Foirm Chlárúcháin i dtaca leis an

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

FT 1

Scéim Saorthaistil

Rangú Sonraí R

•
•
•
•

Freagair na ceisteanna go léir, 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.
Má tá Cárta Seirbhísí Poiblí Saorthaistil agat cheana agus má tá sé caillte, goidte nó
damáistithe, glaoigh ar 1890 83 7000, le do thoil, chun cárta athsholáthair a iarraidh
- NÁ LÍON an fhoirm seo.
• Más mian leat Pas páipéir Saorthaistil atá caillte, goidte nó damáistithe a
athsholáthar, glaoigh ar 071 915 7100 nó ar Íosghlao 1890 500 000, le do thoil.

Cuid1

Do shonra

fØin

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

Uas.

Bn.

Eile

Iníon

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

M M

Sonra

B B B B

Cuir do theastas breithe faoi iamh
leis an bhfoirm seo, le do thoil, má
rugadh thú lasmuigh de Phoblacht
na hÉireann.

TeagmhÆla

8. Do sheoladh:

Contae
Eircode
GUTHÁN PÓCA

9. D’uimhir ghutháin:

LÍNE THALÚN

Dearbhœ
Dearbhaím gur fíor agus gur críochnúil an fhaisnéis atá tugtha agam ar an bhfoirm seo agus go bhfuilim i
mo bhuanchónaí i bPoblacht na hÉireann. Admhaím nach bhfuil duine eile i dteideal feidhm a bhaint as mo
chárta tráth ar bith. 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.
Ní mór do thuismitheoir nó do chaomhnóir an dearbhú a shíniú i leith iarratasóirí faoi bhun 16 bliana d’aois.

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

Rabhadh: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó má choinníonn tú faisnéis siar, féadfar thú a
ionchúiseamh agus dá thoradh sin féadfar fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó iad araon a ghearradh ort.

Cuid1 ar leanúint

Do shonra

fØin

10.Do sheoladh ríomhphoist:

11.An bhfuil tú?

Singil

Ag Comhchónaí le duine eile

Pósta

I bPáirtnéireacht Shibhialta

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

L L
M M
B B B B
Cuir do theastas pósta nó do theastas clárúcháin um páirtnéireacht
shibhialta nó um chumann/aontas sibhialta faoi iamh leis an bhfoirm seo
má pósadh nó má cláraíodh thú lasmuigh de Phoblacht na hÉireann.
13.Más Baintreach, Baintreach Fir nó Páirtnéir Sibhialta Marthanach atá 60 - 65 de bhlianta d’aois thú,
an raibh Pas Saorthaistil ón Roinn seo ag do chéile nó do pháirtnéir sibhialta, nach maireann?
Bhí
Ní raibh
Má bhí, luaigh an fhaisnéis seo air/uirthi:
Sloinne:
Ainm(neacha):
Dáta breithe:
L L

M M

B B B B

Uimhir PSP:
An raibh tú i do chónaí le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta, nach maireann, i dtráth a b(h)áis?
Bhí

Cuid2

Sonra

Ní raibh

de d Øileamh

Freagair na ceisteanna seo a leanas, le do thoil, má tá tú faoi bhun 66 bliana d’aois.
Má tá tú os cionn 66 bliana d’aois, téigh ar aghaidh chuig Cuid 3, le do thoil.
14.An bhfuil pinsean ceirde/gairme á fháil agat?
Tá
Níl
15.An bhfuil íocaíocht slándála sóisialaí á fáil agat ó thír eile?
Tá
Níl
Más ‘Tá’ an freagra ar cheachtar den dá cheist thuas, cuir ráiteas íocaíochta leis seo agus luaigh:
Cineál na híocaíochta:
Foinse na híocaíochta:
Má fhaigheann tú íocaíocht ó aon ghníomhaireacht eile, tabhair d’uimhir árachais nó d’uimhir éilimh

Cuid3

Saorthaisteal do do chØile, do phÆirt

Más mian le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir iarratas a dhéanamh ar
thaisteal saor in aisce in éineacht leat nuair a thaistealaíonn tú, líon na sonraí seo a leanas, le do thoil:
16.A (h)Uimhir PSP:
17.Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh)
18.A s(h)loinne:

Uas.

Bn.

