Foirm iarratais le haghaidh

Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh
(FIT)

Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

FIS 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.
• Freagair na ceisteanna go léir, le do thoil. Seolfar ar ais foirmeacha nach bhfuil
comhlánaithe go hiomlán agus féadfaidh sé seo moill a chur ar an iarratas uait.
• Bain úsáid as peann gránbhiorach dUbh, le do thoil.
• Scríobh BLOCLITREACHA, le do thoil, agus cuir X sna boscaí cuí.
Más rud é nach bhfuil céile, páirtnéir sibhialta ná comhchónaitheoir agat:
Comhlánaigh Codanna 1 go dtí 4 de réir mar a bhaineann siad leat.
Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agat, léigh Cuid 7 agus sínigh an
dearbhú i gCuid 1.
Sa chás go bhfuil céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir agat:
Comhlánaigh Codanna 1 go dtí 6 de réir mar a bhaineann siad leat, agus le do
chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir. Nuair a bheidh an
fhoirm comhlánaithe agat, léigh Cuid 7 agus sínigh an dearbhú i gCuid 1.
Fostóir:
Más fostóir de chuid an iarratasóra thú, comhlánaigh Cuid 8. Más fostóir thú de
chuid an chéile, an pháirtnéara shibhialta nó an chomhchónaitheora,
comhlánaigh Cuid 9. Bí cinnte go gcuirfidh tú síniú agus stampa ar na codanna
seo den fhoirm, le do thoil.
Má tá cabhair ar bith uait le comhlánú na foirme seo, déan teagmháil le d'Ionad
áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh, le d'Ionad áitiúil Intreo nó le d'Oifig áitiúil
Leasa Shóisialaigh.
Má tá tuilleadh eolais uait, 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.
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1. D'Uimh. PSP:
2. Teideal: (cuir ‘X’ isteach
nó luaigh sonraí)

An tUas.

3. Sloinne:
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4. Céadainm(neacha):
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5. Do chéadainm mar atá sé M A R Y
ar do theastas breithe:
6. Sloinne breithe:

M C D E R M O T T

7. Do dháta breithe:
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8. Sloinne breithe do
mháthar:

Sonraí Teagmhála
9. Do sheoladh:
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Postchód
10. D'uimhir ghutháin:
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O N E
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11. Do sheoladh ríomhphoist:
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C H A R A C T E R
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SAMPLA

Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

Foirm iarratais le haghaidh

FIS 1

Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (FIT)
Cuid 1

Aicmiú Sonraí R

do shonraí féin

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

An tUas.

Eile

Bean

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

10. D'uimhir ghutháin:

LÍNE TALÚN
11. Do sheoladh ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím go bhfuil an t-eolas 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.
Murar féidir leat d'ainm a shíniú, ba cheart duit do mharc, mar X, a dhéanamh i láthair finné.

2 0

Dáta:
L

L

M M

B

B B

B

Síniú (ní bloclitreacha)

2 0

Dáta:
L

L

M M

B B B

B

Síniú do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora (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

Cuid 1 ar leanúint
12.An bhfuil tú?

do shonraí féin
Singil

In aontíos le duine

Pósta

I bPáirtnéireacht Shibhialta

Scartha

I do Pháirtnéir Sibhialta Marthanach

Colscartha

I d'Iar-Pháirtnéir Sibhialta
(bhí tú i bPáirtnéireacht
Shibhialta a díscaoileadh ó shin)

Ina B(h)aintreach
(Fir)
13.An teaghlach tuismitheoir aonair é do theaghlach-sa?
Is ea

Cuid 2

Ní hea

do shonraí oibre agus ioncaim

14.An bhfuil tú fostaithe mar fhostaí i láthair na huaire (obair pháirtaimseartha
nó shealadach san áireamh)?

Tá
Níl
Tá tú ‘fostaithe mar fhostaí’ sa chás go n-oibríonn tú do dhuine eile nó do chuideachta agus go
bhfaigheann tú pá ar an obair seo.
Má tá tú ag obair i láthair na huaire, ní mór do d'fhostóir Cuid 8 a chomhlánú.
Más ‘Tá’ an freagra, luaigh sonraí, le do thoil:
Do phost:
15.An bhfuil tú ag súil leis go mbeidh tú ag obair ar feadh 3 mhí ar a laghad?
Níl

Tá
go
seachtainiúil

16.Cé mhéad uair oibre a
dhéanann tú de ghnáth?
17.Cén uair a thosaigh tú ag
obair sa phost seo?
18.Cá mhinice a íoctar thú?

