Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Foirm iarratais le haghaidh

GP 1

Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)
nó (Neamh-ranníocach)
Conas foirm iarratais le haghaidh Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach) nó (Neamh-ranníocach)
a chomhlánú.
• Bain úsáid as an leathanach seo mar threoir ar chomhlánú na foirme seo, le do thoil.
• Bain úsáid as peann gránbhiorach DUBH, le do thoil.
• Bain úsáid as BLOCLITREACHA le do thoil, agus cuir X sna boscaí cuí.
• Freagair na ceisteanna go léir a bhaineann leat, le do thoil. Mura mbaineann ceist áirithe leat,
fág an spás freagartha folamh, le do thoil.
• Bíonn gá agat le hUimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimh. PSP) sula gcuireann tú iarratas
isteach.
Comhlánaigh gach Cuid. Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agat, sínigh an dearbhú
i gCuid 1.
Má tá cabhair ar bith uait le comhlánú na foirme seo, déan teagmháil le d'Oifig áitiúil Leasa
Shóisialaigh nó leis an Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh, le do thoil.
Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Conas an chéad leathanach den fhoirm seo a chomhlánú
Le cabhrú linn d'iarratas a phróiseáil:
• Scríobh 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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5. Do chéadainm mar atá sé ar
do theastas breithe:
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7. Sloinne breithe do mháthar:
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8. Do dháta breithe:
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Sonraí Teagmhála
9. Do sheoladh:

10. D'uimhir ghutháin:
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11. Do sheoladh ríomhphoist:

M M H U R C H U @ W E L

F A R

E. I

E

SAMPLA

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Foirm iarratais le haghaidh

GP1

Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)
nó (Neamh-ranníocach)
Cuid 1

Do shonraí féin

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

Eile

Bean

An tUas.

3. Sloinne:
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:
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Sonraí Teagmhála
9. Do sheoladh:

10. D'uimhir ghutháin:
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11. Do sheoladh ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím go bhfuil an t-eolas go léir atá tugtha agam ar an bhfoirm seo cruinn.
Inseoidh mé don Roinn nuair a thagann athrú ar acmhainn nó ar chúinsí an dílleachta.
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Dáta:
L
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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.

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

12. Luaigh Uimhir PSP do chéile nó do pháirtí, le do thoil:

13. An bhfaigheann tú Liúntas Cúram Altramais (LCA)?
Faigheann

Ní fhaigheann

14. Mura bhfaigheann, ar chuir tú iarratas isteach nó an bhfuil sé i gceist agat iarratas a chur isteach ar Liúntas Cúram
Altramais?
Chuir/Tá

Níor chuir/Níl

15. An bhfuil tú féin, nó aon duine eile ag fáil íocaíochtaí seachtainiúla ón Roinn seo nó ó Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte, ar son an/na ndílleachtaí .i. Liúntas Leasa Forlíontach?
Tá

Níl

16. Má tá, luaigh sonraí le do thoil:
Sloinne an éilitheora:
Céadainm(neacha) an éilitheora:
Cineál na híocaíochta:
Méid:

€

.

in aghaidh na seachtaine

uimhir an éilimh:
17. Ar chuir tú éileamh isteach ar Phinsean Dílleachta nó Caomhnóra ón mBreatain, ó Thuaisceart Éireann nó ó aon
tír eile san AE nó aon tír a bhfuil Socrú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh aici le hÉirinn?
Chuir

Níor chuir

Má chuir, luaigh an uimhir
éilimh le do thoil:

Cuid 2

Coinníoll Gnáthchónaithe

18. Cén tír inar rugadh thú?
19. Cén náisiúntacht atá agat?
20. An raibh tú i do chónaí taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann ar feadh tréimhse ar bith de bhreis is trí mhí, le
cúig bliana anuas?
Bhí

Ní raibh

21. Má ‘Bhí’, cén uair a tháinig tú le bheith i do chónaí i bPoblacht na hÉireann?
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22. An bhfuil teideal dlíthiúil agat a bheith i do chónaí i bPoblacht na hÉireann?
Tá

Níl

Cuid 3

Do shonraí íocaíochta

Tá tú in ann d'íocaíocht a fháil ag d'oifig phoist áitiúil nó díreach isteach i do chuntas reatha, taisce nó coigiltis in
institiúid airgeadais. Comhlánaigh ceachtar den dá rogha thíos, le do thoil.

