Foirm Iarratais do
Shochar Míthreorach agus/nó
Forlíonadh Éagumais faoin Scéim um
Shochair Dhíobhálacha Ceirde

Oifig Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

OB21

Conas foirm Iarratais a chomhlánú le haghaidh Sochar Míthreorach agus/nó
Forlíonadh Éagumais faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde.
• Bain an leathanach seo le do thoil agus bain úsáid as mar threoir.
• Léigh leabhrán eolais SW 31 le do thoil, sula líonfaidh tú an fhoirm iarratais seo
isteach.
• Tá Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) bhailí ag teastáil, sular féidir leat
iarratas a dhéanamh. Ní féidir linn glacadh le d'iarratas gan an uimhir seo.
• Bain úsáid as BLOCLITREACHA le do thoil, agus cuir tic (✓) sna boscaí cuí.
• Bain úsáid as peann gránbhiorach dubh le do thoil.
• Freagair na ceisteanna go léir le do thoil. Cuirfimid aon fhoirm atá neamhiomlán ar
ais, rud a chuirfidh moill ar phróiseáil d'iarratais.
• Cuid 1 -

Líon isteach na sonraí go léir le do thoil, go háirithe leis na treoracha le
haghaidh leathanach a haon á leanúint. Sínigh an dearbhú le do thoil,
nuair atá an fhoirm comhlánaithe.

• Cuid 2 -

Líon isteach na sonraí go léir le do thoil.

• Cuid 3 -

Líon isteach na sonraí go léir má tá tú ag cur iarratais isteach mar gheall ar
thimpiste oibre nó mar gheall ar ghalar bainteach le hobair.

• Cuid 4 -

Líon isteach na sonraí go léir má tá tú ag cur iarratais isteach mar gheall ar
thimpiste oibre.

• Cuid 5 -

Iarr ar d'fhostóir an chuid seo a líonadh isteach le do thoil, má tá tú ag cur
iarratais isteach mar gheall ar thimpiste oibre.

• Cuid 6 -

Líon isteach na sonraí go léir le do thoil, má tá tú ag cur iarratais isteach
mar gheall ar ghalar oibre.

• Cuid 7 -

Líon isteach na sonraí go léir má tá tú agar bainteach le hobair.

• Cuid 8 -

Líon isteach na sonraí go léir le do thoil má tá tú ag cur iarratais isteach ar
Fhorlíonadh Éagumais.

Más gá duit aon chabhair a fháil le líonadh isteach na foirme seo, téigh i dteagmháil
le d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó Rannóg an tSochair Míthreorach sa Longfort
ag (043) 334 00 00.

Conas an chéad leathanach den fhoirm seo a líonadh isteach
• Scríobh amach na litreacha agus na huimhreacha go soiléir.
• Líon isteach na boscaí ón taobh clé go dtí an taobh deas, agus tú ag tosú leis an gcéad bhosca.
• Cuir aon charachtar amháin isteach i ngach bosca.
• Bain úsáid as peann gránbhiorach dubh le do thoil.
1. Luaigh d'uimhir PSP
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9. Céard é do sheoladh
ríomhphoist?

6 7 T

P

Ó C

A

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

10. Céard é do dháta breithe 2 8
(Iniaigh do Theastas Breithe
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má rugadh thú taobh
amuigh de Phoblacht na
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11.An bhfuil tú?
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Oifig Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Foirm iarratais do

OB 21

Shochar Míthreorach agus/nó
Forlíonadh Éagumais faoin Scéim um
Shochair Dhíobhálacha Ceirde
Do chuid sonraí féin

Cuid 1

1. Luaigh d'uimhir PSP le do thoil
2. Céard í an tseanuimhir Árachais
Shóisialaigh a bhí agat, má bhí
ceann acu agat?
An tUas.
Teideal (tic sa bhosca):

Bean

Iníon

Eile

3. Sloinne
4. Céad ainm(neacha)
5. Céard é do shloinne
breithe?
6. Céard é an sloinne breithe
a bhí ar do mháthair?
7. Céard é do sheoladh?

