Foirm iarratais le haghaidh

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Sochar Sláinte agus
Sábháilteachta

HSB 1
Aicmiú Sonraí R

Conas an fhoirm iarratais seo 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.
• Bíonn gá agat le hUimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimh. PSP) sula gcuireann
tú iarratas isteach.
Fostaí:
Más fostaí thú, líon isteach Codanna 1, 2, 3, 5, 7 agus 8 de réir mar a bhaineann
siad leat. Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agat, léigh Cuid 9 agus sínigh an
dearbhú i g Cuid 1.
Fostóir:
Más fostóir thú, líon isteach Cuid 4. Bí cinnte go gcuirfidh tú síniú agus stampa ar
an gcuid seo den fhoirm, le do thoil.
Níltear i dteideal Sochar Sláinte agus Sábháilteachta i gcás féinfhostaíochta.
dochtúir:
Comhlánaigh Cuid 6 den fhoirm, le do thoil. Bí cinnte go gcuirfidh tú síniú agus
stampa ar an gcuid seo den fhoirm, le do thoil.
Má tá aon chabhair uait le comhlánú na foirme seo, téigh i dteagmháil 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.
Tábhachtach:
Mura gcuirfidh tú an fhoirm iarratais seo isteach faoi cheann 6 mhí ó bheith
incháilithe, d'fhéadfá sochair a chailliúint.

Conas an fhoirm seo a chomhlánú
Ar mhaithe 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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9. Do sheoladh:

10.D'uimhir ghutháin:
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Foirm iarratais le haghaidh

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

HSB 1
Aicmiú Sonraí R

Sochar Sláinte agus
Sábháilteachta
Cuid 1

do shonraí féin

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

An tUas.

Bean

Eile

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:
L L

M M

B B B B

Sonraí Teagmhála
9. Do sheoladh:

10.D'uimhir ghutháin:
G. P Ó C A
LÍNETALÚN
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 é nuair a thagann athrú ar m'acmhainn nó ar mo chúinsí.

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

do shonraí féin

12.An bhfuil tú?

Singil

In aontíos le duine

Pósta

I bPáirtnéireacht Shibhialta

Scartha

I do Pháirtnéir Sibhialta Marthanach

Colscartha

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

I do Bhaintreach (Fir)

13. Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó in aontíos le duine eile, cén dáta óna bhfuil sin amhlaidh?
L

Cuid 2

L

M M

B B B B

do shonraí oibre agus éilimh

14.Céard é do stádas reatha
fostaíochta?

Fostaithe amháin

Féinfhostaithe amháin

An dá rud

Más 'Fostaithe', luaigh sonraí, le do thoil:
Ainm an fhostóra:

Seoladh an fhostóra:

Uimhir ghutháin an
fhostóra:

G. PÓCA
LÍNE TALÚN

Teideal poist:
Tuilleamh comhlán
seachtainiúil:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

Is ionann ‘pá comhlán’ agus do phá roimh cháin, ÁSPC, táillí
ceardchumann nó asbhaintí eile.
An fostaíocht pháirtaimseartha
Páirtaimseartha
Lánaimseartha
nó lánaimseartha í seo?
15. Cathain atá sé i gceist agat
tús a chur le do shaoire
M M
B B B B
Sláinte agus Sábháilteachta? L L
16. Má thosaigh tú ag obair den
chéad uair le trí bliana
M M
B B B B
anuas, cathain a thosaigh tú? L L
6622156367
17.An
bhfuil gaol agat le
d’fhostóir?
Má tá, cén gaol atá agat
leis/léi?

Tá

Níl

Más fostaí thú, ní mór do d’fhostóir(í) Cuid 4 a chomhlánú.

Cuid 2 ar leanúint

do shonraí oibre agus éilimh

18.An bhfuil níos mó ná post amháin agat faoi láthair?
Níl

Tá

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur gá do gach fostóir Cuid 4 a chomhlánú, má tá níos mó ná aon
fhostóir amháin agat. Déanfaidh fótachóip de Chuid 4 nó litir ina bhfuil an t-eolas céanna cúis.
19.Luaigh sonraí má tá íocaíocht ar bith á fáil agat nó má chuir tú iarratas isteach ar íocaíocht ar
bith ón Roinn seo nó ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, le do thoil:
Ainm na híocaíochta:
Méid:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

Ainm na híocaíochta:
Méid:

20.Má fhaigheann tú pinsean nó liúntas ó thír eile, luaigh sonraí, le do thoil:
Ainm na tíre:
D'uimhir éilimh nó
thagartha:

€

Méid:

,

.

in aghaidh na seachtaine

21.An raibh tú i do chónaí, fostaithe nó ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh i dtír eile de chuid an
AE le 4 bliana anuas?
Bhí
Ní raibh
Má bhí, luaigh sonraí, le do thoil:
Tír:
Ainm an fhostóra:
Seoladh an fhostóra:

D'uimhir árachais shóisialaigh
nuair a bhí tú ansin:
Dátaí ar oibrigh tú
ansin:

Ó:
Go dtí:
L

L

M M

B B B B

Cineál oibre:
6622156367
Tabhair
faoi deara: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh tuilleadh sonraí, más gá.

