Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

OFP 1

Foirm iarratais ar

Rangú Sonraí R

Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
Cuimhnigh go gcaithfidh leanbh cleithiúnach amháin ar a laghad a bheith ina
chónaí leat chun cáiliú don Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora.
Ní mór Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) a bheith agat sula
ndéanfaidh tú iarratas.
Conas is ceart an fhoirm iarratais seo a líonadh.
• Stróic an leathanach seo den fhoirm, le do thoil, agus bain feidhm as mar threoir
chun an fhoirm seo a líonadh.
• Freagair na ceisteanna go léir, le do thoil. Cuirfear foirm neamhiomlán ar ais
chugat agus is féidir go mbainfidh sé seo moill as d’iarratas.
• Bain feidhm as peann gránbhiorach DUBH, le do thoil.
• Bain feidhm as BLOCLITREACHA agus cuir X sna boscaí cuí, le do thoil.

Ba chóir duit Codanna 1 go 6 agus Cuid 8 A a líonadh de réir mar a bhaineann
siad leat.
Ba chóir do d’fhostóir (más ann dó/di) Cuid 8 B a líonadh.
Nuair a bheidh an fhoirm líonta, léigh Cuid 7 agus sínigh an dearbhú i gCuid 1.

Má theastaíonn aon chabhair uait chun an fhoirm seo a líonadh, déan teagmháil,
le do thoil, le d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil
nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Tábhachtach:
Ba chóir duit iarratas a dhéanamh chomh luath agus a bheifeá infofa. Mura
ndéanfá iarratas laistigh de thrí mhí ón am a bhí tú intofa i dtosach, b’fhéidir go
gcaillfeá cuid den íocaíocht.

Conas is ceart an fhoirm seo a líonadh
Chun cabhrú linn ó thaobh d’éileamh 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

OFP 1

Foirm iarratais ar

Rangú Sonraí R

Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
Cuid 1

Do shonraí féin

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

Uas.

Bn.

Eile

Iníon

4. Ainm(neacha):
5. D’ainm(neacha) mar atá
sé/siad 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 atá tugtha agam ar an bhfoirm seo. Tuigim go
mbeidh orm aon íocaíocht a fhaighim ón Roinn a aisíoc agus gur féidir go n-ionchúiseofar mé má tá
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.

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

Rabhadh: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó má choinníonn tú eolas 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
I mBaintreachas
Shibhialta a díscaoileadh ó shin)
14.Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó i gcumann sibhialta nó ag comhchónaí le duine
eile, cén dáta óna bhfuil tú amhlaidh?
Idirscartha

L L

M M

B B B B

Cuir do theastas pósta nó do theastas clárúcháin um páirtnéireacht shibhialta nó um chumann
sibhialta faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil, má phós tú nó má rinne tú páirtnéireacht
shibhialta nó cumann sibhialta lasmuigh de Phoblacht na hÉireann (ní ghlacaimid le
fótachóipeanna).
15.Má tá tú colscartha, má tá do pháirtnéireacht shibhialta nó do chumann sibhialta díscaoilte
nó mura bhfuil tú ag comhchónaí le duine eile a thuilleadh, cathain a tharla sé seo?
L L
M M
B B B B
Cuir do Theastas um Fhoraithne Iomlán nó d’Fhoraithne Díscaoilte faoi iamh leis an bhfoirm seo
(ní ghlacaimid le fótachóipeanna).
16.Cá fhad atá tú i do chónaí ag an seoladh atá curtha agat i gceist 9?
bliain

mí

17.Cén seoladh ina raibh
cónaí ort roimh an
seoladh atá tugtha agat
i gceist 9?

