Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

HRC 1

Foirm iarratais le haghaidh

Coinníoll Gnáthchónaithe

Aicmiú Sonraí R

Go raibh maith agat as d'iarratas ar
ar
L L M M 2 0 B B . Ach tá níos mó eolais de dhíth orainn le cinneadh an
bhfuil tú i do ghnáthchónaí i bPoblacht na hÉireann
Freagair na ceisteanna ar an bhfoirm seo, le do thoil, le
cabhrú linn an cheist seo a chinneadh.
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 ar chomhlánú na
foirme seo, le do thoil.
• Freagair na ceisteanna go léir, 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.
Iarratasóir:
Comhlánaigh GACh Cuid. Seolfar ar ais foirmeacha nach bhfuil comhlánaithe
go hiomlán agus féadfaidh sé seo moill a chur ar an iarratas uait. 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'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.
Tábhachtach
Má theipeann ort faisnéis ábhartha a thabhairt nó má thugann tú faisnéis atá
bréagach nó míthreorach éileofar ort aon íocaíocht a fuair tú ón Roinn a aisíoc
agus féadfar tú a ionchúiseamh. Caithfidh tú an Roinn a chur ar an eolas
maidir le hathrú ar bith ar do chúinsí.

Conas an chéad leathanach den fhoirm seo a chomhlánú
Ar mhaithe le cabhrú linn d'iarratas a phróiseáil:
• Scríobh na litreacha agus na huimhreacha go soiléir.
• Úsáid bosca amháin do gach carachtar (litir nó uimhir).
Féach ar an sampla thíos, le do thoil.
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Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

HRC 1

Foirm iarratais le haghaidh

Aicmiú Sonraí R

Coinníoll Gnáthchónaithe
do shonraí féin

Cuid 1
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. P Ó C A

10.D'uimhir ghutháin:

LÍNETALÚN
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.

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
12.An bhfuil tú?

do shonraí féin
Singil

In aontíos le duine

Pósta

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

Scartha
Colscartha
Ina B(h)aintreach (Fir)
13.Má tá tú:
Pósta nó i bpáirtnéireacht
shibhialta, cén dáta óna
raibh tú amhlaidh?
Comhchónaitheach, cén
dáta óna raibh tú amhlaidh?
Idirscartha, colscartha nó
díscaoilte ó pháirtnéireacht
shibhialta, cén dáta óna
raibh tú amhlaidh?

L L

M M

B

B B B

L L

M M

B

B B B

L L

M M

B

B B B

Caithfidh cóip de do pháipéir colscartha nó scartha a bheith seolta
isteach in éineacht le d'éileamh.

Má fuair do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir bás, cén dáta a fuair sé/sí bás?
L L

M M

B

B B B

14.Ar mhaith leat seirbhís ateangaireachta le cabhrú linn d'iarratas a phróiseáil?
Ba mhaith

Níor mhaith

15.An bhfuil Cárta agat ó Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (GNIB) faoi láthair?
Tá
Má ‘Tá’, luaigh sonraí,
le do thoil:
D'uimhir GNIB:
16.Cén tír inar rugadh thú?
17.Do náisiúntacht?

Níl

Cuid 1 ar leanúint

do shonraí féin

18.Murar náisiúnach den LEE thú, an bhfuil leagan reatha díobh seo a leanas agat:
Tá
Níl
Cead Cónaithe Éireannach?
Cead Fostaíochta Éireannach?

Tá

Níl

Víosa Mic Léinn?

Tá

Níl

Tá Ballstáit an Aontais Eorpaigh sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) in éineacht leis an
Íoslainn, an Iorua agus Lichtinstéin.
Más é ‘Tá’ an freagra ar cheann ar bith de na trí cheist seo, cuir do chead bunaidh agus/nó do
litir bhunaidh ón Roinn Dlí agus Cirt faoi iamh, le do thoil, rud a leagann amach na fáthanna
ar tugadh cead duit cónaí i bPoblacht na hÉireann.
Má scríobh tú ‘Níl’ mar fhreagra ar cheann ar bith de na trí cheist seo, ar chuir tú iarratas
isteach ar athnuachan ceada?
Níor chuir
Chuir
Tabhair sonraí breise faoi do stádas cónaithe agus/nó fostaíochta, le do thoil, agus cuir
doiciméid bhainteacha ar bith faoi iamh (m.sh. an cead bunaidh is déanaí atá agat agus cóip
de d'iarratas athnuachana).

