Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Foirm iarratais ar an

HM 1
Rangú Sonraí R

Scéim um Chúramaí Baile
Is gá Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) a bheith agat sula
ndéanfaidh tú iarratas.
Conas is ceart an fhoirm iarratais seo a líonadh.
• Bain feidhm as an leathanach seo mar threoir chun an fhoirm seo a líonadh, le do thoil.
• Freagair na ceisteanna go léir, le do thoil. Cuirfear iarratais neamhiomlána ar ais
chugat agus féadfaidh sé seo moill a chur ar d’iarratas.
• Bain feidhm as peann gránbhiorach DUBH, le do thoil.
• Bain feidhm as BLOCLITREACHA agus cuir X sna boscaí cuí, le do thoil.
Tábhachtach
Má tá/bhí Sochar Linbh, Sochar Cúramóra, Liúntas Cúramóra, nó Deontas
Tacaíochta Cúramóra (ar a dtugtaí Deontas um Chúram Faoisimh tráth) á fháil
agat ón Roinn seo, ní gá duit an fhoirm seo a líonadh toisc go bhfuil teidlíocht
uathoibríoch agat ar an Scéim um Chúramaí Baile.
Líon na codanna go léir den fhoirm de réir mar a bhaineann siad leat. Nuair a
bheidh an fhoirm líonta, léigh Cuid 7 agus sínigh an dearbhú i gCuid 1.
Duine dá bhfuil cúram á chur ar fáil:
Is cóir don duine dá bhfuil (nó dá raibh) cúram á chur ar fáil agat Cuid 6 a
shíniú chun a dhaingniú go bhfuil nó go raibh siad i ngátar cúraim.
Dochtúir:
Líon Cuid 8 den fhoirm, le do thoil. Déan deimhin, le do thoil, den chuid seo den
fhoirm a shíniú agus a stampáil.
Má theastaíonn aon chabhair uait chun an fhoirm seo a líonadh, déan teagmháil, le
do thoil, le d’Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil
nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Conas is ceart an fhoirm seo a líonadh
Chun cuidiú linn ó thaobh d’iarratas a bhreithniú:

• Priontáil na litreacha agus na huimhreacha go soiléir.
• Cuir carachtar amháin (litir nó uimhir) i ngach bosca.
Féach ar an sampla thíos, le do thoil.
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Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

HM 1

Foirm iarratais ar an

Rangú Sonraí R

Scéim um Chúramaí Baile
Cuid 1

Do shonraí féin

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

Uas.

Bn.

Eile

Iníon

4. Ainm(neacha):
5. D’ainm 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
GUTHÁN PÓCA

10.D’uimhir ghutháin:

LÍNE THALÚN
11.Do sheoladh ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím gur fíor agus gur críochnúil an fhaisnéis a thugaim ar an bhfoirm seo. Tuigim gur féidir go
n-ionchúiseofar mé má bhíonn aon chuid den fhaisnéis uaim bréagach nó míthreorach nó mura
nochtaim aon fhaisnéis ábhartha. 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 faoin Scéim um Chúramaí
Baile.
Dáta:
2 0
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.

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

12.Cén tír inar rugadh thú?
13.An bhfuil tú....?

Singil

Ag Comhchónaí le duine eile

Pósta

I bPáirtnéireacht Shibhialta

I do Pháirtnéir Sibhialta
marthanach
Colscartha
I d’Iarpháirtnéir Sibhialta
(bhí tú i bPáirtnéireacht Shibhialta
I mBaintreachas
a díscaoileadh idir an dá linn)
14.Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag comhchónaí le duine eile, cén dáta óna
bhfuil tú amhlaidh?
Idirscartha

L L

Cuid 2

M M

B B B B

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

Má tá/bhí an Sochar Linbh á fháil agat, tá tú i dteideal na Scéime um Chúramaí Baile go
huathoibríoch i dtaca le leanaí cáilithe (faoi bhun 12 bhliain d’aois).
15.An bhfuil/raibh an Sochar Linbh á fháil agat ón Roinn seo i dtaca leis an leanbh (na leanaí)
faoi do chúram?
Níl/Ní raibh
Tá/Bhí
Mura bhfuil/raibh, an n-íoctar an Sochar Linbh le duine eile?
Íoctar

Ní íoctar

Má íoctar, cén gaol atá ag an duine seo leat?
Céile (d’fhear céile nó do bhean chéile)
Comhchónaitheoir (fear nó bean lena gcónaíonn tú ach gan a
bheith pósta leis/léi)
Caomhnóir an linbh (na leanaí)
Seantuismitheoir an linbh (na leanaí)
Eile, inis an saghas gaoil anseo, mar shampla, aintín, deirfiúr

16.An bhfuil Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra á fháil agat?
Tá

Níl

Mura bhfuil, an ndearna tú iarratas riamh ar Liúntas Cúramóra nó ar Shochar Cúramóra?
Rinne

Ní dhearna

Má rinne, cén bhliain a
B B B B
ndearna tú iarratas?
17.An ndearna tú iarratas riamh ar Dheontas Tacaíochta Cúramóra (ar a dtugtaí Deontas um
Chúram Faoisimh tráth)
Rinne
Ní dhearna
Má rinne, cén bhliain a
ndearna tú iarratas?

