachtaí leis an gcomhordú?
Má tá, déan cur síos ar na deacrachtaí atá ag do leanbh. An mbíonn deacrachtaí í gconaí
aige/aige, nó cuid den am? Conas a chabhraíonn tú leis/léi?

Leathanach 4

45678123

Cuid 4 ar leanúint

Inis dúinn faoi riachtanais chúraim do linbh

4.1.2 Cúram Pearsanta I ngach ceann de na réimsí seo thíos, inis dúinn cén chabhair atá de dhíth ar do leanbh
i gcomparáid le leanbh ar comhaois leis/léi nach bhfuil faoin míchumas céanna.
An féidir le do leanbh teacht amach as an leaba go
sábháilte leis/léi féin?
An féidir le do leanbh éadaí a chur air/uirthi féin?

Is féidir

Ní féidir

Is féidir

Ní féidir

An féidir le do leanbh cnaipí agus zipeanna a oibriú?

Is féidir

Ní féidir

Ní bhaineann
le hábhar
Ní bhaineann
le hábhar
Ní bhaineann
le hábhar
Ní bhaineann
le hábhar

An féidir le do leanbh a (h)aghaidh agus a lámha
Is féidir
Ní féidir
a ní agus a c(h)uid fiacla a scuabadh?
An féidir le do leanbh folcadh nó cithfholcadh
Ní bhaineann
Is féidir
Ní féidir
a thógáil gan cúnamh uaitse?
le hábhar
Má fhreagair tú nach féidir le haghaidh aon cheann de na ceisteanna sin, mínigh thíos an méid
cúnaimh atá de dhíth ar do leanbh i ngach réimse agus a mhinice a thugann tú an cúnamh sin
gach lá.

An bhfuil cúnamh de dhíth ar an leanbh chun
an leithreas a úsáid?
An bhfuil deacrachtaí ag do leanbh maidir
le bheith á f(h)liuchadh nó á s(h)alú féin?

Tá

Níl

Tá

Níl

Ní bhaineann
le hábhar
Ní bhaineann
le hábhar

Ní bhaineann
An gá do do leanbh clúidíní nó pillíní
Is gá
Ní gá
le hábhar
a chaitheamh?
Má thug tú freagra dearfach ar aon cheann de na ceisteanna sin, mínigh na deacrachtaí atá
ag do leanbh bheith ag úsáid leithris agus an méid cúnaimh atá de dhíth air/uirthi.

Leathanach 5

56781234

Cuid 4 ar leanúint

Inis dúinn faoi riachtanais chúraim do linbh

4.1.3 Beathú/Cothú - i gcomparáid le leanbh ar comhaois
An bhfuil cúnamh nó spreagadh de dhíth ar do leanbh chun
Níl
Tá
ithe nó chun óil?
Tá
Níl
An bhfuil aiste bia speisialta de dhíth ar do leanbh?
An é nach n-itheann do leanbh ach cineálacha áirithe bia
Is é
Ní hé
mar gheall ar a m(h)íchumas?
Níl
Tá
An bhfuil ailléirgí bia ar do leanbh?
An gá duit rialú a dhéanamh ar an mbia a itheann do
Ní gá
Is gá
leanbh?
Má thug tú freagra dearfach ar cheann de na ceisteanna thuas, mínigh na deacrachtaí atá ag do
leanbh agus an méid cúnaimh atá de dhíth air/uirthi.

4.1.4 Oideachas/Scolaíocht An bhfreastalaíonn do leanbh ar:

Ní bhaineann le hábhar
(gan a bheith in aois scoile)

• Naíonra
• Gnáthscoil
• Teagasc/scolaíocht sa bhaile
• Aonad speisialta i ngnáthscoil
• Scoil speisialta le haghaidh leanaí a bhfuil
riachtanais speisialta acu
An é nach bhfreastalaíonn do leanbh ar scoil ach ar
feadh cuid den ghnáthlá scoile?

Is é

Ní hé

Coinníodh

Níor coinníodh

Tá

Níl

Tá

Níl

Níor moladh/
Ní raibh

Moladh/Bhí

Moladh

Níor moladh

An bhfreastalaíonn do leanbh ar uaireanta acmhainne?

Freastalaíonn

Ní fhreastalaíonn

An bhfreastalaíonn do leanbh ar thacaíocht foghlama?

Freastalaíonn

Ní fhreastalaíonn

An raibh deacrachtaí ag do leanbh ar scoil a d'fhág gur
ghá duit bheith i láthair?
Ar ghá duit go rialta do leanbh a thabhairt abhaile go
luath ón scoil ar chúis ar bith?