18.An ndearna tú iarratas ar Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora san am a chuaigh thart?
Ní dhearna

Rinne
Má rinne, luaigh le do thoil:
An dáta a ndearna tú
iarratas:
L L

M M

B B B B

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

19.An bhfuil tú fostaithe faoi láthair (agus obair pháirtaimseartha/shealadach san áireamh)?
Tá
Níl
Tá tú fostaithe nuair a oibríonn tú do dhuine nó do chuideachta eile agus nuair a fhaigheann tú pá
i leith na hoibre sin.
Má tá, luaigh le do thoil:
Do ghairm:
Ainm an fhostóra:
Seoladh an fhostóra:

D’ollphá seachtainiúil:

€

,

.

sa tseachtain

Cuir trí cinn de dhuillíní pá a fuair tú le déanaí nó do P60 deireanach
faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
20.Má tá tú féinfhostaithe, luaigh, le do thoil:
Do ghairm:
D’ollphá seachtainiúil:

€

,

.

sa tseachtain

Cuir an tsraith is déanaí de do chuntais dheimhnithe faoi
iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
21.Roimh duit iarratas a dhéanamh ar an Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora, an raibh tú?
Ag obair:

Bhí

Ní raibh

Ar scoil:

Bhí

Ní raibh

Ag fáil íocaíochta leasa
shóisialaigh:

Bhí

Ní raibh

22.Má tá tú ag fáil íocaíochta ón Roinn seo, luaigh le do thoil:
Ainm na híocaíochta:
Ainm na híocaíochta:
Ainm na híocaíochta:

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

23.An bhfuil méadú duit á éileamh ag aon duine mar chleithiúnaí ar a (h)íocaíocht leasa
shóisialaigh?
Níl
Tá
Má tá, luaigh na sonraí den duine sin anseo, le do thoil:
Ainm:
Seoladh:

Ainm na híocaíochta a
fhaigheann an duine sin:
24.An bhfuil tú ag fáil
cothabhála?

Tá

Níl

‘Cothabháil’ is ea airgead ó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó ó thuismitheoir eile do linbh/leanaí.
Má tá, luaigh le do thoil:
An méid a fhaigheann €
sa tseachtain
,
.
tú:
Cuir cóip den Ordú Cothabhála nó den Chomhaontú Idirscartha faoi iamh leis an bhfoirm
seo, le do thoil, má tá ceann agat.
25.Mura bhfuil tú ag fáil cothabhála, cad iad na hiarrachtaí atá á ndéanamh agat chun í sin a fháil?

Cuir cóip den Toghairm Chothabhála faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil, má tá ceann
agat.
26.An leatsa an mhaoin ina bhfuil cónaí ort faoi láthair?
Ní liomsa í
Is liomsa í
Más leatsa í, cuir cruthúnas ar d’íocaíochtaí morgáiste faoinár mbráid i gcomhair na bliana
reatha, le do thoil.
27.An bhfuil an mhaoin ina bhfuil cónaí ort faoi láthair á tógáil ar cíos agat?
Níl

Tá

Má tá, cuir admháil a fuair tú le déanaí ó do thiarna talún nó ráiteas ó do ghníomhaireacht
ligin faoinár mbráid, le do thoil, mar aon le cóip de do léas nó do chomhaontú tionóntachta.
28.An n-íocann tuismitheoir eile do linbh/leanaí aon airgead i leith chostais chíosa nó
mhorgáiste na cóiríochta reatha atá agat?
Ní íocann

Íocann
Má íocann, luaigh le do thoil:
An méid airgid a
€
fhaigheann tú:

,

.

sa tseachtain

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

29.An bhfuil/raibh tú ag glacadh páirte in aon cheann de na cúrsaí nó na scéimeanna seo a leanas?
An cineál cúrsa Má tá/bhí
cuir (X)
nó scéime
Fostaíocht Phobail

L L
Scéim Shóisialta
na Tuaithe
Liúntas
Fiontraíochta um
Fhilleadh ar Obair
Liúntas um
Fhilleadh ar Obair
(Fostaithe)
Scéim Deiseanna
Oiliúna
Gairmoideachais
(SDOG/VTOS)
Liúntas um Fhilleadh
ar Oideachas
Clár Seirbhísí
Pobail

An méid a íoctar leat i leith
na scéime nó i leith an chúrsa

An dáta ar thosaigh tú
an cúrsa nó an scéim

M M

L L

M M

L L

M M

L L

M M

L L

M M

L L

M M

L L

M M

M M

,

.

sa
tseachtain
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.
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€