L L

M M

go
coicísiúil

gach
ceithre
seachtaine

go
míosúil

B B B B
go
coicísiúil

go seachtainiúil

19.An bhfuil gaol agat le d’fhostóir?
Tá

gach
ceithre
seachtaine

go
míosúil

Níl

Más ‘Tá’ an freagra, luaigh sonraí, le do thoil:
An gaol atá agat leis/léi:
20.An bhfuil tú mar stiúrthóir sa chuideachta ina bhfuil tú fostaithe?
Tá
Más ‘Tá’ an freagra, luaigh sonraí, le do thoil:
Do chéatadán
.
scairsheilbhe:

Níl

%

21.An bhfuil scairsheilbh agat i gcuideachta ina bhfuil do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do
chomhchónaitheoir fostaithe?
Tá
Níl
Más ‘Tá’ an freagra, luaigh sonraí, le do thoil:
Do chéatadán
.
scairsheilbhe:
Leathanach 2

%

do shonraí oibre agus ioncaim

Cuid 2 ar leanúint

22.An bhfuil tú féinfhostaithe
Tá
Níl
faoi láthair?
Más ‘Tá’ an freagra, luaigh sonraí, le do thoil:
Cineál an ghnó nó na
trádála a dhéanann tú:
23.An leat maoin eile nó an leat scair de mhaoin eile seachas d'áit chónaithe?
Ní liom
Is liom
Más leat, cuir sonraí fúthu agus faoin ioncam seachtainiúil cíosa uathu i gceangal leis seo,
le do thoil.
24.An bhfuil cothabháil
Tá
Níl
á fháil agat?
Más ‘Tá’ an freagra, luaigh sonraí, le do thoil:
Méid:
in aghaidh na seachtaine
€ ,
.
Is ionann cothabháil agus ranníocaíochtaí airgeadais a fhaigheann tú ó iar-chéile, iar-pháirtnéir sibhialta,
iar-chomhchónaitheoir nó tuismitheoir do linbh/leanaí. Cuimsíonn sí ranníocaíochtaí le haghaidh táillí
scoile/morgáistí/íocaíochtaí cíosa. Ba chóir gach ranníocaíocht a nochtadh, beag beann ar cé acu an duitse
agus/nó don leanbh/na leanaí atá sí.

25.An ndéanann iar-chéile, iar-pháirtnéir sibhialta nó iar-chomhchónaitheoir nó tuismitheoir do
linbh/leanaí ranníocaíocht ar bith le do theaghlach?
Ní dhéanann
Déanann
Má dhéanann, luaigh sonraí, le do thoil:
Méid:
in aghaidh na seachtaine
€ ,
.
Má fhaigheann tú cothabháil a bhí ordaithe ag Cúirt, cuir cóip den ordú sin i gceangal leis
seo. Má chuimsítear cothabháil i gcomhaontú scartha, cuir cóip den chomhaontú sin i
gceangal leis seo.Má ordaigh Cúirt riamh go n-íocfaí cothabháil, cuir cóip den Ordú sin i
gceangal leis seo, le do thoil.
26.Mura bhfaigheann tú cothabháil, mínigh na hiarrachtaí atá déanta agat chun í a fháil, le do thoil:

27.Luaigh ainm an duine a bhíonn ag íoc/ag déanamh ranníocaíochta le haghaidh do mhorgáiste
nó do chuid cíosa (mura mbíonn tú á íoc go hiomlán tú féin), le do thoil:
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Méid:

€

,

.

in aghaidh na míosa

Cuir admháil cíosa nó ráiteas ón ngníomhaireacht
iasachtóireachta leis seo, le do thoil.
28.An bhfuil ioncam agat ó fhoinse ar bith eile?
Tá

Níl

Má tá amhras ar bith ort maidir le cé acu an bhfuil ioncam atá agat féin, ag do chéile, do pháirtnéir
sibhialta nó do chomhchónaitheoir inmheasúnaithe chun críocha FIT, ba chóir duit é a nochtadh
anseo, agus cinnfimid an bhfuil sé inmheasúnaithe mar ioncam.
Má ‘Tá’, luaigh sonraí, le do thoil:

Leathanach 3

Cuid 3

do shonraí íocaíochta

Cuir sonraí do chuntais reatha, taisce nó coigilteas ar fáil le haghaidh íocaíochta.
Ní mór an cuntas a bheith faoi d'ainm nó d'ainm a bheith leis an gcomhchuntas.