Bhí

Ní raibh

Ba ghá

Níor ghá

An bhfuil teacht ag do leanbh ar mhúinteoir ar cuairt
don lucht lagamhairc nó lagéisteachta?

Tá

Níl

Ar coinníodh do leanbh amach as aon cheann díobh sin
thuas de dheasca a m(h)íchumais?
An bhfuil cúnamh breise de dhíth ar do leanbh ar scoil?
An bhfuil teacht ag do leanbh ar chúntóir riachtanas
speisialta (SNA) faoi láthair?
Ar moladh riamh go mbeadh cuntóir riachtanas speisialta
(SNA) ag do leanbh, nó an raibh SNA aige/aici riamh
roimhe seo?
Ar moladh an teicneolaíocht chúnta le haghaidh do linbh
riamh?

Leathanach 6

67812345

Cuid 4 ar leanúint

Inis dúinn faoi riachtanais chúraim do linbh

Tabhair mioneolas faoin tacaíocht bhreise atá de dhíth ar do leanbh nó faoi na riachtanais
bhreise atá aige/aici ó thaobh an oideachais de.

4.1.5 Codladh - i gcomparáid le leanbh ar comhaois
An ndéanann do leanbh codladh maith an chuid is mó d'oícheanta?

Déanann

Ní dhéanann

Mura ndéanann, tabhair mioneolas dúinn faoi, mar shampla an líon uaireanta a dhúisíonn
do leanbh i rith na hoíche. Cé chomh minic a tharlaíonn sé sin? An mbíonn ort rud éigin
a dhéanamh dóibh?
4.1.5 Riachtanais chodlata agus tacaíochta san oíche - minicíocht:
Go
Idir 1 agus
hannamh/riamh 3 uair sa mhí

Idir 1 agus 3
uair sa
tseachtain

An chuid
is mó
d'oícheanta

Dúisíonn an leanbh, socraíonn síos
go tapa (< 15 nóim.)
Dúisíonn an leanbh, tógann idir
15 nóiméad agus uair an chloig
le socrú síos
Dúisíonn an leanbh, tógann níos
mó ná uair an chloig le socrú síos
Dúisíonn an leanbh níos mó ná
uair amháin in aghaidh na hoíche
(abair cé chomh minic)
Sonraí breise ba mhaith leat a thabhairt:

Leathanach 7

78123456

Cuid 4 ar leanúint

Inis dúinn faoi riachtanais chúraim do linbh

4.1.6 Cumarsáid - i gcomparáid le leanbh ar comhaois
An bhfuil gnáthéisteacht na gcluas ag do leanbh?

Tá

Níl

Maidir le scileanna urlabhra, teanga agus cumarsáide do
Is ionann
Ní hionann
linbh, an ionann iad agus na scileanna a bheadh ag
leanbh ar comhaois leis/léi, dar leat?
An dtuigeann do leanbh an méid a deir tú leo agus
Ní thuigeann
Tuigeann
na focail/an teanga a úsáideann tú?
An dtuigeann do leanbh gothaí gnúise agus
Ní thuigeann
Tuigeann
comharthaíocht choirp, srl.?
Nuair nach mothaíonn do leanbh go maith, an bhfuil
Níl
Tá
sé/sí in ann é a insint duit?
Má thug tú freagra diúltach ar aon cheann de na ceisteanna sin, mínigh na deacrachtaí atá ag do
leanbh agus an cúnamh is gá duit a thabhairt dó/dí.

4.1.7 Scileanna Sóisialta - i gcomparáid le leanbh ar comhaois
An léiríonn do leanbh scileanna réitithe fadhbanna atá
oiriúnach dá (h)aois?

Léiríonn

Ní léiríonn

An ndéanann do leanbh cinntí ar bhealach atá oiriúnach
dá (h)aois?

Déanann

Ní dhéanann

An ndéileálann do leanbh go maith le hathruithe
Ní dhéileálann
Déileálann
ar ghnáthchúrsaí an lae?
An bhfuil do leanbh in ann siamsa a dhéanamh
Tá
Níl
leis/léi féin?
Má thug tú freagra diúltach ar aon cheann de na ceisteanna sin thuas, mínigh céard a tharlaíonn
agus cén tionchar atá aige ortsa agus ar do theaghlach.