B B B B

Cuid 2 ar leanúint

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

18.An bhfuil/raibh Liúntas Cuardaitheora Poist nó Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agat?
Tá/Bhí

Níl/Ní raibh

19.An bhfuil/raibh tú ag síniú i gcomhair Chreidmheasanna an tSochair Chuardaitheora Poist?
Tá/Bhí

Níl/Ní raibh

20.An bhfuil tú fostaithe faoi láthair?
Níl

Tá
Má tá, luaigh le do thoil:
Ainm an fhostóra:

Seoladh an fhostóra:

Olltuilleamh
seachtainiúil:

€

,

sa tseachtain

.

Cuir trí cinn de na duillíní pá is déanaí de do chuid nó cuir do P60
faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
Ciallaíonn ‘Ollphá’ do phá roimh aon asbhaintí, amhail cáin, ÁSPC nó dleachtanna ceardchumainn.
Mura bhfuil, luaigh le do thoil:
Cathain a d’oibrigh tú an
uair dheireanach:
L L
M M
B B B B
Cuir do P45 faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
Ainm an fhostóra:

Seoladh an fhostóra:

21.An bhfuil tú féinfhostaithe faoi láthair?
Níl

Tá
Tá tú ‘féinfhostaithe’ má tá tú ag obair duit féin.
Má tá, luaigh le do thoil:
Olltuilleamh bliantúil: €

,

.

sa bhliain

Cuir ráiteas ó do chuntasóir faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
Ciallaíonn ‘Ollphá’ do phá roimh aon asbhaintí, amhail cáin, ÁSPC nó dleachtanna ceardchumainn.

Cuid 2 ar leanúint

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

Mura bhfuil, cathain a
d’oibrigh tú an uair
dheireanach mar dhuine
féinfhostaithe?

L L
M M
B B B B
Cuir ráiteas ó do chuntasóir faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil,
chun an dáta seo a dhaingniú.
22.Má tá tú fostaithe nó féinfhostaithe, an bhfuil sé de rún agat éirí as an obair seo chun cúram
agus aire lánaimseartha a chur ar fáil don duine nó do na daoine atá ainmnithe i gCuid 5?
Tá

Níl

Má tá, cathain a éireoidh
tú as an obair seo?

L L
M M
B B B B
Cuir litir ó d’fhostóir, nó ráiteas ó do chuntasóir má tá tú
féinfhostaithe, faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil, chun an
dáta seo a dhaingniú.
23.An bhfuil/raibh tú ag freastal ar chúrsa oideachais nó oiliúna lasmuigh den bhaile cónaithe?
Níl/Ní raibh

Tá/Bhí

Má tá/bhí, cé mhéid uaireanta an chloig a bhfreastalaíonn tú nó ar fhreastail tú ar an gcúrsa?
sa tseachtain
An cineál cúrsa:

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG/VTOS)
Oiliúint FÁS
Eile:
Sonraigh, le do thoil

Cuid 3

Sonraí de do chéile, de do pháirtnéir sibhialta
nó de do chomhchónaitheoir

24.A (h)Uimhir PSP:
25.Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh)
26.A s(h)loinne:

Uas.

Bn.

Iníon

27.A (h)ainm(neacha):
28.A s(h)loinne breithe:
29.A d(h)áta breithe:
L L
30.Sloinne breithe a
m(h)áthar:
31.A s(h)eoladh:
Ná freagair an cheist seo
ach má tá tú pósta nó i
bpáirtnéireacht
shibhialta agus mura
gcónaíonn sibh le chéile.

M M

B B B B

Eile

Cuid 4

Sonraí de do leanbh/leanaí cáilithe

Is cóir duit an chuid seo a líonadh má tá/bhí cúram lánaimseartha á chur ar fáil agat do leanbh/
leanaí faoi bhun 12 bhliain d’aois agus mura bhfuil/raibh Sochar Linbh á fháil agat dó/di/dóibh.
32.Cé mhéid leanaí ar
Faoi bhun 12 bhliain d’aois
mian leat éileamh a
dhéanamh ina leith?
Luaigh na sonraí seo
Leanbh 1
maidir leis an leanbh:
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
An bhfuil/raibh sé/sí ag
cónaí leat?