Institiúid Airgeadais
Gheobhaidh tú na sonraí seo a leanas agus iad clóite ar ráitis ó d'institiúid airgeadais.
Ainm na hinstitiúide airgeadais:
Cód Aitheantóra do Bhainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta Cuntas
Bainc (IBAN):
Ainmneacha na sealbhóirí cuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):

Cuid 4
29.An mian leat iarratas a
dhéanamh ar son leanaí
cáilithe?

Sonraí do leanaí cáilithe
Is mian

Ní mian

Más mian leat seo a dhéanamh, cé mhéad leanbh ar mhaith leat éileamh a dhéanamh ar a son?
faoi bhun 18
mbliana d'aois
Luaigh na sonraí seo a leanas faoin leanbh, le do thoil:
Leanbh 1
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Aois:
An bhfuil sé/sí
ina c(h)ónaí leat?

Tá

Níl

Leanbh 2
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Aois:
An bhfuil sé/sí
ina c(h)ónaí leat?

Leathanach 4

Tá

Níl

18 - 22 bliain d'aois agus ag
gabháil don oideachas
lánaimseartha

Cuid 4 ar leanúint

Sonraí do leanaí cáilithe
Leanbh 3

Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Aois:
An bhfuil sé/sí
ina c(h)ónaí leat?

Tá

Níl

Leanbh 4
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Aois:
An bhfuil sé/sí
ina c(h)ónaí leat?

Tá

Níl

Leanbh 5
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Aois:
An bhfuil sé/sí
ina c(h)ónaí leat?

Tá

Níl

Leanbh 6
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Aois:
An bhfuil sé/sí
ina c(h)ónaí leat?

Tá

Níl

Ní mór duit deimhniú scríofa ón scoil nó ón gcoláiste a chur faoi iamh le haghaidh na leanaí
atá 18 - 22 bliain d’aois.
Tabhair faoi deara: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh sonraí leanaí eile atá agat.
30.Mura bhfuil maidir le leanbh ar bith atá ainmnithe i gceist 29, luaigh cé leis/léi agus cá háit a
bhfuil na leanaí ina gcónaí, le do thoil.
Le cén duine:

Seoladh:

Leathanach 5

Cuid 5

Sonraí do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do
chomhchónaitheora

Sa chás go bhfuil céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir agat, luaigh sonraí, le do thoil:
31.A(h)Uimhir PSP:
32.Teideal: (cuir ‘X’ isteach
nó luaigh sonraí)

An tUas.

Eile

Bean

33.A s(h)loinne:
34.A c(h)éadainm(neacha):
35.A s(h)loinne breithe:
36.TA d(h)áta breithe:

L L

M M

B B B B

37.A s(h)eoladh:
Freagair an cheist seo san
aon chás go bhfuil sibh
pósta nó i bpáirtnéireacht
shibhialta agus mura
bhfuil sibh in bhur gcónaí
le chéile.

Cuid 6

Sonraí oibre agus ioncaim do chéile, do
pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora

38. An bhfuil sé/sí fostaithe mar fhostaí i láthair na huaire (obair pháirtaimseartha nó shealadach
san áireamh)?
Tá
Níl
Tá sé/sí ‘fostaithe mar fhostaí’ sa chás go n-oibríonn sé/sí do dhuine eile nó do chuideachta agus go bhfaigheann
sé/sí pá ar an obair seo. Má tá sé/sí ag obair faoi láthair, ní mór dá f(h)ostóir Cuid 9 a chomhlánú.