8. Céard í d'uimhir ghutháin?
L. T
G.

P

A

L

Ú
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9. Céard é do sheoladh
ríomhphoist?
10.Céard é do dháta breithe
(Iniaigh do Theastas Breithe
má rugadh thú taobh
L L
M M
B B B B
amuigh de Phoblacht na
hÉireann)?
11.An bhfuil tú?
Pósta
Scartha
Singil
In aontíos
Baintreach
Colscartha
le duine
(Fir)

Athphósta

Dearbhú uaitse
Tá an t-eolas go léir atá tugtha agam ar an bhfoirm seo cruinn. Inseoidh mé don Roinn chomh luath agus
is féidir, má athraíonn m'acmhainn nó mo chúinsí.
Thug mé cead don ospidéal nó don chlinic atá ainmnithe i gCuid 7, aon eolas leighis a bhaineann le mo
chuid cóireála a chur ar fáil don Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh.
Murar féidir leat d'ainm a shíniú, cuir marc ann, ar nós X, agus bíodh finné agat chun a (h)ainm a chur in
aice leis.
Dáta:

L L
Síniú

(NÍ bloclitreacha)

M M

B B B B

Cuid 1 ar leanúint

Do Chuid Sonraí Féin

12.Cén tír inar rugadh thú?
13.Céard é an post atá agat?
14.An bhfuil aon íocaíochtaí á
bhfáil nó éilithe agat ón Roinn
seo nó ó thír éigin eile san AE?
Más ‘Tá’ an freagra, luaigh
céard é:
Cineál na híocaíochta:

Tá

Níl

Tá

Níl

Ba mhaith

Níor mhaith

D'uimhir éilimh nó thagartha:
Ainm na tíre atá do d'íoc:
15.An bhfuil tú ag cur iarratais
isteach ar an íocaíocht seo
taobh istigh de 3 mhí ó tharla
an timpiste?
Más 'Níl’ an freagra, ar mhaith
leat go ndéanfaí siardhátú ar
d'éileamh?
Más ‘Ba mhaith’ an freagra,
inis dúinn an fáth nár chuir tú
iarratas isteach roimhe seo:

D'fhéadfá sochar a chailliúint dá dteipfeadh ort éileamh
a chur isteach taobh istigh de 3 mhí ó thús na míthreorach.

Cuid 2

Do Shonraí Íocaíochta

Íoctar Sochar Míthreorach leat go díreach isteach i do chuntas reatha nó coigiltis taisce in
institiúid airgeadais.

Íocaíocht dhíreach isteach i do chuntas in institiúid airgeadais
Ainm na hinstitiúide airgeadais:
Seoladh na hinstitiúide
airgeadais:

Ainm Shealbhóir an Chuntais:
Is gá do d'ainm a bheith ar an gcuntas nó a bheith
i gcomhúinéireacht agat le duine/daoine eile.
Cineál an chuntais:
Cód sórtála (is féidir é seo
a fháil ó d'institiúid airgeadais)
Uimhir an chuntais (8 n-uimhir):
Mura bhfuil cuntas agat in institiúid airgeadais, téigh i dteagmháil le Rannóg an tSochair
Míthreorach.

Cuid 3

Sonraí faoin míthreoir atá ort

16.An bhfuil míchumas ort mar
gheall ar...?

timpiste a bhí bainteach le hobair?
galar a bhí bainteach le hobair?

17.An bhfuil míchumas oibre ort
Níl
Tá
mar gheall ar an timpiste nó
an galar?
18.An bhfuil tú in ann taisteal
Níl
Tá
a dhéanamh le haghaidh
scrúdú leighis?
19.An bhfuair tú Sochar Díobhála
Ní bhfuair
Fuair
don timpiste nó don ghalar
• Mura bhfuair, caithfidh d'fhostóir sonraí a thabhairt i gCeist 25 ar an
seo?
leathanach thall.
20.Cé dó/di a raibh tú ag obair
Ainm an fhostóra
nuair a tharla an timpiste nó
nuair a tháinig an galar ort?
Seoladh

Uimhir Ghutháin an Fhostóra:

Líne Talún

Guthán Póca
Figiúirí

Litreacha

Uimhir Chláraithe d'Fhostóra:
Dátaí a raibh tú ag obair ansin:
Má bhí tú ag obair go
páirtaimseartha, cé mhéad uair
sa tseachtain a bhíodh i gceist?

Ó:

Go dtí:
uair sa tseachtain

Cuid 4

Sonraí na timpiste oibre

21.Luaigh le do thoil:
– Dáta na timpiste:

Lá

– Am:

Mí

Bliain
rn/in

– Suíomh na timpiste:
22.An ndearna tú tuairisciú ar an
timpiste chuig d'fhostóir?

Rinne
Ní dhearna
• Más ‘Ní dhearna’ an freagra, ba cheart duit tuairisciú
a dhéanamh uirthi láithreach.