M M

Tá/Bhí

B B B B
Níl/Ní raibh

Dáta ar thosaigh an cúram:
L L
An bhfuil an cúram ar
siúl fós?
Dáta ar chríochnaigh an
cúram:

M M

Níl

Tá

L L

B B B B

M M

B B B B

M M

B B B B

Fáth ar chríochnaigh an
cúram:

Leanbh 2
Sloinne :
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
An bhfuil/raibh sé/sí ag
cónaí leat?
Dáta ar thosaigh an
cúram:
An bhfuil an cúram ar
siúl fós?
Dáta ar chríochnaigh an
cúram:
Fáth ar chríochnaigh an
cúram:

Tá/Bhí

L L

M M

B B B B
Níl

Tá

L L

Níl/Ní raibh

M M

B B B B

Cuid 4 ar leanúint

Sonraí de do leanbh/leanaí cáilithe
Leanbh 3

Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
An bhfuil/raibh sé/sí ag
cónaí leat?
Dáta ar thosaigh an cúram:

Tá/Bhí

L L
An bhfuil an cúram ar
siúl fós?
Dáta ar chríochnaigh an
cúram:

M M

M M

Tá

L L

B B B B
Níl/Ní raibh

B B B B
Níl

M M

B B B B

M M

B B B B

Fáth ar chríochnaigh an
cúram:

Leanbh 4
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
An bhfuil/raibh sé/sí ag
cónaí leat?
Dáta ar thosaigh an cúram:

Tá/Bhí

L L
An bhfuil an cúram ar
siúl fós?
Dáta ar chríochnaigh an
cúram:
Fáth ar chríochnaigh an
cúram:

M M

Tá

L L

Níl/Ní raibh

B B B B
Níl

M M

B B B B

Cuid 5

Sonraí den duine atá nó a bhí i ngátar cúraim

Is cóir duit an chuid seo a líonadh má tá nó má bhí cúram lánaimseartha á chur ar fáil agat do
dhuine breoite nó do dhuine ar éagumas atá nó a bhí 12 bhliain d’aois nó os a chionn sin.
Tabhair sonraí, le do thoil, de gach duine i do líon tí ag a bhfuil/raibh gá le cúram agus aire
lánaimseartha, mar a leanas:
Déan liosta anseo de na daoine dá dtugann tú nó dár thug tú cúram agus aire lánaimseartha
(agus daoine fásta nó leanaí os cionn 12 bhliain d’aois atá éagumasaithe san áireamh).
Luaigh le do thoil:
33. A (h)Uimhir PSP:
34.Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh)

Uas.

Bn.

Iníon

35.A s(h)loinne:
36.A (h)ainm(neacha):
37.A s(h)loinne breithe:
38.A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

39.Sloinne breithe a
m(h)áthar:
40.A s(h)eoladh:
I rith thréimhse an chúraim.

41.Cén gaol atá agat leis an
duine seo?
42.Cén dáta ar thosaigh
an cúram?
43.An bhfuil an cúram ar
siúl fós?
44.Cén dáta ar
chríochnaigh an cúram?
Fáth ar chríochnaigh an
cúram:

Níl

Tá

L L

M M

B B B B

Eile

Cuid 5

Sonraí den duine atá nó a bhí i ngátar cúraim

45. An gcónaíonn/ar chónaigh
Cónaíonn/
Ní chónaíonn/ Níor chónaigh
sé/sí leat?
Chónaigh
Mura gcónaíonn/ murar chónaigh, luaigh le do thoil:
Líon uaireanta an
in aghaidh an lae
chloig a gcuireann/ ar
chuir tú cúram ar fáil:
Líon laethanta a
in aghaidh na seachtaine
gcuireann/ ar chuir tú
cúram ar fáil:
An gcónaíonn/ar chónaigh aon duine eile leis an duine dá gcuireann tú cúram ar fáil?
Cónaíonn/
Ní chónaíonn/ Níor chónaigh
Chónaigh
Má chónaíonn/chónaigh, tabhair sonraí sa spás a chuirtear ar fáil, le do thoil.

An fad slí idir na líonta tí:

ciliméadar

An bhfuil nasc díreach cumarsáide idir na líonta tí (is é sin, líne thalún, guthán póca nó aláram
Pobal ar Aire)?
Níl
Tá
Mura bhfuil, tabhair sonraí de nasc díreach eile sa spás a chuirtear ar fáil, le do thoil.