Más ‘Tá’ an freagra, luaigh sonraí, le do thoil:
An post aige/aici:
39.An bhfuil sé/sí ag súil leis go mbeidh sé/sí ag obair ar feadh 3 mhí ar a laghad?
Níl

Tá
go
seachtainiúil

40.Cé mhéad uair oibre a
dhéanann sé/sí de ghnáth?
41.Cén uair a thosaigh sé/sí
ag obair sa phost seo?
42.Cá mhinice a íoctar é/í?

L L

M M

go
coicísiúil

go coicísiúil

go seachtainiúil

Tá
Más ‘Tá’ an freagra, luaigh sonraí, le do thoil:

Leathanach 6

go
míosúil

gach ceithre
seachtaine

go
míosúil

B B B B

43.An bhfuil gaol aige/aici lena f(h)ostóir?

An gaol atá aige/aici leis/léi:

gach
ceithre
seachtaine

Níl

Sonraí oibre agus ioncaim do chéile, do
pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora

Cuid 6 ar leanúint

44.An bhfuil sé/sí mar stiúrthóir sa chuideachta ina bhfuil sé/sí fostaithe?
Níl

Tá
Más ‘Tá’ an freagra, luaigh sonraí, le do thoil:
A c(h)éatadán
.
scairsheilbhe:

%

45.An leis/léi scairsheilbh i gcuideachta ina bhfuil tú fostaithe?
Ní leis/léi

Is leis/léi

Más ‘Is leis/léi’ an freagra, luaigh sonraí, le do thoil:
A c(h)éatadán
%
.
scairsheilbhe:
46.An bhfuil sé/sí
féinfhostaithe faoi láthair?

Tá

Níl

Más ‘Tá’ an freagra, luaigh sonraí, le do thoil:
Cineál an ghnó nó na
trádála a dhéanann sé/sí:
47.An leis/léi maoin eile nó an leis/léi scair de mhaoin eile seachas a (h)áit chónaithe?
Is leis/léi
Ní leis/léi
Más leis/léi, cuir sonraí fúthu agus faoin ioncam seachtainiúil cíosa uathu i gceangal leis seo,
le do thoil.
48.An bhfuil cothabháil
Níl
Tá
á fáil aige/aici?
Is ionann cothabháil agus ranníocaíochtaí airgeadais a fhaigheann sé/sí ó iar-chéile, iar-pháirtnéir
sibhialta, iar-chomhchónaitheoir nó tuismitheoir do linbh/leanaí. Cuimsíonn sí ranníocaíochtaí le
haghaidh táillí scoile/morgáistí/íocaíochtaí cíosa. Ba chóir gach ranníocaíocht a nochtadh, beag
beann ar cé acu an dósan/dise agus/nó don leanbh/na leanaí atá sí.
49.An ndéanann iar-chéile, iar-pháirtnéir sibhialta, iar-chomhchónaitheoir nó tuismitheoir a
linbh/leanaí ranníocaíocht ar bith lena t(h)eaghlach?
Déanann

Ní dhéanann

Má dhéanann, luaigh sonraí, le do thoil:
Méid:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

Má fhaigheann sé/sí cothabháil a bhí ordaithe ag Cúirt, cuir cóip den ordú sin i gceangal
leis seo. Má chuimsítear cothabháil i gcomhaontú scartha, cuir cóip den chomhaontú sin
i gceangal leis seo.
Má ordaigh Cúirt riamh go n-íocfaí cothabháil, cuir cóip den Ordú sin i gceangal leis seo,
le do thoil.

Leathanach 7

Sonraí oibre agus ioncaim do chéile, do
pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora

Cuid 6 ar leanúint

50.Mura bhfaigheann sé/sí cothabháil, mínigh na hiarrachtaí atá déanta aige/aici chun í a fháil,
le do thoil:

51.Luaigh ainm an duine a bhíonn ag íoc/ag déanamh ranníocaíochta le haghaidh a
m(h)orgáiste nó a c(h)uid cíosa (mura n-íocann sé/sí féin as go hiomlán), le do thoil:
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Méid:

€

,

.