Cónaí taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann
19.Tabhair sonraí, le do thoil, faoi gach tír taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann ina raibh
cónaí ort.
Tír 1
Tír:
Dátaí:

Ó:
Go dtí:

L L
M M
B B B B
D'uimhir árachais
shóisialaigh nuair a
bhí tú ansin:
An raibh an cead riachtanach agat le bheith i do chónaí sa tír sin?
Bhí

Ní raibh

Mura raibh, déan cur síos ar dhálaí do chónaithe, le do thoil:

Conas a chothaigh tú tú féin nuair a bhí tú i do chónaí sa tír sin?

Tabhair do d'aire: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh tuilleadh sonraí, más gá.

Cuid 1 ar leanúint

do shonraí féin
Cónaí taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann ar leanúint
Tír 2

Tír:
Dátaí:

Ó:
Go dtí:
L L

M M

B

B B B

D'uimhir árachais shóisialaigh
nuair a bhí tú ansin:
An raibh an cead riachtanach agat le bheith i do chónaí sa tír sin?
Bhí
Ní raibh
Mura raibh, déan cur síos ar dhálaí do chónaithe, le do thoil:

Conas a chothaigh tú tú féin nuair a bhí tú i do chónaí sa tír sin?

Tír 3
Tír:
Dátaí:

Ó:
Go dtí:
L L

M M

B

B B B

D'uimhir árachais shóisialaigh
nuair a bhí tú ansin:
An raibh an cead riachtanach agat le bheith i do chónaí sa tír sin?
Bhí
Ní raibh
Mura raibh, déan cur síos ar chúinsí do chónaithe ansin, le do thoil:

Conas a chothaigh tú tú féin nuair a bhí tú i do chónaí sa tír sin?

Tabhair do d'aire: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh tuilleadh sonraí, más gá.

Cuid 1 ar leanúint

do shonraí féin
Cónaí taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann ar leanúint

20.Cuir sonraí iomlána ar fáil faoin seoladh deireanach a bhí agat taobh amuigh de
Phoblacht na hÉireann.
Seoladh:

Cuir na ráitis bhainc is déanaí le sé mhí anuas ar fáil ó gach cuntas atá agat taobh amuigh de
Phoblacht na hÉireann mar fhianaise.
21.An leat nó ar leat maoin/talamh/gnó/caipiteal is araile de chineál ar bith riamh taobh
amuigh de Phoblacht na hÉireann?
Is liom/Ba liom
Ní liom/Níor liom
Más ‘Is liom/Ba liom’ an freagra, luaigh le do thoil:
Cineál na maoine (mar shampla, teach, árasán nó tailte):

Seoladh na maoine:

Cuir fianaise ar fáil a léiríonn gur leat an mhaoin seo, le do thoil.
An bhfuil cónaí ort sa
Níl
Tá
mhaoin?
An bhfuil an réadmhaoin
Tá
Níl
ligthe ar cíos?
Má ‘Tá’, cuir cóip de chomhaontú cíosa nó tionóntachta ar fáil, le do thoil.
Ar dhíol tú an mhaoin?

Dhíol

Níor dhíol

Má dhíol, cuir fianaise ar fáil de chríochnú dhíolachán na maoine seo, le do thoil.
Tabhair do d'aire: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh tuilleadh sonraí, más gá.
22.Cuir eolas breise ar bith a d'fhéadfadh cabhrú le d'iarratas ar fáil, le do thoil.

Tabhair do d'aire: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh tuilleadh sonraí, más gá.

Cuid 1 ar leanúint

do shonraí féin
Cónaí roimhe seo i bPoblacht na hÉireann

23.Tabhair sonraí, le do thoil, faoi gach tréimhse ama ina raibh cónaí ort i bPoblacht na hÉireann.
An chéad tréimhse chónaithe
Do sheoladh:

Dátaí:

Ó:
Go dtí:
L L

M M

B

B B B

An raibh an cead riachtanach agat le bheith i do chónaí i bPoblacht na hÉireann san am sin?
Ní raibh

Bhí

Mura raibh, conas a chothaigh tú tú féin i rith na tréimhse cónaithe seo i bPoblacht na
hÉireann?

An dara tréimhse chónaithe
Do sheoladh:

Dátaí:

Ó:
Go dtí:
L L

M M

B

B B B

An raibh an cead riachtanach agat le bheith i do chónaí i bPoblacht na hÉireann san am sin?
Bhí

Ní raibh

Mura raibh, conas a chothaigh tú tú féin i rith na tréimhse cónaithe seo i bPoblacht na
hÉireann?