Eile

Iníon

19.A (h)ainm(neacha):
20.A s(h)loinne breithe:
21.Sloinne breithe a
m(h)áthar:
22.A d(h)áta breithe:
L L
M M
B B B B
Cuir a t(h)eastas breithe faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil,
má rugadh é/í lasmuigh de Phoblacht na hÉireann

Cuid4

Pas Saorthaistil ChompÆnaigh

Is féidir go mbeidh tú intofa chun Pas Saorthaistil Chompánaigh a fháil má mheasúnaítear thú ó
thaobh an leighis de mar dhuine a bhíonn éagumasach chun taisteal ina (h)aonar. Ceadaíonn an
cineál seo pais d’aon duine amháin in aois 16 bliana nó níos sine taisteal saor in aisce in éineacht
leat. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.
23.An mian leat iarratas a dhéanamh ar Phas Saorthaistil Chompánaigh?
Is mian
Ní mian
Má dhéanann tú iarratas ar Phas Saorthaistil Chompánaigh, cuirfimid foirm eile chugat chun
sonraí breise a fháil.

Cuid5

CÆrta Saorthaistil ChompÆnaigh do

24.Má tá tú cláraithe mar dhuine dall, ní mór duit fianaise cháipéiseach a chur ar fáil nó is gá go
líonfaidh duine ó Chomhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill nó ó Chonradh Náisiúnta na
hÉireann do na Daill an méid seo a leanas:
Duine dall atá cláraithe lenár n-eagraíocht is ea an duine atá ainmnithe i gCuid 1.

2 0

Dáta:
L L
Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

Má tá tú faoi bhun 18 mbliana d’aois agus mura
bhfuil tú cláraithe mar dhuine dall le Comhairle
Náisiúnta na hÉireann do na Daill nó le Conradh
Náisiúnta na hÉireann do na Daill, ní foláir duit
fianaise leighis ar lagú amhairc a fuarthas le déanaí
ó do speisialtóir súl a chur faoi iamh leis an bhfoirm
seo, le do thoil.

M M

B B B B

Stampa Oifigiúil na Comhairle nó
an Chonartha

Cuir an fhoirm iarratais l onta seo agus na cÆipØis
Rannóg an tSaorthaistil
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach
Guthán: 071 915 7100
Íosghlao: 1890 500 000
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh, le do thoil, ar: + 353 71 915 7100
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a
ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Má tá tú i dteideal an tSaorthaistil agus mura bhfuil tú cláraithe i gcomhair an Chárta
Seirbhísí Poiblí, caithfidh tú clárú sula n-eiseofar do Chárta Seirbhísí Poiblí
Saorthaistil chugat. Ní eisítear pasanna páipéir saorthaistil a thuilleadh.

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, le do Lárionad Intreo áitiúil nó le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

TÆbhachtach:
Cáipéis an-luachmhar is ea do Chárta Saorthaistil agus is ar mhaithe le d’úsáid phearsanta
amháin atá sé agus níl sé inaistrithe chuig aon duine eile. Níl duine eile i dteideal feidhm a
bhaint as do chárta saorthaistil ar aon chúinse ná ag aon am. Is maoin de chuid na Roinne
Coimirce Sóisialaí an cárta seo i gcónaí.
Tá sé mar aidhm ag an Roinn seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil go slán sábháilte agus tá
feidhm aige seo freisin maidir lenár soláthraithe seirbhíse. Tá sé de dhualgas orainn deimhin
a dhéanamh, a mhéid is indéanta le réasún, de shláinte, de shábháilteacht agus de leas ár
gcustaiméirí agus ár bhfostaithe go léir agus amhlaidh a dhéanamh i gcás daoine den phobal.
Tá coinníollacha úsáide an Chárta Saorthaistil faoi réir na bhfodhlithe, na rialachán agus na
gcoinníollacha de chuid na gcuideachtaí iompair, nó atá infheidhmithe maidir leo.
Má thuairiscítear, áfach, go mbaineann duine drochúsáid go mion minic as a t(h)eidlíocht ar
an Saorthaisteal tríd an gcárta a thaispeáint go héagórach i gcomhair taistil nó trí ghabháil
d’iompraíocht fhrithshóisialta le linn dó/di feidhm a bhaint as an gcárta, déanfaidh an Roinn
athbhreithniú ar theidlíocht an duine sin ar an Saorthaisteal.
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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