in aghaidh na míosa

Cuir admháil cíosa nó ráiteas ón ngníomhaireacht iasachtóireachta
leis seo, le do thoil.
52.An bhfuil aon ioncam
Níl
Tá
aige/aici ó fhoinse ar
bith eile?
Má tá amhras ar bith ort maidir le cé acu an bhfuil ioncam atá agat féin, ag do chéile, do pháirtnéir
sibhialta nó do chomhchónaitheoir inmheasúnaithe chun críocha FIT, ba chóir duit é a nochtadh
anseo, agus cinnfimid an bhfuil sé inmheasúnaithe mar ioncam.
Má ‘Tá’, luaigh sonraí, le do thoil:

53.Má tá eolas ar bith eile agat le cur ar ár súile dúinn faoi d'éileamh, luaigh anseo iad, le do thoil:

Leathanach 8

Cuid 7

Seicliosta

An bhfuil na ceisteanna go léir freagartha agat?
An bhfuil sonraí cuntas bainc curtha ar fáil agat dúinn ar féidir íocaíocht a dhéanamh isteach ann?
Ar shínigh tú féin agus do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir an
Dearbhú i gCuid 1?
An bhfuil na rudaí seo a leanas faoi iamh agat?
Do P60 féin le haghaidh na bliana cánach deireanaí iomláine (má bhí tú fostaithe i rith na bliana sin)
P60 do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora le haghaidh na bliana
cánach deireanaí iomláine (má bhí sé/sí fostaithe i rith na bliana sin)
An duillín pá is déanaí de do chuid féin
An duillín pá is déanaí de chuid do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do
chomhchónaitheora
Deimhniú Creidmheas Cánach le haghaidh na bliana cánach reatha duit féin
Deimhniú Creidmheas Cánach le haghaidh na bliana cánach reatha do do chéile, do
pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir
Ordú Cúirte nó Cothabhála nó Comhaontú Scartha, pé áit ar bainteach
Cóip de na cuntais má tá tú féinfhostaithe
Cóip de na cuntais má tá do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir
féinfhostaithe
Cóip de na cuntais feirme má tá tú ag gabháil d'fheirmeoireacht
Cóip de na cuntais feirme má tá do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir
ag gabháil d'fheirmeoireacht
Cóip de Stampa 4/cead oibre atá agat, murar náisiúnach den AE thú
Cóip de chead oibre do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora murar
náisiúnach den AE é/í
Sonraí maoine nó talún ar bith ar leat í nó ar leat scair di
Sonraí maoine nó talún ar bith ar le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do
chomhchónaitheoir í, nó ar leis/léi scair di
Litir ó scoil nó ó choláiste
(má tá leanaí agat atá idir 18 agus 22 bliain d'aois agus atá ag gabháil don oideachas
lánaimseartha)
Má thosaigh tú ag obair le déanaí agus mura bhfuil na sonraí seo go léir agat, lorgóimid eolas
faoi d'fhostaíocht ar ball.

Leathanach 9

Cuid 7 ar leanúint

Seicliosta

Cuimhnigh ar an Dearbhú i gCuid 1 a shíniú, le do thoil.
Cinntigh go bhfuil Cuid 8 comhlánaithe ag d'fhostóir, le
do thoil, más cuí i gcás d'fhostaíochta.
Cinntigh go bhfuil Cuid 9 comhlánaithe ag fostóir do chéile,
do pháirtnéara shibhialta, nó do chomhchónaitheora, más
cuí, le do thoil.
Má tá aon deacracht agat le comhlánú na foirme seo, téigh i dteagmháil le d'Ionad áitiúil um
Fhaisnéis do Shaoránaigh, d'Ionad áitiúil de chuid Intreo nó le d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh,
le do thoil.

Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe seo chuig:
Rannóg an Fhorlíonaidh Ioncaim Teaghlaigh (FIT)
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Foirgnimh an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort
Guthán:
(043) 334 0000
Íosghlao:
1890 92 77 70
Má tá tú ag glaoch orainn ó áit taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 43 3340000,
le do thoil

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

Ráiteas ar Chosaint Sonraí
Coinneoimidne, An Roinn Coimirce Sóisialaí, ina rún an fhaisnéis ar fad agus na sonraí
pearsanta ar fad a thugtar dúinn. Ach ba chóir duit a thabhairt do d'aire go bhféadfaí eolas a
mhalartú le Ranna / Gníomhaireachtaí Rialtais eile i gcomhréir leis an dlí.
Is mar threoir amháin atá na míniúcháin agus na téarmaí a úsáidtear san fhoirm seo, agus ní fhéachtar
le léirmhíniú dlíthiúil a sholáthar inti.
0K 07-15
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Cuid 8