Cuid 1 ar leanúint

do shonraí féin
Cónaí roimhe seo i bPoblacht na hÉireann ar leanúint

24.Tabhair sonraí faoi na poist go léir a bhí agat i bPoblacht na hÉireann agus tú ag tosú leis an
gcéad fhostóir a bhí agat, le do thoil.
Fostóir 1
Ainm an fhostóra:
Seoladh an fhostóra:

Dátaí ar oibrigh tú ansin:
Ó:
Go dtí:
L L
An raibh d'fhostaíocht:

M M

B

B B B
Páirtaimseartha

Lánaimseartha

An raibh conradh scríofa fostaíochta agat?
Bhí

Ní raibh

Líon na n-uaireanta a oibríodh
in aghaidh na seachtaine:
Fostóir 2
Ainm an fhostóra:
Seoladh an fhostóra:

Dátaí ar oibrigh tú ansin:
Ó:
Go dtí:
L L
An raibh d'fhostaíocht:

M M

Lánaimseartha

B

B B B
Páirtaimseartha

An raibh conradh scríofa fostaíochta agat?
Bhí

Ní raibh

Líon na n-uaireanta a oibríodh
in aghaidh na seachtaine:
Tabhair do d'aire: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh tuilleadh sonraí, más gá.

Cuid 1 ar leanúint

do shonraí féin
Cónaí roimhe seo i bPoblacht na hÉireann ar leanúint

25.Cuir sonraí iomlána ar fáil faoin seoladh deireanach a bhí agat i bPoblacht na hÉireann i rith
do thréimhse chónaithe roimhe seo.
Seoladh:

26. Má bhí cónaí ort roimhe seo i bPoblacht na hÉireann, an raibh tú féin nó do pháirtnéir ag fáil
íocaíocht leasa shóisialaigh, nó an ndearna duine éigin éileamh ar do shon mar chleithiúnaí
nó mac léinn ar íocaíocht leasa shóisialaigh?
Bhí/Rinne

Ní raibh/Ní dhearna

27. Cén fáth ar fhág tú Poblacht na hÉireann?

28. Cuir sonraí eile ar bith ar fáil a d'fhéadfadh a bheith bainteach dar leat, le do thoil.

Cónaí faoi láthair i bPoblacht na hÉireann
29.Cén uair a tháinig tú le bheith i do chónaí i bPoblacht na hÉireann?

L L

M M

B

B B B

30.Cén fáth ar chinn tú ar bheith i do chónaí i bPoblacht na hÉireann?

Cuid 1 ar leanúint

do shonraí féin
Cónaí faoi láthair i bPoblacht na hÉireann ar leanúint

31.Ar chónaigh tú go leanúnach i bPoblacht na hÉireann ón dáta a tháinig tú chun cónaithe
anseo nó ón dáta ar fhill tú chun cónaithe anseo?
Chónaigh
Níor chónaigh
Má chónaigh, cuir cruthúnas cónaithe ar fáil, le do thoil; mar shampla, doiciméid/fianaise le
léiriú go bhfuil tú i do chónaí go leanúnach i bPoblacht na hÉireann, amhail comhaontú cíosa
agus/nó billí fóntais.
Murar chónaigh, luaigh cén tréimhse ina raibh tú as láthair, agus luaigh cén fáth ar imigh tú,
mar shampla, staidéar nó laethanta saoire.
An chéad tréimhse neamhláithreachta
Na dátaí a bhí tú as láthair:
Ó:
Go dtí:
L L

M M

B

B B B

An fáth ar imigh tú:
An dara tréimhse neamhláithreachta
Na dátaí a bhí tú as láthair:
Ó:
Go dtí:
L L

M M

B

B B B

An fáth ar imigh tú:
32.An bhfuil tú ag obair i bPoblacht na hÉireann i láthair na huaire?
Tá

Níl

Má ‘Tá’, tabhair sonraí fostaíochta, le do thoil.
Ainm an fhostóra:
Seoladh an fhostóra:

An dáta ar ar thosaigh tú
ag obair ansin:
An bhfuil d'fhostaíocht:

L L

M M

Lánaimseartha

B

B B B
Páirtaimseartha

An bhfuil conradh scríofa fostaíochta agat?
Tá
Líon na n-uaireanta oibre in
aghaidh na seachtaine:

Níl

Cuid 1 ar leanúint

do shonraí féin
Cónaí faoi láthair i bPoblacht na hÉireann ar leanúint

33.An ndearna tú socrú nó ar lorg tú fostaíocht i bPoblacht na hÉireann sular tháinig tú go
Poblacht na hÉireann?
Rinne/Lorg
Ní dhearna/Níor lorg
Má ‘Rinne/Lorg’, luaigh sonraí, le do thoil.