,

.

sa
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.

sa
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B B B B

B B B B

B B B B

B B B B

B B B B

B B B B

B B B B

Tionscnamh Post

L L

€

B B B B

30.An bhfuil coigilteas nó cuntais i mbanc, in oifig an phoist, i gcumann foirgníochta, i gcomhar
creidmheasa nó in aon institiúid airgeadais eile agat i bPoblacht na hÉireann nó in aon tír eile?
Tá

Níl

Má tá, luaigh le do thoil:
Institiúid Airgeadais 1
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantóra Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntas Bainc (IBAN):
Iarmhéid reatha:
€
,
An comhchuntas é an
Is ea
cuntas seo?
Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):

.
Ní hea

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin
Institiúid Airgeadais 2

Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantóra Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntas Bainc (IBAN):
Iarmhéid reatha:

€

An comhchuntas é an
cuntas seo?

,

.

Is ea

Ní hea

Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):
Cuir ráiteas bunaidh faoi iamh leis an bhfoirm seo i dtaca le gach cuntas, a thaispeánfaidh
idirbhearta sna 3 mhí dheireanacha, le do thoil.
Má tá cuntais eile ar bith agat, ní mór duit sonraí díobh sin a thabhairt don Roinn seo ar
leathán páipéir ar leith
31.An bhfuil cunta(i)s eile agat le hInstitiúidí Airgeadais seachas an/na cuntas/cuntais sin a
liostaítear thuas?
Níl

Tá

Má tá, is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun sonraí a chur ar fáil.
32.An sealbhaíonn tú stoic, scaireanna (agus scaireanna in uachtarlann nó i gcomharchumann
san áireamh), blianachtaí, bannaí, cistí, polasaithe árachais nó infheistíochtaí?
Sealbhaíonn
Má shealbhaíonn, luaigh le do thoil:
A luach:
€

Ní shealbhaíonn

,

.

Cuir ráiteas faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil, chun na
sonraí agus an luach reatha ar an margadh a thaispeáint.
33.An bhfuil tú i d’úinéir feirme nó talún, an bhfuil úinéireacht feirme nó talún á roinnt agat, an
bhfuil feirm nó talamh á saothrú agat nó an bhfuil feirm nó talamh á ligean amach ar cíos agat?
Tá
Níl
Má tá, luaigh le do thoil:
Méid na feirme/talún:
Glanioncam nó
glanchíos bliantúil ón
bhfeirm nó ón talamh:

€

acra

,

.

Ciallaíonn ‘glanioncam bliantúil’ an t-airgead atá tuillte agat ón
bhfeirm tar éis na costais oibriúcháin a bhaint.
Cuir na cuntais is déanaí i leith na feirme agus comhaontú cíosa
nó léasa, san áit ar cuí sin, ar ais leis an bhfoirm seo, le do thoil.

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

34.An bhfuil tú i d’úinéir aon mhaoine eile, nó an bhfuil úinéireacht aon mhaoine eile á roinnt
agat, seachas do bhaile cónaithe?
Níl
Tá
Má tá, luaigh le do thoil:
An cineál maoine:
Seoladh na maoine:
Chiallódh ‘maoin’ árasán,
maoin ghnó, teach nó
talamh eile, seachas an
ceann sin a luadh i gceist
33.
Luach reatha ar an
€
margadh:
Cíos ón maoin seo:

€

,
,

,
.

.
sa tseachtain

Cuir fianaise cháipéiseach reatha ar fáil maidir le luach ar an
margadh/ ioncam cíosa ón maoin, le do thoil.
Má tá an mhaoin morgáistithe, cuir ráiteas a fuarthas le déanaí ón
institiúid iasachta faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
35.An bhfuil maoin, agus feirm nó talamh san áireamh, díolta nó aistrithe le déanaí agat?
Tá

Níl

Cuir fianaise cháipéiseach ar fáil, le do thoil.
36.Má tá aon ioncam eile agat, tabhair sonraí sa spás seo a chuirtear ar fáil, le do thoil:

37.Mura ndearna tú iarratas laistigh de 3 mhí ón am a bhí tú intofa i dtosach, tabhair an fáth nó
na fáthanna leis sin:

Rabhadh: Mura ndéanfá iarratas laistigh de thrí mhí ón am a bhí tú intofa i dtosach, b’fhéidir go
gcaillfeá cuid den íocaíocht.