I gcomparáid le leanaí eile ar comhaois leis/léi, an gá duit
níos mó ama a chaitheamh ag déanamh do leanbh réidh
leis an teach a fhágáil?
An mbíonn intinn do linbh greamaithe ar rudaí áirithe?
Leathanach 8

81234567

Is gá

Ní gá

Bíonn

Ní bhíonn

Cuid 4 ar leanúint

Inis dúinn faoi riachtanais chúraim do linbh

An bhfuil cúnamh de dhíth ar do leanbh aire a thabhairt
do ghiúirléidí pearsanta?

Tá

Níl

An maith le do leanbh bheith as/aisti féin?

Is maith

Ní maith

An bhfuil sé deacair do do leanbh dul i gcomhluadar
Níl
Tá
nó ag imirt le leanaí eile?
An bhfuil sé deacair do do leanbh páirt a ghlacadh
Níl
Tá
in imeachtaí?
Má thug tú freagra dearfach ar aon cheann de na ceisteanna sin thuas, mínigh céard a tharlaíonn
agus cén tionchar atá aige ortsa agus ar do theaghlach.

4.1.8 Iompraíocht - i gcomparáid le leanbh ar comhaois
An mbíonn siad á n-iompar féin ar bhealach fíorchontúirteach
a fhágann go gcaithfidh daoine eile idirghabháil a dhéanamh
le nach ngortóidh siad iad féin nó daoine eile?

Bíonn

Ní bhíonn

An mbíonn do leanbh cantalach de ghnáth nó tugtha do
rachta feirge agus deacair a thabhairt chun suaimhnis?

Bíonn

Ní bhíonn

An bhfuil an chuma ar an scéal go bhfuil do leanbh faoi
Níl
Tá
dhúlagar trom, nó faoi bhuairt nó ag fulaingt taomanna
scaoill?
Éalaíonn
Ní éalaíonn
An éalaíonn do leanbh ón mbaile, ón scoil nó ó ócáidí sóisialta?
An mbíonn do leanbh ag ionsaí daoine eile riamh (m.sh.
Ní bhíonn
Bíonn
ag béicíl, ag baint greim nó cic as daoine, srl.) ar shlí nár
ghnách do leanbh eile ar comhaois leis/léi?
An mbíonn do leanbh á (h)iompar féin ar bhealach
Ní bhíonn
Bíonn
neamhghnách/dúghafach/atriallach nó go cúlánta?
An gá duit earraí tí (m.sh. cipíní, leachtanna
Ní gá
Is gá
glantacháin, sceana, srl.) a chur faoi ghlas?
Má thug tú freagra dearfach ar aon cheann de na ceisteanna sin thuas, mínigh céard atá i gceist,
cé chomh minic a tharlaíonn sé, an méid cúnaimh atá de dhíth ar do leanbh agus an tionchar
a bhíonn aige sin ar shaol an teaghlaigh.
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Cuid 4 ar leanúint

Inis dúinn faoi riachtanais chúraim do linbh

4.1.9 Sábháilteacht An bhfuil gnásanna nó oibseisiúin chontúirteacha ag do
leanbh (m.sh. bheith ag lasadh tinte, bheith faoi gheasa
ag uisce, gan freagra a thabhairt nuair a bhíonn sé/sí
i gcásanna contúirteacha)?
An gcuireann do leanbh clocha, craobhóga agus rudaí eile
mar sin ina b(h)éal, ina c(h)luasa nó ina s(h)rón go rialta?
An bhfuil drochthuiscint ag do leanbh ar scileanna
sábháilteachta bóthair (mar shampla, an rithfeadh
sé/sí trasna an bhóthair gan féachaint sa dá threo)?
An bhfuil aon iompraíocht féindochair ar siúl ag do leanbh
(mar shampla gruaig a tharraingt, cloigeann a bhualadh,
greim a bhaint as lámh, srl.)?
Ar athraigh tú do theach nó do charr ar bhealach ar bith
lena dhéanamh sábháilte do do leanbh?

Tá

Níl

Cuireann

Ní chuireann

Tá

Níl

Tá

Níl

D'athraigh

Níor athraigh

Níl
Tá
An bhfuil an baol ann go n-éalóidh do leanbh?
Má thug tú freagra dearfach ar aon cheann de na ceisteanna sin thuas nó má tá saincheisteanna
sábháilteachta eile ann, mínigh céard atá i gceist, cé chomh minic a tharlaíonn sé agus cé mhéad
cúnaimh nó maoirseachta breise atá de dhíth ar do leanbh dá bharr.

4.1.10 Saincheisteanna a bhaineann leis na céadfaí An bhfuil radharcanna/torainn/bolaithe srl. ann a ghoilleann
ar do leanbh, ach ní ar dhaoine eile, agus a chuireann srian
ar na háiteanna is féidir le do leanbh dul?
An bhfuil sé deacair do do leanbh feidhmiú nó cumarsáid a
dhéanamh mar is ceart nuair a bhíonn na céadfaí róspreagtha
aige/aici?