Mura ndearna/lorg, tabhair sonraí faoin gcaoi ar chothaigh tú tú féin ó tháinig tú go Poblacht
na hÉireann, le do thoil?

34.An raibh tú féinfhostaithe?

Bhí

Ní raibh

Má ‘Bhí’, tabhair sonraí, le fianaise gur cláraíodh an fhéinfhostaíocht leis na Coimisinéirí
Ioncaim san áireamh, le do thoil.

35.Murar oibrigh tú riamh i bPoblacht na hÉireann, ar lorg tú obair i bPoblacht na hÉireann?
Lorg
Má 'Lorg', luaigh sonraí, le do thoil.

Níor lorg

Cuid 1 ar leanúint

do shonraí féin
Cónaí faoi láthair i bPoblacht na hÉireann ar leanúint

36.An bhfuil tú cláraithe le Solas (rud ar tugadh FÁS air roimhe seo) nó an bhfuil tú tar éis dul faoi
oiliúint ar bith?
Tá
Níl
Má ‘Tá’:
Cathain a chláraigh tú?
L L

M M

B

B B B

Cuir fianaise ar fáil, le do thoil, ar chlárú le Solas (rud ar tugadh FÁS air roimhe seo) agus
fianaise ar oiliúint ar bith atá curtha ort nó atá á cur ort faoi láthair.

37.Cén fhad atá sé i gceist agat fanacht i bPoblacht na hÉireann?

38.Déan cur síos iomlán, le do thoil, ar an gcúis/na cúiseanna a bhfuil tú ag fanacht i bPoblacht
na hÉireann.

39.Cuir eolas eile ar bith ar fáil a léiríonn do nasc le Poblacht na hÉireann, le do thoil.
Mar shampla, má bhaineann tú le comhlachtaí gairmiúla, grúpaí pobail, nó eagraíochtaí
sóisialta/spóirt ar bith i bPoblacht na hÉireann.

40.Cuir sonraí ar fáil faoi athrú mór ar bith ar do dhálaí ó tháinig tú le bheith i do chónaí
i bPoblacht na hÉireann, le do thoil.

Cuid 1 ar leanúint

do shonraí féin
Cónaí faoi láthair i bPoblacht na hÉireann ar leanúint

41.Ar cúisíodh thú i gcion coiriúil nó ar cuireadh i bpríosún riamh thú?
Cúisíodh/Cuireadh

Níor cúisíodh/Níor cuireadh

Má ‘Cúisíodh/Cuireadh’, luaigh sonraí, le do thoil.

42.An leat nó ar leat maoin, tailte nó gnóthaí i bPoblacht na hÉireann riamh?

Ní liom/Níor liom

Is liom/Ba liom

Más ‘Is liom/Ba liom’ an freagra,luaigh sonraí, le do thoil :
Cineál na maoine (mar shampla, teach, árasán nó tailte):

Seoladh na maoine:

Cuir fianaise ar fáil a léiríonn gur leat an mhaoin seo, le do thoil.
An bhfuil cónaí ort sa
mhaoin?
An bhfuil an réadmhaoin
ligthe ar cíos?

Tá

Níl

Tá

Níl

Má ‘Tá’, cuir cóip de chomhaontú cíosa nó tionóntachta ar fáil, le do thoil.
Ar dhíol tú an mhaoin?

Dhíol

Níor dhíol

Má dhíol, cuir fianaise ar fáil de chríochnú dhíolachán na maoine seo, le do thoil.
Tabhair do d'aire: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh tuilleadh sonraí, más gá.
43.An bhfuil cuntais bhainc ar bith agat i dtíortha eile?
Tá

Níl

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

Tabhair do d'aire: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh tuilleadh sonraí, más gá.

Cuid 2

Sonraí do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do
chomhchónaitheora

44.A(h)Uimhir PSP:
45.Teideal: (cuir ‘X’
isteach nó luaigh sonraí)
46.A s(h)loinne:

An tUas.