Cuimhnigh ar na deimhnithe agus na doiciméid bhainteacha a sheoladh isteach leis an iarratas seo.

Cuid 3

do shonraí íocaíochta

Tá cead agat íocaíocht a fháil díreach isteach i do chuntas reatha, taisce nó
coigiltis in institiúid airgeadais.

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

6622156367

Cuid 4

eolas an fhostóra
Le bheiTh ComhLáNáiThe ág FoSToiri ámháiN

Bí cinnte go gcuirfidh tú SÍNIÚ agus STAMPA ar an gcuid seo den fhoirm, le do thoil. Má tá
d'fhostaí ag obair duit ar feadh níos lú ná 12 mhí sula dtosóidh a saoire Sláinte agus
Sábháilteachta, seol cóip dá P45 ón bpost a bhí aici roimhe seo ar aghaidh, le do thoil.
22.Céard é ainm iomlán
d'fhostóra?
23.Deimhnigh a (h)Uimh.
PSP, le do thoil:
24.Tabhair sonraí, le do thoil, faoi thaifead ÁSPC d’fhostaí i leith na tréimhse 12 mhí go díreach
roimh bhreith a linbh:
Tréimhse fostaíochta:
Ó:
Líon seachtainí: Aicme ÁSPC:
Go dtí:
L L
M M
B B B B
Má tá níos mó ná aicme ÁSPC amháin ag d’fhostaí (mar shampla, má d’athraigh a ÁSPC ó Aicme
A go Aicme J), tabhair sonraí, le do thoil.
Tréimhse fostaíochta:
Ó:
Líon seachtainí: Aicme ÁSPC:
Go dtí:
L

L

M M

B B B B

25.An bhfuil d'fhostaí i dteideal saoire Sláinte agus Sábháilteachta?
Níl

Tá
Má tá, sonraigh cé acu an bhfuil d'fhostaí:
ag súil le leanbh

tar éis leanbh a bhreith le déanaí
ag cothú leis an gcíoch
26.An bhfuil d'fhostaí arna f(h)ostú faoi chonradh ar théarma seasta?
Níl

Tá
Má tá, tabhair dáta éaga
an chonartha:

6622156367

L

L

M M

B B B B

Cuid 4 ar leanúint

eolas an fhostóra

Deimhniú priacail: Féadfaidh tú eolas faoi shláinte, faoi shábháilteacht agus faoi chosaint leasa
fhostaithe, ar a n-áirítear dálaí oibre, chomh maith le heolas faoi oibreáin a d'fhéadfadh a bheith ina
mbaol sláinte d'fhostaithe atá ag iompar clainne nó ag cothú leis an gcíoch ach é a iarraidh ón Údarás
Sláinte agus Sábháilteachta, Foirgneamh Metropolitan, Sráid James Joyce, Baile Átha Cliath 1.
Guthán: 1890 289 389 (ó Phoblacht na hÉireann amháin).
27.Comhlánaigh measúnú priacail do d'fhostaí a) san ionad oibre nó b) le linn oibre oíche mar
seo a leanas:
a) Measúnú priacail san ionad oibre: Tar éis measúnú priacail a rinneadh de réir na Rialachán
faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 1989, sonraíodh na priacail seo a
leanas a bheith ann i leith an fhostaí thuasluaite.
Liostaigh priaca(i)l:

Tabhair fáth(anna) nach bhféadann tú fáil réidh leis an bpriacal (na priacail):

b) Measúnú priacail le linn oibre oíche: Is gá don fhostaí thuasluaite obair oíche a dhéanamh
(obair idir 11 i.n. agus 6 r.n. an lá dár gcionn, tréimhse a chuimsíonn, de ghnáth, trí huaire an chloig
oibre ar a laghad agus aon cheathrú den mhéid ama a chaitheann sí ag obair sa bhliain).
Dheimhnigh an dochtúir thíosluaite go bhfuil obair oíche ina baol do shláinte nó do shábháilteacht
an fhostaí. Ní fhéadaim an fostaí a aistriú chuig obair lae.
Ainm dochtúir an fhostaí:

28.An mbeidh d'fhostaí ag fanacht ar Shaoire Sláinte agus Sábháilteachta go dtí go dtosóidh an
tSaoire Mháithreachais?
Beidh
Mura mbeidh, cén dáta a
thiocfaidh deireadh leis an
Saoire Sláinte agus
Sábháilteachta?