Tá

Níl

Tá

Níl

An bhfuil srian ar na héadaí a chaitheann do leanbh toisc
nach féidir leis/léi cur suas le fabraicí áirithe bheith ag
Níl
Tá
teagmháil lena c(h)raiceann?
Má thug tú freagra dearfach ar aon cheann de na ceisteanna sin thuas nó má tá deacrachtaí eile
ag do leanbh maidir leis na céadfaí, mínigh céard atá i gceist, cé chomh minic a tharlaíonn sé
agus cé mhéad cúnaimh nó maoirseachta breise atá de dhíth ar do leanbh dá bharr.
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Cuid 4 ar leanúint

Inis dúinn faoi riachtanais chúraim do linbh

4.1.11 Riachtanais Bhreise Tabhair cuntas ar na riachtanais bhreise atá ag do leanbh agus an cúram breise a thugann
tú dó/di, lena n-áirítear a mhinice agus a fhad a thugann tú é.
Mar shampla:
— Trealamh speisialta a úsáid.
— Teicnící análaithe a chleachtadh.
— Socruithe speisialta beathaithe.
— Scagdhealú.
— Créachtaí a chóiriú.
— Riachtanais maidir le cúram stóma.
— Cógas a ullmhú agus/nó a thabhairt.
— Socruithe speisialta iompair.

4.1.12 Saincheisteanna eile An bhfuil sé deacair cúram leanaí a shocrú mar gheall
Níl
Tá
ar mhíchumas do linbh?
An gcuireann sé sin cosc ar do theaghlach dul amach
Cuireann
Ní chuireann
le chéile?
Mínigh, le do thoil, an tionchar atá ag míchumas do linbh ar shaol an teaghlaigh nó ar bhaill eile
an teaghlaigh.

Ar mhaith leat aon eolas breise a thabhairt?:

Leathanach 11
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Cuid 4.2

Teiripí

An bhfuil do leanbh ag freastal ar aon cheann de na teiripí a leanas nó ag fanacht
le coinne? Má tá, scríobh ‘Tá’ sna colúin dar teideal “ag fanacht le coinne” nó
“ag freastal ar theiripe”.
Ag fanacht Ag freastal
Tuairiscí ar
Seirbhís
Dáta Atreoraithe
le coinne ar theiripe
fáil
Teiripe Urlabhra
agus Teanga

2 0

Tá

Níl

Teiripe
Shaothair

2 0

Tá

Níl

Síceolaí

2 0

Tá

Níl

Síciatraí

2 0

Tá

Níl

Fisiteiripe

2 0

Tá

Níl

Péidiatraí

2 0

Tá

Níl

Comhairlea
ch Ospidéil

2 0

Tá

Níl

Diaitéiteach

2 0

Tá

Níl

Radharceolaí

2 0

Tá

Níl

Éisteolaí

2 0

Tá

Níl

Tacaíocht
iompraíochta

2 0

Tá

Níl

Oibrí Sóisialta

2 0

Tá

Níl

Lia Sláinte
Poiblí

2 0

Tá

Níl

Teideal eile

2 0

Tá

Níl

MA BHIONN AN LEANBH AG FREASTAL AR AON CHEANN DE NA SEIRBHISI THUAS,
CUIR NA TUAIRISCI ABHARTHA ISTEACH LEIS SEO MA TA SIAD AR FAIL. MA RINNEADH
“MEASUNU RIACHTANAIS” FAOIN ACHT MICHUMAIS 2005, CUIR COIP DE SIN LEIS SEO.

Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe seo, chomh maith le gach
tuairisc ábhartha chuig:
Rannóg an Liúntais Cúram Baile
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Coimirce Sósialaí
Bóthar an Choláiste
Sligeach
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.
0K 05-18
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Cuid 5

Cead chun eolas leighis a eisiúint

Sínigh an t-údarú thíos, le do thoil, rud a chuirfidh ar chumas do dhochtúra an t-eolas riachtanach
leighis a thabhairt don Roinn seo le haghaidh d'iarratais ar Liúntas Cúram Baile.
Ba chóir do do dhochtúir Cuid 6 agus 7 den fhoirm seo a chomhlánú ina dhiaidh sin.
Déanfaidh duine dár measúnóirí leighis athbhreithniú ar an eolas leighis a chuirfear ar fáil agus
caithfear leis mar rún daingean. Cé gur doiciméad rúnda é, beidh ar dhaoine leighis agus
neamhleighis araon déileáil leis an tuairisc seo.
Údarú
Tugaim cead do mo dhochtúir eolas leighis a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil le haghaidh an iarratais
seo ar Liúntas Cúram Baile a sholáthar daoibhse, an Roinn Coimirce Sóisialaí.
Mura bhfuil tú in ann d'ainm a shíniú, cuir marc, amhail X, leis agus bíodh finné agat chun a s(h)íniú
a chur in aice leis.