Bean

Eile

47.A c(h)éadainm(neacha):
48.A s(h)loinne breithe:
49.TA d(h)áta breithe:
L L

M M

B

B B B

50.Sloinne breithe a
m(h)áthar:
51.A náisiúntacht:
52.An bhfuil cónaí air/uirthi in éineacht leat i bPoblacht na hÉireann?
Tá
Má ‘Tá’, luaigh sonraí, le do thoil:

Níl

An dáta a tháinig sé/sí go
Poblacht na hÉireann, agus
L L
M M
B B B B
é/í anseo go fóill:
Mura bhfuil, luaigh cá háit a bhfuil sé/sí, le do thoil, agus an bhfuil sé beartaithe agat go
dtiocfaidh sé/sí le bheith in éineacht leat:

Tabhair do d'aire: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh tuilleadh sonraí, más gá.
53.An raibh cónaí ar do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir i bPoblacht na
hÉireann roimhe seo?
Ní raibh
Bhí
Má ‘Bhí’, déan cur síos, le do thoil, ar cén uair agus ar dhálaí a c(h)ónaithe, le sonraí
fostaíochta agus/nó féinfhostaíochta san áireamh.

54.Cuir eolas bainteach eile ar bith ar fáil, le do thoil.

Cuid 3

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

55.Ar shocraigh sé/sí obair sular tháinig sé/sí go Poblacht na hÉireann?
Shocraigh

Níor shocraigh

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

56.An bhfuil sé/sí ag obair an t-am go léir ó tháinig sé/sí go Poblacht na hÉireann?
Tá

Níl

57.An bhfuil sé/sí fostaithe i bPoblacht na hÉireann i láthair na huaire?
Tá

Níl

Má ‘Tá’, luaigh sonraí, le do thoil:
Ainm an fhostóra:
Seoladh an fhostóra:

Nuair a thosaigh an
fhostaíocht:
L L
An bhfuil a f(h)ostaíocht:

M M

B

Lánaimseartha

B B B
Páirtaimseartha

An bhfuil conradh scríofa fostaíochta aige/aici?
Tá
Cén fhad dóchúil a
mhairfidh an post?

L L

Níl

M M

B

B B B

58.An bhfaigheann sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh i láthair na huaire?
Faigheann

Ní fhaigheann

Má fhaigheann, luaigh sonraí, le do thoil:
Ainm na híocaíochta:
Mura bhfaigheann i gcás cheist 58, an bhfuair sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh roimhe seo?
Fuair
Má ‘Fuair’, luaigh sonraí, le do thoil:
Ainm na híocaíochta:

Ní bhfuair

Cuid 4

Sonraí do leanaí cáilithe

59.An bhfuil leanaí nó cleithiúnaithe eile agat?
Tá

Níl

Má ‘Tá’, luaigh na sonraí seo a leanas faoin leanbh nó cleithiúnaí, le do thoil:
Leanbh nó cleithiúnaí 1
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Dáta breithe:
L L

M M

B

B B B

Leanbh nó cleithiúnaí 2
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Dáta breithe:
L L

M M

B

B B B

Tabhair do d'aire: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh tuilleadh sonraí, más gá.
60.An bhfuil do leanaí nó do chleithiúnaithe eile go léir ina gcónaí leat i bPoblacht na hÉireann?
Tá

Níl

Mura bhfuil, luaigh cá háit a bhfuil sé/sí/siad, le do thoil, agus an bhfuil sé beartaithe agat go
dtiocfaidh sé/sí/siad le bheith in éineacht leat:

Cuid 4 ar leanúint

Sonraí do leanaí cáilithe

61.An bhfuil leanaí ar scoil agat i bPoblacht na hÉireann?
Tá

Níl

Más ‘Tá’ an freagra, cé
mhéad leanbh?
Luaigh sonraí, le do thoil:
Leanbh 1
Sloinne:
Céadainm:
Dáta breithe:
L L

M M

B

B B B

L L

M M

B

B B B

L L

M M

B

B B B

L L

M M

B

B B B

Ainm na scoile:
Seoladh na scoile:

Dáta tosaithe:

Leanbh 2
Sloinne:
Céadainm:
Dáta breithe:

Ainm na scoile:
Seoladh na scoile:

Dáta tosaithe:

Cuid 4 ar leanúint

Sonraí do leanaí cáilithe
Leanbh 3

Sloinne:
Céadainm:
Dáta breithe:
L L

M M

B

B B B

L L

M M

B

B B B

L L

M M

B

B B B

L L

M M

B

B B B

Ainm na scoile:
Seoladh na scoile:

Dáta tosaithe:

Leanbh 4
Sloinne:
Céadainm:
Dáta breithe:

Ainm na scoile:
Seoladh na scoile:

Dáta tosaithe:

Cuid 4 ar leanúint

Sonraí do leanaí cáilithe
Leanbh 5

Sloinne:
Céadainm:
Dáta breithe:
L L

M M

B

B B B

L L

M M

B

B B B

Ainm na scoile:
Seoladh na scoile:

Dáta tosaithe:

Tabhair do d'aire: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh tuilleadh sonraí, más gá.