Sonraí de na dualgais laethúla a chomhlíon(ann) tú agus aire á tabhairt agat don duine seo:

Cuid 5 ar leanúint

Sonraí den duine atá nó a bhí i ngátar cúraim

46.An bhfuil iarratas déanta agat nó ag aon duine eile ar Liúntas Cúraim Bhaile don duine seo?
Tá
Níl
Má tá, cuir daingniú ar an Liúntais Cúraim Bhaile faoi iamh leis an
bhfoirm seo, le do thoil.
47.Cén cineál íocaíochta eile
a fhaigheann/fuair sé/sí,
más ann d’aon cheann?
48.Ainm na tíre a thug(ann)
íocaíocht dó/di:
49.An bhfuil/raibh Liúntas Cúramóra, Sochar Cúramóra nó Deontas Tacaíochta Cúramóra (ar a
dtugtaí Deontas um Chúram Faoisimh tráth) á fháil ag aon duine eile don duine seo?
Tá/Bhí
Níl/Ní raibh
50.An bhfuil/raibh an duine dá bhfuil/raibh cúram á chur ar fáil, ag obair lasmuigh den bhaile
cónaithe?
Níl/Ní raibh
Tá/Bhí
Má tá/bhí, luaigh le do thoil:
Ainm an fhostóra:

Seoladh an fhostóra:

Cineál na hoibre:
Líon uaireanta an chloig:

sa tseachtain

51.An bhfuil/raibh an duine dá bhfuil/raibh cúram á chur ar fáil, ag freastal ar chúrsa oiliúna nó
ar chúrsa oiliúna oideachasúla lasmuigh den bhaile cónaithe?
Tá/Bhí
Níl/Ní raibh
Má tá/bhí, cé mhéid uaireanta an chloig a bhfreastalaíonn sé/sí nó ar fhreastail sé/sí ar an gcúrsa?
sa tseachtain
Cineál an chúrsa:

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG/VTOS)
Oiliúint FÁS
Eile:

Sonraigh, le do thoil
52.An bhfuil/raibh an duine atá ainmnithe thuas ag freastal ar lárionad cúraim lae nó ar lárionad
athshlánúcháin?
Níl/Ní raibh
Tá/Bhí
Ní mór do dhochtúir na sonraí um Theastas Leighis i gCuid 8 a sholáthar maidir le tréimhse nó
tréimhsí an chúraim.
Tabhair faoi deara: Glactar le duine mar dhuine a fhaigheann cúram lánaimseartha má
fhreastalaíonn sé/sí ar lárionad cúraim lae i gcaitheamh an lae amháin. Má fhanann an duine sa
tsaoráid chúraim thar oíche, ní mór duit é seo a lua go soiléir.

Cuid 5 ar leanúint Sonraí den duine atá nó a bhí i ngátar cúraim
53. Má fhanann/fhan an duine i saoráid chúraim nó i lárionad cúraim thar oíche, luaigh le
do thoil:
Ainm an lárionaid:

Seoladh an lárionaid:

Uimhir ghutháin an
lárionaid:

LÍNE THALÚN

sa
An líon oícheanta a
tseachtain
bhfreastalaíonn sé/sí air:
Cuir litir dhaingniúcháin ón lárionad cúraim lae faoi iamh leis an
bhfoirm seo, le do thoil.
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith má tá/bhí cúram á chur
ar fáil agat do bhreis agus duine amháin.
An líon laethanta a
bhfreastalaíonn sé/sí air:

Cuid 6

sa tseachtain

Dearbhú ón duine a fhaigheann nó a fuair
cúram agus aire lánaimseartha

Ní mór don duine a fhaigheann nó a fuair cúram agus aire lánaimseartha, mar a liostaítear i gCuid
5, an chuid seo a líonadh má tá sé/sí 12 bhliain d’aois nó os a chionn sin.
Tabhair faoi deara: Níl sé d’fhiacha ar leanaí atá faoi bhun 12 bhliain d’aois an chuid seo a
líonadh.
Dearbhaím go bhfuil nó go raibh gá agam le cúram agus aire lánaimseartha i gcomhair na tréimhse
a luaitear i gCuid 5 agus go gcuireann an duine a ainmnítear i gCuid 1 cúram agus aire
lánaimseartha ar fáil dom. Inseoidh mé don Roinn Coimirce Sóisialaí má thagann athrú air seo.