Sonraí ó d'fhostóir

bíodh an chuid seo comhlánaithe ag d'fhostóir AMhÁIN
Dearbhaím go bhfuil
Céadainm:
Sloinne:
Uimh. PSP:
uair sa tseachtain ar a laghad ar

fostaithe agam agus go n-oibríonn sé/sí ar feadh
ráta uaire

€

. Tá sé i gceist agam é/í a fhostú ar feadh na dtrí mhí
amach romhainn ar a laghad.
Fostaíocht don
Tairseach
JobBridge
Phobal

.

Léirigh an bhfuil an
fhostaíocht faoi cheann
ar bith de na
scéimeanna seo:

An Scéim
Shóisialta Tuaithe

Tús

Áit oibre

Is cion é gan an t-eolas bainteach a bhaineann le héileamh ar Fhorlíonadh Ioncaim
Teaghlaigh (FIT) a sholáthar, nó páirt a ghlacadh in éileamh bréagach.
Sínithe ag, nó ar son an fhostóra
Stampa oifigiúil an fhostóra
Síniú (ní bloclitreacha)

Post sa chuideachta nó san eagraíocht

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Seoladh an fhostóra

Uimhir chláraithe an
fhostóra:
Uimhir ghutháin an
fhostóra:

G. PÓCA
LÍNE TALÚN

Seoladh ríomhphoist an
fhostóra:
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 11

Ráiteas ar Chosaint Sonraí
Coinneoimidne, An Roinn Coimirce Sóisialaí, ina rún an fhaisnéis ar fad agus na sonraí
pearsanta ar fad a thugtar dúinn. Ach ba chóir duit a thabhairt do d'aire go bhféadfaí eolas a
mhalartú le Ranna / Gníomhaireachtaí Rialtais eile i gcomhréir leis an dlí.
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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Sonraí ó fhostóir do chéile, do pháirtnéara
Cuid 9
shibhialta nó do chomhchónaitheora
bíodh an chuid seo comhlánaithe ag fostóir do chéile, do
pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora AMhÁIN
Dearbhaím go bhfuil
Céadainm:
Sloinne:
Uimh. PSP:
uair sa tseachtain ar a laghad ar

fostaithe agam agus go n-oibríonn sé/sí ar feadh
ráta uaire

€

.

Léirigh an bhfuil an
fhostaíocht faoi cheann
ar bith de na
scéimeanna seo:

. Tá sé i gceist agam é/í a fhostú ar feadh na dtrí mhí
amach romhainn ar a laghad.
Fostaíocht don
Tairseach
JobBridge
Phobal
An Scéim
Shóisialta Tuaithe

Tús

Áit oibre

Is cion é gan an t-eolas bainteach a bhaineann le héileamh ar Fhorlíonadh Ioncaim
Teaghlaigh (FIT) a sholáthar, nó páirt a ghlacadh in éileamh bréagach.
Sínithe ag, nó ar son an fhostóra
Stampa oifigiúil an fhostóra
Síniú (ní bloclitreacha)

Post sa chuideachta nó san eagraíocht

2 0

Dáta:
L

L

M M

B B B B

Seoladh an fhostóra

Uimhir chláraithe an
fhostóra:
Uimhir ghutháin an
fhostóra:

G. PÓCA
LÍNE TALÚN

Seoladh ríomhphoist an
fhostóra:
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.
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Ráiteas ar Chosaint Sonraí
Coinneoimidne, An Roinn Coimirce Sóisialaí, ina rún an fhaisnéis ar fad agus na sonraí
pearsanta ar fad a thugtar dúinn. Ach ba chóir duit a thabhairt do d'aire go bhféadfaí eolas a
mhalartú le Ranna / Gníomhaireachtaí Rialtais eile i gcomhréir leis an dlí.
Is mar threoir amháin atá na míniúcháin agus na téarmaí a úsáidtear san fhoirm seo, agus ní fhéachtar
le léirmhíniú dlíthiúil a sholáthar inti.
0K 07-15
Leathanach 14

Eagrán: Iúil 2015