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

Líon na míreanna seo má tá tú i mbaintreachas, más páirtnéir sibhialta marthanach thú nó má
fuair do chomhchónaitheoir bás.
38.Cathain a fuair do chéile,
do pháirtnéir sibhialta nó
L L
M M
B B B B
do chomhchónaitheoir
bás?
Cuir cóip dá t(h)eastas báis faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do
thoil, má fuair sé/sí bás lasmuigh de Phoblacht na hÉireann (ní
ghlacaimid le fótachóipeanna).
Mura bhfuil teastas báis agat, cuir cárta cuimhneacháin nó gearrthán as
nuachtán, a thaispeánfaidh dáta an bháis, faoi iamh leis an bhfoirm seo.
39.An bhfuair do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir bás de dheasca
tionóisce nó galair a bhain leis an obair?
Fuair
Ní bhfuair
Tabhair sonraí i gCuid 2 de do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir nach
maireann, le do thoil.
Líon na míreanna seo mura gcónaíonn tú a thuilleadh le do pháirtnéir sibhialta nó má tá do
pháirtnéireacht shibhialta nó do chumann sibhialta díscaoilte.
40.Cathain a thosaigh tú agus
do pháirtnéir sibhialta ag
L L
M M
B B B B
cónaí ar leith ó chéile?
Mura cuimhin leat an dáta go baileach, tabhair dúinn do thuairim ar cathain a scar sibh ó chéile.
41.Ar díscaoileadh do
pháirtnéireacht shibhialta
nó do chumann sibhialta?

Díscaoileadh

Níor díscaoileadh

Má díscaoileadh, cuir cóip den Fhoraithne Díscaoilte faoi iamh
leis an bhfoirm seo, le do thoil.
Tabhair sonraí i gCuid 2 de do pháirtnéir sibhialta, le do thoil.

Líon na míreanna seo má tá tú idirscartha ó do chéile.
42.Cathain a scar tú ó do
chéile?
43.An bhfuair sibh
idirscaradh dlíthiúil?

L L

M M

B B B B

Ní bhfuair
Fuair
Má fuair, cuir cóip den Chomhaontú Idirscartha faoi iamh leis an
bhfoirm seo, le do thoil.
Tabhair sonraí i gCuid 2 de do chéile, le do thoil.

Líon na míreanna seo má tá do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir i
bpríosún.
44.Cathain a cuireadh
pianbhreith phríosúnachta
ar do chéile/pháirtnéir
L L
M M
B B B B
sibhialta/chomhchónaitheoir?
45.Cén príosún ina bhfuil
sé/sí?
46.Cá fhad atá a
p(h)ianbhreith?
47.Cad í a (h)uimhir
phríosúin?
Tabhair sonraí i gCuid 2 de do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do
chomhchónaitheoir, le do thoil.

Sonraí de do chéile/do pháirtnéir sibhialta/d’iarchomhchónaitheoir/ thuismitheoir eile do linbh

Cuid 2
48.A (h)Uimhir PSP:
49.Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh, más cuí)
50.A s(h)loinne:

Uas.

Bn.

Eile

Iníon

51.A (h)ainm(neacha):
52.A s(h)loinne breithe:
53.A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

54.Sloinne breithe a
m(h)áthar:
55.A s(h)eoladh:

56.Cén tír inar rugadh é/í?
57.Má bhí tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta, i gcumann sibhialta nó ag comhchónaí le duine eile,
an raibh do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó d’iar-chomhchónaitheoir colscartha riamh nó an
raibh a p(h)áirtnéireacht shibhialta nó a c(h)umann sibhialta díscaoilte riamh?
Ní raibh
Bhí
58.An bhfuil do chéile, do pháirtnéir sibhialta, d’iar-chomhchónaitheoir nó tuismitheoir eile do
linbh fostaithe, ar Scéim Fostaíochta Pobail, ar Chlár Fostaíochta nó ar chúrsa de chuid
FÁS/SOLAS?
Níl
Tá
Má tá, luaigh le do thoil:
Ainm a f(h)ostóra:
Seoladh a f(h)ostóra:

A (h)ollphá seachtainiúil:

€

,

.

sa tseachtain

Cuir P60 i leith na bliana cánach is deireanaí faoi iamh leis an
bhfoirm seo, le do thoil.
59.Má tá do chéile, do pháirtnéir sibhialta, d’iar-chomhchónaitheoir nó tuismitheoir eile do
linbh féinfhostaithe, luaigh, le do thoil:
A g(h)airm:
A (h)ollphá seachtainiúil:

€

,

.

sa tseachtain

Cuir an tsraith is déanaí dá c(h)untais dheimhnithe faoi iamh
leis an bhfoirm seo, le do thoil.

Sonraí de do chéile/do pháirtnéir sibhialta/d’iarchomhchónaitheoir/thuismitheoir eile do linbh

Cuid 2 ar leanúint

60.Má tá sé/sí ag fáil aon íocaíochta ón Roinn seo, luaigh, le do thoil:
Ainm na híocaíochta:
A (h)uimhir éilimh nó a
(h)uimhir thagartha:
Méid:

Cuid 3

€

,

.

sa tseachtain

Sonraí de do leanbh/leanaí cáilithe

61.An mian leat iarratas a dhéanamh i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe?
Is mian

Ní mian

Más mian, cé mhéid leanaí ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith?
faoi bhun 18 mbliana d’aois
18 - 22 de bhlianta d’aois agus in oideachas lánaimseartha
Luaigh na sonraí seo
maidir le gach leanbh:

Leanbh 1

Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L

M M

B B B B

M M

B B B B

M M

B B B B

Leanbh 2
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
Leanbh 3
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L

Ní mór duit daingniú i scríbhinn ón scoil nó ón gcoláiste do na leanaí atá 18 - 22 de bhlianta
d’aois a chur faoi iamh leis an bhfoirm seo.
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun sonraí de leanaí
eile atá agat a chur ar fáil.

Cuid 4

Sonraí de gach duine a chónaíonn ag do
sheoladh

62.An gcónaíonn aon duine eile leat seachas an/na leanbh/leanaí a ainmníodh i gCuid 3?
Cónaíonn

Ní chónaíonn

Má chónaíonn, tabhair sonraí de gach duine eile a chónaíonn leat:
Duine 1 a chónaíonn liom
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Duine 2 a chónaíonn liom
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Duine 3 a chónaíonn liom
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh
sonraí a chur ar fáil, más gá sin.

Cuid 5

Coinníoll Gnáthchónaithe

Ní mór do gach iarratasóir an chuid seo a líonadh.
Ní mór duit an Coinníoll Gnáthchónaithe a chomhlíonadh chun cáiliú don Íocaíocht Teaghlaigh
Aontuismitheora.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.
63.Cén tír inar rugadh thú?
64.Cad í do náisiúntacht?
65.Cathain a tháinig tú chun
cónaí i bPoblacht na
L L
M M
B B B B
hÉireann?
66.Ar chónaigh tú sa *chomhlimistéar taistil ar feadh do shaoil uile, agus an dá bhliain
dheireanacha san áireamh?
Chónaigh
Níor chónaigh
Murar chónaigh, freagair ceisteanna 67 go 70, le do thoil.
Má chónaigh, tabhair sonraí de na háiteanna ar chónaigh tú, le do thoil.