Oifig Phoist
Seoladh na hOifige Poist:

Institiúid Airgeadais
Gheobhaidh tú na sonraí seo a leanas agus iad clóite ar ráitis
ó d'institiúid airgeadais.
Ainm na hinstitiúide airgeadais:
Cód sórtála:
Uimhir an chuntais:
Cód Aitheantóra do Bhainc (BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas Bainc
(IBAN):

Ainmneacha na sealbhóirí cuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):

Cuid 4

Sonraí mháthair agus athair an dílleachta
Máthair nó Leasmháthair

23. A hUimhir PSP:
24. A sloinne:
25. A céadainm(neacha):
26. A sloinne breithe:
27. A dáta breithe:

L L
28. A seoladh:
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B B B B

Cuid 4 ar leanúint

Sonraí mháthair agus athair an dílleachta

29. A seoladh roimhe seo:
(má tá sé ar eolas)

30. A hUimhir ghutháin:
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31. A dáta pósta:
(más bainteach)
32. A dáta báis:
(cuir teastas báis leis seo, más
bainteach)
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33. An raibh sí, nó an bhfuil sí ag fáil íocaíochta ón Roinn seo?
Níl/Ní raibh

Bhí/Tá
Má ‘Bhí/Tá’, luaigh sonraí le do thoil:
Cineál na híocaíochta:
Uimhir éilimh, má tá sí ar eolas:

Má tá sí marbh, an bhfuair sí bás mar gheall ar thimpiste nó galar a bhain le hobair?
Fuair

Ní bhfuair

34. Luaigh sonraí, le do thoil:
Ainm an fhostóra:
Seoladh an fhostóra:

Teideal poist:
Dátaí ar oibrigh sí ansin:
Ó:
Go dtí:
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B
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Cuid 4 ar leanúint

Sonraí mháthair agus athair an dílleachta
Athair nó Leasathair

35. A Uimhir PSP:
36. A shloinne:
37. A chéadainm(neacha):
38. A shloinne:
39. A dháta breithe:
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40. A sheoladh:

41. A sheoladh roimhe seo:
(má tá sé ar eolas)

42. A uimhir ghutháin:

G. PÓCA
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43. A dháta pósta:
(más bainteach)
44. A dháta báis:
(cuir teastas báis leis seo,
más bainteach)
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45. An raibh sé, nó an bhfuil sé ag fáil íocaíochta ón Roinn seo?
Bhí/Tá

Ní raibh/Níl

Má ‘Bhí/Tá’, luaigh sonraí le do thoil:
Cineál na híocaíochta:
Má tá sé marbh, an bhfuair sé bás mar gheall ar thimpiste nó galar a bhain le hobair?
Fuair

Ní bhfuair

Cuid 4 ar leanúint

Sonraí mháthair agus athair an dílleachta

46. Luaigh sonraí, le do thoil:
Ainm an fhostóra:
Seoladh an fhostóra:

Teideal poist:
Dátaí ar oibrigh sé ansin:
Ó:
Go dtí:

L L

Cuid 5

B

B B B

Sonraí leanaí
faoi bhun 18
mbliana d'aois

47. Cé mhéad dílleachta ar mhaith
leat éileamh a dhéanamh ar a son?

Luaigh na sonraí seo a leanas
faoin leanbh, le do thoil:
Sloinne:

M M

Leanbh 1

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

Is gá duit deimhniú scríofa a chur leis seo
ón scoil nó ón gcoláiste, le haghaidh na
leanaí idir 18 - 22 bliain d'aois

Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Dáta breithe:

L L
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B

B B B

A g(h)aol leatsa:
An bhfuil sé/sí ina c(h)ónaí leat?

Níl

Tá
Leanbh 2

Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Dáta breithe:
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B

A g(h)aol leatsa:
An bhfuil sé/sí ina c(h)ónaí leat?

Tá

Níl

B B B

Cuid 5 ar leanúint

Sonraí leanaí
Leanbh 3

Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Dáta breithe:
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B
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A g(h)aol leatsa:
An bhfuil sé/sí ina c(h)ónaí leat?