23.Céard a bhí ar siúl agat nuair
a tharla an timpiste agus
conas a tharla sí?

24.Céard iad na gortuithe a tharla
duit?

25.Tabhair ainm agus seoladh
aon fhinné(ithe) a chonaic an
timpiste:

Ainm iomlán
Seoladh

Ainm iomlán
Seoladh

Ainm iomlán
Seoladh

Ainm iomlán
Seoladh

Cuid 5

Cur síos an fhostóra ar an timpiste

Luaigh le do thoil:
An dáta ar thosaigh an fhostaíocht:

Lá

Mí

Bliain

Cén aicme de ranníocaíochtaí ÁSPC
a íocadh?
An fostaíocht pháirtaimseartha
a bhí ann?

Is ea

Ní hea

Aontaím

Ní aontaím

Tharla

Níor tharla

Bhí

Ní raibh

Bhí

Ní raibh

Tá

Níl

Más ‘Is ea’ an freagra, luaigh uimhir
na n-uaireanta sa tseachtain:
26.Aontaím le dáta, am agus
suíomh na timpiste agus na
ngortuithe a tharla don
iarratasóir:
Ar tharla an timpiste le linn na
ngnáthuaireanta oibre?
An raibh rud éigin ar siúl ag an
bhfostaí a bhí ceadaithe ar
mhaithe lena c(h)uid oibre?
Mura raibh, tabhair sonraí
anseo:

An raibh sé/sí ag obair ar
laethanta tar éis dháta na
timpiste?
Má ‘Bhí’, cathain a bhí sé/sí ag
obair?

An bhfuil an t-iarratasóir tar éis
filleadh ar an obair ó tharla an
timpiste?
Má ‘Tá’, tabhair dáta anseo:

Lá

Mí

Bliain

Sínithe ag nó ar son an fhostóra
Stampa Oifigiúil an Fhostóra

Ainm:
(Ní bloclitreacha)

Post sa chomhlacht

Dáta

Leathanach F6

Leathanach F6

Cuid 6

Sonraí an ghalair a bhain le hobair

Léigh leabhrán eolais SW 33 do na sonraí go léir faoi na galair atá clúdaithe ag Sochar
Míthreorach.
27.Luaigh ainm an ghalair
Ainm an Ghalair:
a tháinig ort san áit oibre, le
do thoil:
28.Cén cineál oibre a bhí mar
bhunús leis an ngalar dar leat?
Cén fhad a bhfuil an cineál oibre
seo ar siúl agat?
Cén dáta deireanach ar
a ndearnadh tú an cineál oibre
seo?
Cén dáta ar tháinig an galar ort?

29.Ar chuir tú éileamh isteach ar
shochar don ghalar roimhe seo
ón Roinn seo nó ó thír éigin
eile san AE?

Bliain

Mí

Lá

Mí

Bliain

Lá

Mí

Bliain

Chuir

Níor chuir

Más ‘Chuir’ an freagra, luaigh
céard é:
An dáta ar chuir tú éileamh
isteach:
D'uimhir éilimh nó thagartha:
Ainm na tíre ar chuir tú iarratas
isteach ar shochar chuici:

Lá

Mí

Bliain

Cuid 7
30.Tabhair sonraí faoi do
dhochtúir le do thoil:

Do shonraí leighis
Ainm
Seoladh

31.An gcuirtear cóireáil leighis
ort don mhítheoir ag ospidéal
nó ag clinic?
Má ‘Cuirtear’, tabhair sonraí
faoin ospidéal nó faoin gclinic
le do thoil:

Cuirtear

Ní chuirtear

Ainm
Seoladh

Ainm an chomhairligh nó an
speisialtóra:
Tréimhse cóireála:

Ó:

Go dtí:

Ar fhan tú thar oíche?

D'fhan

Níor fhan

An ndeachaigh tú faoi scian?

Chuaigh

Ní dheachaigh

Iarratas ar Fhorlíonadh Éagumais

Cuid 8

Má tá tú ag iarraidh Forlíonadh Éagumais a éileamh,
líon isteach Codanna 8 (a), (b) agus (c).
CUID 8 (a)

Sonraí le haghaidh Forlíonadh Éagumais
Ba mhaith

32.Ar mhaith leat éileamh a chur
isteach ar Fhorlíonadh
Éagumais?