Cuid 5 ar leanúint

Coinníoll Gnáthchónaithe
Tír 1

Tír:
Ó:
Go:
L L

M M

B B B B

M M

B B B B

M M

B B B B

An fáth ar chónaigh tú ann:

Tír 2
Tír:
Ó:
Go:
L L
An fáth ar chónaigh tú ann:

Tír 3
Tír:
Ó:
Go:
L L
An fáth ar chónaigh tú ann:

Tabhair faoi deara
*Is é an Comhlimistéar Taistil ná Éire, An Bhreatain Mhór, Oileán Mhanann agus Oileáin Mhuir
nIocht. Is féidir leat tréimhsí gearra a chaitheamh ar shaoire ghairid, ag staidéar nó ag taisteal
lasmuigh den Chomhlimistéar Taistil agus fós a bheith i do ghnáthchónaí anseo.
Má chónaigh tú i dTuaisceart Éireann, sa Bhreatain Mhór, in Oileán Mhanann nó in Oileáin
Mhuir nIocht, cuir cruthúnas cónaithe ar fáil, le do thoil. Féadfar an chónaitheacht a fhíorú trí
phas nó trí chárta aitheantais a thabhairt ar aird mar aon le ceann nó níos mó díobh seo a
leanas: taifid fhostaíochta mar P45 nó P60; ráitis bhainc; sonraí d’íocaíochtaí sochair; billí
fóntais; comhaontuithe cíosa nó morgáiste nó admhálacha i leith táillí údaráis áitiúil.

Cuid 5 ar leanúint

Coinníoll Gnáthchónaithe

67.An bhfuil tú i do chónaí ag an seoladh céanna le dhá bhliain anuas?
Níl

Tá

Mura bhfuil, tabhair sonraí de na háiteanna ar chónaigh tú, le do thoil:
Seoladh deireanach:

Ó:
Go:
L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

Seoladh roimhe sin:

Ó:
Go:
68.An bhfuil tú i do chónaí go leanúnach in Éirinn ón lá ar tháinig tú anseo?
Níl
Tá
69.An bhfuil aon duine de do dhlúthmhuintir, mar shampla tuismitheoir, deartháir, deirfiúr nó
leanbh, ina chónaí in Éirinn?
Tá
Níl
Má tá, tabhair na
sonraí, le do thoil:
Duine 1
A s(h)loinne:
A (h)ainm(neacha):
A s(h)eoladh:

A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

A g(h)aol leat:
An dáta ar tháinig sé/sí go
hÉirinn:

Cuid 5 ar leanúint

Coinníoll Gnáthchónaithe
Duine 2

A s(h)loinne:
A (h)ainm(neacha):
A s(h)eoladh:

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 g(h)aol leat:
An dáta ar tháinig sé/sí go
hÉirinn:

Duine 3
A s(h)loinne:
A (h)ainm(neacha):
A s(h)eoladh:

A d(h)áta breithe:

A g(h)aol leat:
An dáta ar tháinig sé/sí go
hÉirinn:

Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a
thuilleadh sonraí a chur ar fáil, más gá sin.
70.An ndearna tú iarratas ar stádas dídeanaí riamh?
Rinne

Ní dhearna

Má rinne, freagair an dá cheist (a) agus (b) agus cuir cóipeanna de na cáipéisí ábhartha go léir
ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar fáil, le do thoil.
(a) An bhfuil tú ag fanacht le cinneadh faoi iarratas ar stádas dídeanaí?
Tá

Níl

Cuid 5 ar leanúint

Coinníoll Gnáthchónaithe

(b) An bhfuil stádas dídeanaí nó cead fanacht sa Stát deonaithe duit?
Tá

Níl

(c) An bhfuil cárta ó Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce agat?
Tá

Níl

Má tá, cuir cóip fhíoraithe den chárta sin faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil (is féidir le
do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil fótachóip den chárta a
dhéanamh duit agus é a fhíorú go bhfuil an cárta bunaidh feicthe acu).

Don oifig amháin
HRC gan a bheith
comhlíonta

HRC comhlíonta

Cuid 6

HRC1 eisithe

Do shonraí íocaíochta

Molann an Roinn go ndéanfar an íocaíocht go díreach le do chuntas reatha, taisce nó coigiltis in
institiúid airgeadais. Is í seo an rogha íocaíochta is fearr duit mar is féidir leat d’íocaíocht a fháil
ag am agus in áit a oireann duit. Ní mór an cuntas a bheith i d’ainm féin nó i gcomhsheilbh agat.