6622156367

L

L

Ní bheidh

M M

B B B B

Cuid 4 ar leanúint

eolas an fhostóra

29.Sonraí íocaíochta don fhostaí ar Shaoire Sláinte agus Sábháilteachta:
Dáta tosaigh na saoire/na
híocaíochta a rinne tú leis
L L
M M
B B B B
an bhfostaí:
Dáta deiridh na híocaíochta
a rinne tú leis an bhfostaí:

L

L

M M

B B B B

Tabhair do d'aire
Ní mór duit leanúint ort íocaíocht a dhéanamh le d'fhostaí ar feadh 21 lá féilire (3 seachtaine
oibre) ón dáta a ndeonaítear Saoire Sláinte agus Sábháilteachta. Mar shampla, más é 1 Feabhra
dáta tosaigh na saoire/na híocaíochta, is é 21 Feabhra a dáta deiridh a dhéanfaidh tú íocaíocht leis
an bhfostaí. Thosódh an Roinn seo ag déanamh íocaíochta ansin ar 22 Feabhra.

Dearbhú
Is fíor agus is iomlán iad na sonraí a thug mé i gCuid 4. Tuigim go bhfuil oibleagáid ormsa (an fostóir)
agus go n-aontaímse íocaíocht
a dhéanamh leis an bhfostaí ar feadh an chéad 21 lá féilire (3 seachtaine oibre) dá Saoire Sláinte agus
Sábháilteachta, i gcomhair na ndátaí thuas.
Inseoidh mé láithreach don Roinn Coimirce Sóisialaí má iarrfaidh mé ar an bhfostaí filleadh ar an obair toisc:
—
—

nach bhfuil baol don fhostaí ann a thuilleadh
nó
toisc go bhfuil obair eile le fáil nach bhfuil ina baol do shláinte ná do shábháilteacht an fhostaí.
Ainm an fhostóra:
Arna shíniú ag nó ar son an fhostóra
Stampa oifigiúil an fhostóra
Síniú (ní bloclitreacha)

Post sa chomhlacht nó san eagraíocht

Dáta:

2 0

L L
M M
Uimhir chláraithe an
fhostóra:

B B B B

Uimhir ghutháin an
fhostóra:

G. P Ó C A
LÍNETALÚN
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Seoladh
ríomhphoist an
fhostóra:

Má dhéanann tú aon athruithe tar éis duit an fhoirm a chomhlánú, cuir d'inisealacha leo agus
dátaigh iad, le do thoil.
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 5

Sonraí do leanaí

30.Cé mhéad leanbh ar
mhaith leat éileamh a
dhéanamh ar a son?

faoi bhun 18 mbliana d'aois
18 - 22 bliain d'aois agus ag gabháil d'oideachas lánaimseartha*

* Ní mór duit deimhniú scríofa ón scoil nó ón gcoláiste a chur leis
seo do na leanaí atá idir 18 - 22
31.Luaigh na sonraí seo a leanas faoin leanbh, le do thoil:
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Tabhair faoi deara: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh tuilleadh sonraí, más gá.
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Cuid 6

Le bheith comhlánaithe ag do dhochtúir

Deimhním go bhfuil scrúdú
déanta agam ar
agus
gurb é mo thuairim é go
bhféadfadh sí a bheith ag
súil le breith an linbh ar:

(Ainm an iarratasóra)

L

L

M M

B B B B

L

L

M M

B B B B

Dáta an scrúdaithe:
Aon nótaí eile:

Ainm an Dochtúra:

Uimhir phainéil ón RCS:

Uimhir ó CDL (IMC):

Seoladh:

Uimhir ghutháin an dochtúra:

LÍNETALÚN

Seoladh ríomhphoist an
dochtúra:
Stampa oifigiúil an dochtúra
Síniú an Dochtúra (ní bloclitreacha)

6622156367

Má dhéanann tú aon athruithe tar éis duit an fhoirm a chomhlánú, cuir d'inisealacha leo agus
dátaigh iad, le do thoil.

Sonraí do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do
chomhchónaitheora

Cuid 7
32.A (h)Uimhir PSP:
33.Teideal: (cuir 'X' isteach
nó luaigh sonraí)
34.A s(h)loinne:

An tUas.