Tá

Níl

48. Ar uchtaigh tú an dílleachta/na dílleachtaí?
D'uchtaigh
Má d'uchtaigh, luaigh sonraí
le do thoil:

Dílleachta 1

Sloinne an Dílleachta:
Céadainm an Dílleachta:
Seoladh an dílleachta faoi láthair:

Dílleachta 2
Sloinne an Dílleachta:
Céadainm an Dílleachta:
Seoladh an dílleachta faoi láthair:

Dílleachta 3
Sloinne an Dílleachta:
Céadainm an Dílleachta:
Seoladh an dílleachta faoi láthair:

Níor uchtaigh

Cuid 5 ar leanúint

Sonraí leanaí

49. Má tá oibrí sóisialta ag feidhmiú ar son na ndílleachtaí, luaigh sonraí le do thoil:
A s(h)loinne:
A c(h)éadainm:
A s(h)eoladh:

A (h)uimhir ghutháin:

G. PÓCA
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Cuid 6
•
•

Sonraí ioncaim nó acmhainne na leanaí

Caithfidh tú sonraí a thabhairt faoi airgead ar bith atá á choinneáil nó á roinnt ar son an/na ndílleachtaí.
D'fhéadfadh Cigire Leasa Shóisialaigh cuairt a thabhairt ort go luath chun scrúdú a dhéanamh ar d'iarratas agus d'fhéadfadh
sé/sí doiciméid a lorg uait faoi acmhainn an/na ndílleachtaí. Caithfidh tú aon eolas atá á lorg aige/aici a thabhairt dó/di.

50. An bhfuil aon ioncam nó acmhainn ag an/na dílleachta(í) ó fhoinse ar bith m.sh. post páirtaimseartha?
Níl

Tá

Má ‘Tá’, luaigh sonraí sa spás atá curtha ar fáil, le do thoil:

51. An bhfuil coigilteas ag an/na dílleachta(í) (airgead tirim nó airgead in institiúid airgeadais)?
Tá

Níl

Má tá, luaigh sonraí le do thoil:
Méid:

€

,

.

Cá bhfuil an coigilteas á choinneáil:
52. An bhfuil gnólacht, sealúchas nó talamh (ó eastát na dtuismitheoirí marbha, mar shampla) faoi úinéireacht
an/na ndílleachta(í)?
Níl
Tá
Má ‘Tá’, luaigh sonraí sa spás atá curtha ar fáil, le do thoil:

Cuid 7

Sonraí éilimh dhéanaigh

53. Murar chuir tú éileamh isteach taobh istigh de thrí mhí ó rinneadh dílleachta(í) de/di/díobh nó ó tháinig
sé/sí/siad chun cónaithe leatsa, tabhair na fáthanna nár chuir tú éileamh isteach roimhe seo, sa spás atá curtha
ar fáil:

Má theipeann ort éileamh a chur isteach taobh istigh de 3 mhí ó d'éirigh sé/sí/siad cáilithe, d'fhéadfá roinnt
íocaíochta a chailleadh.

Cuid 8

Aon eolas eile ar mhaith leat a chur ar fáil

54. Má tá aon eolas eile agat is mian leat a thabhairt faoi d'éileamh, tabhair na sonraí sa spás atá ar fáil le do thoil:

Cuid 9

Seicliosta

An bhfuil na rudaí seo a leanas faoi iamh agat?
— Deimhniú scríofa neamhspleách de thréigean tuismitheora agus de theip soláthair.
(ach amháin má tá an bheirt tuismitheoirí marbh)
— Do theastas breithe
— Teasta(i)s breithe an dílleachta/na ndílleachtaí
— Teastas báis athair an dílleachta (más bainteach)
— Teastas báis mháthair an dílleachta (más bainteach)
Ní ghlacfar ach le teastais bhunaidh
Ní gá duit na teastais seo a sheoladh isteach chugainn, ach amháin má tharla an eachtra/na heachtraí taobh
amuigh de Phoblacht na hÉireann.
Cuimhnigh ar an dearbhú i gCuid 1 a shíniú, le do thoil.

Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe seo chuig:
Rannóg na gCaomhnóirí
An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach

Cosaint Sonraí agus Saoráil Faisnéise
Coinneoidh an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, ina rún an fhaisnéis ar fad agus na sonraí pearsanta ar
fad a thugtar dúinn. Ní nochtfar iad do chomhlachtaí ná do dhaoine eile ach de réir an dlí.
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