Níor mhaith

Más ‘Níor mhaith' an freagra, téigh ar aghaidh go dtí Cuid 9 le do thoil

Más 'Ba mhaith' an freagra, freagair na ceisteanna seo a leanas,
le do thoil.
33.An raibh tú ag obair ó tharla
an timpiste oibre nó ó tháinig
an galar ort?
Ma ‘Bhí’, líon isteach an tábla
le do thoil:

Bhí
Ainm agus
seoladh gach
fostóra

Ní raibh
Tréimhse oibre
Ó

Go dtí

Cineál na
hoibre

Tuilleamh
seachtainiúil
comhlán
€
€
€
€
€

34.An raibh aon tuilleamh agat
ó tharla an timpiste nó
ó tháinig an galar ort?
Má 'Bhí', luaigh le do thoil:

Bhí

Ní raibh

Cineál na hoibre:

Tuilleamh seachtainiúil:

€

sa tseachtain

Cuid 8 (a) ar leanúint

Sonraí le haghaidh Forlíonadh Éagumais

35.An bhfaigheann tú íocaíochtaí
ón Roinn seo, ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nó
ó thír éigin eile? (féach ar an
liosta sa tábla thíos)

Faigheann

Ní fhaigheann

Má fhaigheann, tabhair sonraí
Má Fhaigheann
✓)
(✓

Cineál na hÍocaíochta

Uimhir éilimh nó thagartha

Méid

Sochar do Lucht
Cuardaigh Fostaíochta

€

sa tseachtain

Liúntas do Lucht
Cuardaigh Fostaíochta

€

sa tseachtain

Íocaíocht leasa
shóisialaigh eile.
Tabhair ainm na
híocaíochta anseo

€

sa tseachtain

Liúntas Leasa
Forlíontach
Íocaíocht eile ó
Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte.
Tabhair ainm na
híocaíochta anseo

€

sa tseachtain

€

sa tseachtain

€

sa tseachtain

Íocaíocht ó thír éigin
eile. Tabhair ainm na
híocaíochta anseo
36.Má fhaigheann tú Sochar nó
Liúntas do Lucht Cuardaigh
Fostaíochta, tabhair ainm agus
seoladh na hOifige Leasa
Shóisialaigh áitiúla:

37.An bhfuil oiliúint curtha ort nó
athshlánú déanta agat chun tú
féin a ullmhú do chineál oibre
difriúil, ó tháinig míchumas
ort?
Má 'Tá', luaigh le do thoil:

Ainm
Seoladh

Tá

Níl

Cineál na hOiliúna
Áit na hOiliúna
Fad na hOiliúna

Tuilleamh:
38.An bhfuil tú i do chónaí leat
féin?

€

sa tseachtain nó sa mhí
Tá

Níl

CUID 8 (b)

Sonraí an linbh cháilithe

39.Ar mhaith leat iarratas a chur
Níor mhaith
Ba mhaith
isteach ar mhéadú do leanbh/
leanaí cáilithe do leanbh/
leanaí atá faoi 18 bliain d'aois,
nó atá idir 18 agus 22 agus atá
in oideachas lánaimseartha?
Más 'Ba mhaith' an freagra, tabhair sonraí anseo le do thoil:
Ainm iomlán an linbh

Dáta breithe
Lá

Mí

UIMHIR PSP

Bliain

An gaol atá
aige/aici leatsa

An bhfuil an
leanbh seo ina
c(h)ónaí leatsa?

Má tá níos mó leanaí agat, déan a gcuid sonraí a liostáil ar bhileog eile.
Iniaigh litir ón scoil nó ón gcoláiste le haghaidh leanbh ar bith idir 18 agus 22 bliain d'aois, le
deimhniú go bhfuil sé/sí in oideachas lánaimseartha, an bhliain staidéir ina bhfuil sé/sí agus
fad an chúrsa.
40.Céard í d'Uimhir Sochar Leanaí,
má fhaigheann tú Sochar
Leanaí?
Mura bhfaigheann, iniaigh Teastais Breithe
gach linbh, má rugadh iad taobh amuigh
de Phoblacht na hÉireann.

CUID 8 (c)
Luaigh le do thoil:
41.Céard é ainm iomlán do chéile
nó do pháirtí?
Is ionann do 'chéile' agus d'fhear
céile nó do bhean chéile. Is
ionann do 'pháirtí' agus an fear
nó an bhean nach bhfuil pósta
leat, ach atá ina c(h)ónaí leat
mar fhear nó mar bhean chéile.
42.Céard í a (h)Uimhir
Phearsanta Seirbhíse Poiblí
(Uimh. PSP)?
43.Céard é a d(h)áta breithe?
44.Cá bhfuil sé/sí ina c(h)ónaí?
Baineann an cheist seo leat san
aon chás amháin nach bhfuil
tusa agus do chéile nó do
pháirtí i bhur gcónaí ag an
seoladh céanna.