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú (ní bloclitreacha)

Cuid 6

Le comhlánú ag dochtúir ginearálta/speisialtóir
an linbh

A Dhochtúir,
Ionas gur féidir muid a chumasú ar son d'othair, chun measúnú cruinn a dhéanamh ar a t(h)eidlíocht
i leith Liúntas Cúram Baile, comhlánaigh an tuairisc leighis thíos, le do thoil. Déanfaidh ár measúnóirí
leighis athbhreithniú ar an eolas leighis a chuirfear ar fáil agus caithfear leis faoi rún daingean.

Tá foráil san Acht um Shaoráil Faisnéise maidir le nochtadh eolas leighis nó eolais shíciatraigh do
d'othar go díreach. I gcás go bhféadfadh nochtadh an eolais don othar droch-thionchar a imirt ar
a s(h)láinte nó ar a leas fisiceach nó meabhrach, d'fhéadfaí an t-eolas seo a thabhairt do liachleachtóir
ina (h)áit, a bheadh ainmnithe ag an éilitheoir.
1. Sonraí an othair
Sloinne:
Céadainm:
Seoladh:

Dáta 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

2. Mar othar agatsa ó:
3. Diagnóis (bain úsáid
as BLOCLITREACHA):
4. Có(i)d ICD10:
5. An dáta ar ar thosaigh
an riocht sláinte:
6. Cén fhad a leanfaidh
an riocht sláinte seo
ar aghaidh, dar leat?

níos lú ná 12 mhí

12-24 mí

24-48 mí

go brách
Leathanach 13
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Cuid 6 ar leanúint

Le comhlánú ag dochtúir ginearálta/speisialtóir
an linbh

7. Tabhair an t-eolas seo
a leanas, le do thoil:
Stair Leighis

Stair Mháinliach

Torthaí Cliniciúla

Iontrálacha ospidéil

Dáta na hiontrála ba
dhéanaí:
L L

M M

B

B B B

Dáta ar scaoileadh
é/í amach:

L L
M M
B B B B
8. Tabhair sonraí má tá ceann ar bith de na cásanna seo a leanas i gceist, le do thoil:
Freastal ar speisialtóir

Sonraí:

Ag Caitheamh Cógais

Sonraí:

Cóireáil eile

Sonraí:

Cuir aon tuairiscí bainteacha in éineacht leis seo, le do thoil.
Eolas Breise:
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32187654

Cuid 7

Tuairisc Leighis

Luaigh an oiread is atá riocht sláinte an linbh imithe i bhfeidhm ar a c(h)umas
i ngach ceann de na réimsí a leanas.
(Má tá an cumas in aon réimse míchuí le haghaidh aois an linbh, cuir tic le N/B,
le do thoil).
Limistéar

Leibhéal cumais
Gnách Measartha Meánach Trom Domhain N/B

Sláinte mheabhrach
Iompraíocht
Éirim
Foghlaim
Comhfhios/Taomadh
Urlabhra
Cumarsáid
Scileanna Sóisialta
Radharc na Súl
Éisteacht
Saincheisteanna Céadfacha
Beathú/Cothú
Codladh
Níochán
Gléasadh
Coinneálacht
Soghluaisteacht
Cothromaíocht/Comhordú
Deaslámhacht
Cumas Sínidh/Ardú/Iompar
Suí/Seasamh
Dul in Airde Staighre
Cromadh/Dul ar na Glúine/Suiteoireacht
Scileanna Mínluaileacha (oiriúnach don aois)
Scileanna Oll-luaileacha (oiriúnach don aois)
Leathanach 15
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Tuairisc Leighis

Ainm an dochtúra
ghinearálta/an
speisialtóra:
Uimhir phainéil ón RCS:
Seoladh:

Stampa oifigiúil an dochtúra
Síniú an Dochtúra (ní bloclitreacha)

2 0

Dáta:
L L

M M

B

B B B

Tá an t-eolas go léir a thugtar sa chuid seo cuimsithe ag an Acht um Chosaint Sonraí agus ag an Acht
um Rúin Oifigiúla.
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18765432
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13245678

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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