Cuid 5

Sonraí daoine eile den teaghlach

62.An bhfuil aon duine de do dhlúthmhuintir (mar shampla, tuismitheoir, deartháir nó deirfiúr)
ina c(h)ónaí i bPoblacht na hÉireann?
Tá
Níl
Más ‘Tá’ an freagra,
luaigh sonraí, le do thoil: Duine 1
A (h)Uimh. PSP:
A s(h)loinne:
A c(h)éadainm(neacha):
A d(h)áta breithe:
L L

M M

B

B B B

L L

M M

B

B B B

A s(h)eoladh:

A g(h)aol leatsa:
An dáta a tháinig sé/sí
chuig Poblacht na hÉireann:

Cuid 5 ar leanúint

Sonraí daoine eile den teaghlach
Duine 2

A (h)Uimh. PSP:
A s(h)loinne:
A c(h)éadainm(neacha):
A d(h)áta breithe:
L L

M M

B

B B B

L L

M M

B

B B B

L L

M M

B

B B B

L L

M M

B

B B B

A s(h)eoladh:

A g(h)aol leatsa:
An dáta a tháinig sé/sí
chuig Poblacht na
hÉireann:

Duine 3
A (h)Uimh. PSP:
A s(h)loinne:
A c(h)éadainm(neacha):
A d(h)áta breithe:

A s(h)eoladh:

A g(h)aol leatsa:
An dáta a tháinig sé/sí
chuig Poblacht na hÉireann:
Tabhair do d'aire: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh tuilleadh sonraí, más gá.

Cuid 5 ar leanúint

Sonraí daoine eile den teaghlach

63.An bhfuil aon duine de do dhlúthmhuintir, mar shampla, tuismitheoir, deartháir nó deirfiúr,
ina c(h)ónaí taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann?
Tá
Níl
Más ‘Tá’ an freagra,
luaigh sonraí, le do thoil: Duine 1
A s(h)loinne:
A c(h)éadainm(neacha):
A s(h)eoladh:

A g(h)aol leatsa:
Duine 2
A s(h)loinne:
A c(h)éadainm(neacha):
A s(h)eoladh:

A g(h)aol leatsa:
Duine 3
A s(h)loinne:
A c(h)éadainm(neacha):
A s(h)eoladh:

A g(h)aol leatsa:
Tabhair do d'aire: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh tuilleadh sonraí, más gá.

CUId 6

Seicliosta

An bhfuil na rudaí seo a leanas faoi iamh agat?
Do Chead Cónaithe nó d'iarratas ar athnuachan
Do Chead Fostaíochta Éireannach
Do Chead Oibre
Do Víosa Mic Léinn
Do dhoiciméid ó Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (BNGSI)
Ráitis bhainc le sé mhí anuas ó gach cuntas bainc atá agat taobh amuigh de Phoblacht na
hÉireann
Cruthúnas doiciméadach ar chónaí leanúnach in Éirinn
Cruthúnas doiciméadach ar chlárú féinfhostaíochta leis na Coimisinéirí Ioncaim
Cruthúnas doiciméadach ar chlárú le Solas (rud ar tugadh FÁS air roimhe seo)
Má rugadh thú, má pósadh thú nó má chuaigh tú isteach i bpáirtnéireacht shibhialta/aontas
sibhialta taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann:
Do theastas breithe
Teastas breithe do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora
Do theastas pósta nó do theastas cláraithe páirtnéireachta sibhialta nó aontais shibhialta
Do dhoiciméid colscartha, díscaoilte páirtnéireachta sibhialta nó scartha
Ní ghlacfar ach le teastais bhunaidh

Cuimhnigh ar an Dearbhú i gCuid 1 a shíniú, 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.

Ráiteas um Chosaint Sonraí
Riarann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí córas coimirce sóisialaí na
hÉireann. Ceanglaítear ar chustaiméirí sonraí pearsanta a chur ar fáil chun go socraítear an
intofacht d’íocaíochtaí nó 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 cosanta sonraí le fáil ar www.welfare.ie/dataprotection nó i gcruachóip.
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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