Foirm iarratais do

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
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Mhéadú Maireachtála Aonair
•
•
•
•

Aicmiú Sonraí Faoi Rún

Bain úsáid as BLOCLITREACHA, le do thoil.
Bain úsáid as DÚCH DUBH agus freagair na ceisteanna go léir, le do thoil.
Mura mbaineann ceist áirithe leat, fág an spás freagartha folamh, le do thoil.
Chun tuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Cuid 1

Do shonraí féin

1. D'Uimh. PSP:
2. Teideal: (cuir ‘X’ isteach
nó luaigh sonraí)
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3. Sloinne:
4. Céad ainm(neacha):
5. Do dháta breithe:
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Sonraí Teagmhála
6. Do sheoladh:

7. D'uimhir ghutháin:
LÍNE TALÚN
G.PÓCA
8. 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 athraíonn m'acmhainn nó mo chúinsí.
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Síniú (ní bloclitreacha)

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

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

9. Luaigh ainm na híocaíochta
a fhaigheann tú ón Roinn
seo, le do thoil.
10. Luaigh an dáta ar
thosaigh tú de bheith i
do chónaí i d'aonar nó i
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d'aonar go príomha:
11.Tabhair sonraí faoi athruithe ar bith ar do theaghlach le do thoil, a bhfuil sé mar thoradh
orthu go bhfuil tú i do chónaí i d'aonar go hiomlán nó go príomha.

Comhlánaigh an chuid seo SAN AON CHÁS go bhfuil cónaí ort TAOBH AMUIGH de
Phoblacht na hÉireann
Is gá go gcomhlánóidh duine de na daoine seo a leanas an chuid seo:
• Státseirbhíseach/Garda/Dochtúir/Dlíodóir/Giúistís/Ministir Creidimh,
• Oifigeach Oifig Poist/Oifigeach Seirbhís Sláinte/Oifigeach Bainc,
• Nótaire/Feidhmeannach Síochána/Oifigeach Taidhleoireachta nó Consalachta ó Éirinn.
Dearbhaím go bhfuil an duine atá ainmnithe ar an leathanach thall ina c(h)ónaí ina (h)aonar.
Shínigh an t-iarratasóir an fhoirm i mo láthair agus níl mé gaolta leis an iarratasóir.
Stampa oifigiúil
Síniú an fhinné (ní bloclitreacha)

2 0
L L

M M

B B B B

Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe chuig:
Má fhaigheann tú:
• Pinsean Stáit (Ranníocach)
• Pinsean Stáit (Neamh-ranníocach)
• Pinsean na nDall
• Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta
Mharthanaigh (Ranníocach)
• Sochar Banchéile Thréigthe

Seol d'iarratas chuig:

Má fhaigheann tú:
• Pinsean Easláine
• Liúntas Míchumais
• Forlíonadh Éagumais
• Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
Ranníocach faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde

Seol d'iarratas chuig:

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach
Íosghlao: 1890 500 000

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Foirgnimh an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort
Íosghlao: 1890 92 77 70

Cosaint Sonraí agus Saoráil Faisnéise
Coinneoimidne, 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.
Is mar threoir amháin atá na mínithe agus na téarmaí a úsáidtear san fhoirm seo agus ní fhéachtar le
léirmhíniú dleathach a sholáthar inti.
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