Sonraí do chéile nó do pháirtí
An tUas.

Bean

Iníon

Sloinne
Céad ainm(neacha)
Sloinne Breithe (má bhí ceann eile agat)

Figiúirí

Lá

Mí

Litreacha

Bliain

Seoladh

• Má tá cothabháil á híoc agat, cuir cóip den Ordú
Cothabhála leis seo le do thoil.

CUID 8 (c) ar leanúint

Sonraí do chéile nó do pháirtí

45.An bhfuil sé/sí i bhfostaíocht?

Tá

Níl

Má 'Tá', luaigh le do thoil:
Cé dó/di a bhíonn sé/sí ag obair?

Ainm an fhostóra
Seoladh

Uimhir Ghutháin:

Má tá sé/sí á (h)íoc, tabhair na
sonraí seo a leanas le do thoil:
* Má íoctar é/í go seachtainiúil,
tabhair sonraí do na 6 seachtaine
dheireanacha:
* Má íoctar é/í go coicísiúil, tabhair
sonraí do na 3 choicís
dheireanacha:
* Má íoctar é/í go míosúil, tabhair
na sonraí atá ann le 2 mhí anuas:

46.An bhfuil do chéile nó do
pháirtí féinfhostaithe?
Is ionann a bheith féinfhostaithe
agus a bheith ag obair dó/di féin.
Má 'Tá', luaigh le do thoil:

Líne Talún

Guthán Póca

* Pá roimh asbhaintí

Tréimhse pá dar críoch

€
€
€
€
€
€
• Cuir duillíní pá leis seo mar chruthúnas tuillimh, má tá
siad ar fáil. Mura bhfuil duillíní pá ar fáil, seol ráiteas
tuillimh chugainn, atá sínithe agus a bhfuil stampa air
ó fhostóir do chéile nó do pháirtí.
Níl
Tá

Cineál an ghnó:
Ioncam comhlán seachtainiúil:

€

sa tseachtain

• Cuir cóip de chuntais dheireadh na bliana leis seo, le do
thoil.

47.An bhfuil aon ioncam eile
aige/aici?
Má ‘Tá’, tabhair sonraí le do
thoil:

Tá

Níl

CUID 8 (c) ar leanúint
48.An bhfaigheann sé/sí aon
íocaíocht ón Roinn seo, ó
Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte nó ó thír éigin eile?
(féach ar an liosta sa tábla thíos)
Má fhaigheann, tabhair sonraí.

Sonraí do chéile nó do pháirtí
Faigheann

Cineál na híocaíochta

Sochar do Lucht
Cuardaigh Fostaíochta
Liúntas do Lucht
Cuardaigh Fostaíochta
Íocaíocht leasa
shóisialaigh eile.
Tabhair ainm na
híocaíochta anseo

Má Fhaigheann
✓)
(✓

Ní fhaigheann

Uimhir éilimh nó
thagartha

Méid

€

sa tseachtain

€

sa tseachtain

€

sa tseachtain

Liúntas Leasa
Forlíontach

€

sa tseachtain

Íocaíocht eile ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte. Tabhair ainm na
híocaíochta anseo

€

sa tseachtain

Íocaíocht ó thír éigin
eile. Tabhair ainm na
híocaíochta anseo

€

sa tseachtain

Má fhaigheann sé/sí Sochar nó
Liúntas do Lucht Cuardaigh
Fostaíochta, tabhair ainm agus
seoladh na hOifige Leasa
Shóisialaigh Áitiúla:

Ainm
Seoladh

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

Cuir an fhoirm iarratais chomhlánaithe seo chuig:
Rannóg an tSochair Míthreorach
Oifig Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort
Má tá aon deacracht agat le líonadh isteach na foirme seo, cuir glaoch orainn le
do thoil ag na huimhreacha gutháin seo a leanas nó cuir glaoch ar d'Oifig Leasa
Shóisialaigh áitiúil:
Guthán:

An Longfort (043) 334 00 00
Baile Átha Cliath (01) 704 3000

Tábhachtach: Mura gcuireann tú iarratas isteach taobh istigh de 3 mhí, d'fhéadfá sochar a chailliúint.

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 mínithe agus na téarmaí a úsáidtear san fhoirm seo agus ní fhéachtar le
léirmhíniú dleathach a sholáthar ann.
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