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú (ná húsáid bloclitreacha) an duine a fhaigheann an cúram

Mura féidir leat d’ainm a shíniú, déan do mharc i láthair finné. Ba chóir don fhinné a (h)ainm a
shíniú anseo thíos.

2 0

Dáta:
L L
Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

M M

B B B B

Cuid 7

Seicliosta

An bhfuil na nithe seo a leanas curtha faoi iamh agat leis an bhfoirm seo?
— Do theastas breithe (má rugadh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann)
— Teastais bhreithe do gach duine dá bhfuil/raibh cúram lánaimseartha á chur ar fáil agat (má
rugadh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann)
— Litir ó d’fhostóir, má tá sé de rún agat éirí as do phost d’fhonn cúram agus aire lánaimseartha a
chur ar fáil, chun an dáta a n-éireoidh tú as do phost a dhaingniú
— Duillín pá a fuarthas le déanaí nó P60 má tá tú ag obair
— P45 má d’éirigh tú as obair
— Ráiteas ó do chuntasóir má tá tú féinfhostaithe nó má d’éirigh tú as an bhféinfhostaíocht
— Daingniú ar Liúntas Cúraim Bhaile a fháil nó a bheith bronnta ort.
Cáipéisí bunaidh amháin. Ní ghlacaimid le fótachóipeanna.
Más amhlaidh nach bhfuil d’fhoirm líonta go hiomlán nó nach bhfuil na cáipéisí riachtanacha
faoi iamh leis an bhfoirm, bainfear moill as cinneadh a dhéanamh ar d’éileamh ar an Scéim
um Chúramaí Baile.

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

Cuir an fhoirm iarratais líonta seo chuig:
An Rannóg um Chúramaí Baile
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Mhic Artair
Bun Cranncha
Contae Dhún na nGall
Guthán:
(01) 471 5898
Íosghlao:
1890 690 690
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 1 471 5898, le do thoil.
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a
ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Ráiteas ar Chosaint Sonraí
Riarann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Soisialaí córas coimirce sóisialaí na
hÉireann. Ceanglaítear ar chustaiméirí sonraí pearsanta a chur ar fáil chun go socraítear an
intofacht d’íocaíochtaí agus do shochair a bhaineann le hábhar. Féadfar sonraí pearsanta a
mhalartú le Ranna/Gníomhaireachtaí Rialtais eile de réir mar a fhoráiltear le dlí. Tá ár
mbeartas sonraí le fáil ar www.welfare.ie/dataprotection nó i gcruachóip.
Is mar threoir amháin a úsáidtear na mínithe agus na téarmaí san fhoirm seo agus ní léirmhíniú dleathach iad.
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Cuid 8

Tuairisc Leighis

Ní mór do Dhochtúir, maidir le daoine atá nó a bhí ar éagumas coirp, meabhrach nó leighis, an
chuid seo a líonadh. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach mór don dochtúir gach cuid, lena
n-áirítear (a) agus (b) thíos, a líonadh.
Deimhním go bhfuil/raibh:

breoite le:

An bhfuil/raibh gá ag an duine a ainmnítear thuas le:
a)

maoirseacht go lánaimseartha chun é/í a choinneáil slán ar chontúirt dó/di féin?
Tá/Bhí

b)

Níl/Ní raibh

agus
maoirseacht go lánaimseartha agus cúnamh go minic i gcaitheamh an lae ar fad i
dtaobh na ngnáthriachtanas pearsanta?
Tá/Bhí

Luaigh fad ama an Ó:
éagumais, le do
thoil:
Go:

Níl/Ní raibh

L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

Eolas Breise:

Ainm an Dochtúra:
Uimhir Chomhairle na
nDochtúirí Leighis:

Uimhir Phainéal na
Roinne Coimirce Sóisialaí:
Seoladh:

Stampa oifigiúil an Dochtúra
Síniú an Dochtúra (ná húsáid bloclitreacha)

2 0
L L

M M

B B B B
Ráiteas ar Chosaint Sonraí

Riarann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Soisialaí córas coimirce sóisialaí na hÉireann. Ceanglaítear
ar chustaiméirí sonraí pearsanta a chur ar fáil chun go socraítear an intofacht d’íocaíochtaí agus do shochair a
bhaineann le hábhar. Féadfar sonraí pearsanta a mhalartú le Ranna/Gníomhaireachtaí Rialtais eile de réir mar
a fhoráiltear le dlí. Tá ár mbeartas sonraí le fáil ar www.welfare.ie/dataprotection nó i gcruachóip.

Is mar threoir amháin a úsáidtear na mínithe agus na téarmaí san fhoirm seo agus ní léirmhíniú dleathach iad.
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