Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Foirm Iarratais le haghaidh

FT 27
Aicmiú Sonraí R

Pas Saorthaistil Athsholáthair

• Freagair na ceisteanna go léir, le do thoil.
• Bain úsáid as peann gránbhiorach Dubh, le do thoil.
• Scríobh BLOCLITREACHA, le do thoil, agus cuir X sna boscaí cuí.
Is doiciméad thar a bheith luachmhar é do Phas Saorthaistil agus is do d'úsáid phearsanta
amháin atá sé, agus níl sé in-aistrithe go duine eile ar bith. Níl cead ag duine eile do phas a
úsáid i gcás ar bith, ná ag am ar bith. Is sealúchas de chuid na Roinne é an pas seo go fóill.
Caitheann an Roinn go han-dáiríre le líomhain ar bith faoi mhí-úsáid Pas Saorthaistil.

Cuid 1

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 dháta breithe:
L L
M M
B B B B
Cuir do theastas breithe leis seo, le do thoil, má rugadh taobh
amuigh de Phoblacht na hÉireann thú.

Sonraí Teagmhála
6. Do sheoladh:

Contae

Cód Poist
G. PÓCA

7. D'uimhir ghutháin:
8. Do sheoladh ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím go bhfuil an t-eolas atá tugtha agam ar an bhfoirm seo fíor agus iomlán agus go bhfuil
cónaí buan orm i bPoblacht na hÉireann. Admhaím nach bhfuil cead ag duine ar bith eile mo phas a úsáid
ag am ar bith. 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.
Is gá do thuismitheoir nó do chaomhnóir dearbhú a shíniú i leith iarratasóirí faoi bhun 16 bliana d'aois.

2 0

Dáta:
L

L

M M

B B B B

Síniú (ní bloclitreacha)

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

Cuid 1 ar leanúint
9. An bhfuil tú?

Do shonraí féin
Singil

In aontíos le duine

Pósta

I bPáirtnéireacht Shibhialta

Scartha

I do Pháirtnéir Sibhialta Marthanach

Colscartha

10.Ar athraigh tú do
sheoladh le déanaí?
Má d'athraigh, tabhair
sonraí faoi do sheoladh
roimhe seo, le do thoil

I d'Iar-Pháirtnéir Sibhialta
(bhí tú i bPáirtnéireacht
Ina B(h)aintreach (Fir)
Shibhialta a díscaoileadh ó shin)
Níor athraigh
D'athraigh

Contae

Cuid 2

Cód Poist

Sonraí an Phas Saorthaistil dheireanaigh

11.Tabhair sonraí faoin bhfáth a bhfuil tú ag cur iarratais isteach ar phas athsholáthair sa spás atá
curtha ar fáil, le do thoil:

Cuid 3

Le bheith comhlánaithe ag garda

Deimhním gur thuairiscigh an duine atá ainmnithe i gCuid 1 caillteanas/goid/scrios* an Phas Saorthaistil
atá aige/aici ón Roinn Coimirce Sóisialaí, ag Stáisiún seo na nGardaí (* glan amach de réir mar is cuí).
Stampa Oifigiúil Stáisiún na nGardaí
Síniú (ní bloclitreacha)

Aitheantas na nGardaí

2 0

Dáta:
L

L

M M

B B

B B

Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe seo, chomh maith leis na doiciméid
bhainteacha chuig:
An Rannóg Saorthaistil
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach
Íosghlao: 1890 500 000
Má tá tú ag glaoch orainn ó áit taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 71 915 7100,
le do thoil
Tabhair do d'aire: D'fhéadfadh difríochtaí a bheith i gceist sna rátaí a ghearrtar ar úsáid a bhaint as
uimhreacha 1890 (Íosghlao), agus é faoi réir na soláthraithe seirbhíse éagsúla.
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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