Bean

Eile

35.A c(h)éadainm(neacha):
36.A s(h)loinne breithe:
37.Sloinne breithe a
m(h)áthar:
38.A d(h)áta breithe:
L
39.An bhfuil sé/sí ina
c(h)ónaí leat faoi láthair?
40.Más rud é nach bhfuil sé/sí
ina c(h)ónaí leat, luaigh a
s(h)eoladh, le do thoil:

L
Tá

M M

B B B B
Níl

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

Cuid 8

D'fhéadfá a bheith i dteideal méadú do do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir mura
bhfuil aon ioncam acu nó má tá a p(h)á comhlán seachtainiúil níos lú ná €310 in aghaidh na seachtaine.
41.Ar mhaith leat méadú a éileamh ar a s(h)on?
Níor mhaith
Ba mhaith
Murar mhaith leat é a dhéanamh, téigh go dtí Cuid 9, le do thoil.
Dá mba mhaith leat é a dhéanamh, comhlánaigh an méid atá fágtha den chuid seo go hiomlán,
le do thoil.
42. Má tá sé/sí fostaithe, cuir an 6 duillín pá is deireanaí a fuair sé/sí faoi iamh le d’iarratas agus luaigh:
Ioncam comhlán:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

43.Má tá sé/sí féinfhostaithe cuir an Fógra Measúnú Cánach is deireanaí faoi iamh agus luaigh:
Ioncam comhlán:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

44.Má tá ioncam as foinse eile aige/aici, amhail pinsean ceirde, luaigh sonraí, le do thoil:
Ioncam comhlán:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

45. Sa chás go bhfuil sé/sí ag fáil íocaíocht(aí) ar bith nó gur chuir sé/sí iarratas isteach ar íocaíocht(aí)
ar bith ón Roinn seo nó ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, luaigh sonraí, le do thoil:
Ainm na híocaíochta:
Méid:

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

6622156367

46.Má fhaigheann sé/sí pinsean nó liúntas ó thír eile, luaigh sonraí, le do thoil:
Ainm na tíre:
A (h)uimhir éilimh nó
thagartha:
Méid (euro):

€

,

.

in aghaidh na seachtaine

Cuid 9

Seicliosta

An bhfuil Cuid 4 comhlánaithe ag d’fhostóir?
An bhfuil Cuid 6 comhlánaithe ag do dhochtúir?
An bhfuil na rudaí seo a leanas faoi iamh agat?
— Litir ó scoil nó ó choláiste
(má tá leanaí agat atá idir 18 agus 22 bliain d'aois agus atá ag gabháil don oideachas lánaimseartha)
— D'fhoirm P45 (más bainteach) - Féach Cuid 4.
— Leagan fíoraithe de do Chead Oibre/den Chárta GNIB (Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána
um Inimirce) agus do Phas (agus gach stampa (droimscríobh) san áireamh)) - daoine nach
saoránaigh de chuid an LEE (an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch) iad agus iadsan amháin.
Maidir le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir (más bainteach):
— Sa chás go bhfuil sé/sí fostaithe - na 6 dhuillín pá ba dhéanaí dá c(h)uid (má tá a t(h)uilleamh
comhlán seachtainiúil níos lú ná € 310).
— Sa chás go bhfuil sé/sí féinfhostaithe - a F(h)ógra Measúnaithe Cánach ba dhéanaí nó a f(h)oirm P35.
Má pósadh thú nó má chuaigh tú isteach i bpáirtnéireacht shibhialta nó aontas sibhialta taobh
amuigh de Phoblacht na hÉireann ón uair dheireanach a thug tú do chuid sonraí chun dáta
leis an Roinn:
— Deimhniú pósta nó deimhniú cláraithe páirtnéireachta sibhialta nó aontais shibhialta atá arna fhíorú*.
* Lena fhíorú, tabhair leat é chuig Stáisiún Gardaí ar bith nó chuig oifig ar bith de chuid na Roinne
Coimirce Sóisialaí, le do thoil. Tabhair do d'aire, le do thoil, nach nglacfar ach le cóipeanna fíoraithe
de leaganacha bunaidh na ndeimhnithe.
Ba chóir duit a thabhairt do d'aire nach féidir próiseáil a dhéanamh ar d'éileamh ar Shochar
Sláinte agus Sábháilteachta go dtí go bhfaighfear na doiciméid thuasluaite.

Ná déan dearmad ar an dearbhú i gCuid 1 a shíniú, le do thoil.
Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe seo chuig:
An Rannóg Sochar Sláinte agus Sábháilteachta
SAORPHOST
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Mhic Artúir
Ard Rámhann
Bun Cranncha
Co. Dhún na nGall
Íosghlao:
Guthán:

1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
+ 353 1 4715898 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)

Tabhair do d'aire
D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid
uimhreacha 1890 (Íosghlao).
6622156367

Cosaint Sonraí agus Saoráil Faisnéise

Coinneoimidne, An Roinn Coimirce Sóisialaí, 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.
Is mar threoir amháin atá na míniúcháin agus na téarmaí a úsáidtear san fhoirm seo, agus ní fhéachtar
le léirmhíniú dlíthiúil a sholáthar inti.
0K 08-12
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