Institiúid Airgeadais
Gheobhaidh tú na sonraí seo a leanas agus iad clóite ar ráitis ó d’institiúid airgeadais.
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantóra Bainc (BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas
Bainc (IBAN):
Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):

Oifig an Phoist
Mura bhfuil cuntas in institiúid airgeadais agat, ainmnigh Oifig an Phoist inar mian leat
d’íocaíocht a fháil.
Seoladh Oifig an Phoist:

Cuid 7

Seicliosta

Ar chuir tú na nithe seo a leanas faoi iamh leis an bhfoirm?
— Ráitis bhainc, P60 nó ráiteas ó chuntasóir má tá tú féinfhostaithe
— Cárta asbhainte cánach nó trí cinn de dhuillíní pá a fuarthas le déanaí
— Cruthúnas ar íocaíochtaí morgáiste nó admhálacha cíosa
— Litir ón scoil nó ón gcoláiste (má tá leanbh/leanaí agat atá idir 18 agus 22 de bhlianta d’aois agus atá
in oideachas lánaimseartha)
— Toghairm chothabhála nó ordú cothabhála
— Comhaontú idirscartha
— Teastas um fhoraithne iomlán
— Foraithne díscaoilte ar theastas um páirtnéireacht shibhialta nó um chumann sibhialta
Má rugadh/pósadh thú, nó má rinne tú páirtnéireacht/cumann s(h)ibhialta lasmuigh de Phoblacht na hÉireann:
— Do theastas breithe
— Do theastas pósta nó do theastas um páirtnéireacht shibhialta nó um chumann sibhialta
— Foraithne colscartha (foraithne iomlán)
— Teastas báis do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora nach maireann.
Mura bhfuil teastas báis agat dó/di go fóill, cuir gearrthán as nuachtán, a thaispeánfaidh dáta an
bháis, faoi iamh leis an bhfoirm seo, - glacfar le Tuairisc Chróinéara freisin.
— Teasta(i)s b(h)reithe do linbh cháilithe /do leanaí cáilithe (má tá iarratas ar mhéadú dóibh á
dhéanamh agat). Tabhair faoi deara: Níl aon ghá le teastas breithe má tá Sochar Linbh á fháil agat cheana.
Ní ghlacfar ach le teastais bhunaidh.

Cuimhnigh, le do thoil, ar an Dearbhú i gCuid 1 a shíniú.
Thairis sin, cinntigh go líonfaidh tú agus/nó d’fhostóir
Cuid 8.
Má bhíonn aon fhadhb agat ó thaobh an fhoirm seo a líonadh, déan teagmháil, le do thoil, le d’Ionad
Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Cuir an fhoirm iarratais líonta seo chuig:
Do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.
Tá na sonraí teagmhála le fáil san eolaí gutháin nó ar www.welfare.ie.

Tábhachtach: Mura ndéanfá iarratas laistigh de 3 mhí ón am a bhí tú intofa i dtosach,
b’fhéidir go gcaillfeá cuid den íocaíocht.
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 a úsáidtear na mínithe agus na téarmaí san fhoirm seo agus ní léirmhíniú dleathach iad.
0K 06-18
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Líon má tá Sochar Máithreachais, Sochar
Breoiteachta, Sochar Uchtaíoch, Sochar Sláinte
agus Sábháilteachta nó Sochar Díobhála Ceirde
á fháil agat agus má tá tú i bhfostaíocht

Cuid 8

Tabhair an chuid seo do d’fhostóir chun gur féidir leis/léi Cuid B a líonadh. Féadfaidh tú í
a scaradh i dtosach más amhlaidh nach mian leat go bhfeicfidh d’fhostóir do shonraí.
1. Cad í d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP)?

2. An bhfuil aon cheann de na híocaíochtaí leasa shóisialaigh seo a leanas á fháil agat?
Cuir ‘X’ sa bhosca cuí, le do thoil.
Sochar Máithreachais
Sochar Breoiteachta
Sochar Uchtaíoch
Sochar Sláinte agus Sábháilteachta
Sochar Díobhála Ceirde
• Líonann tú Cuid A.
• Líonann d’fhostóir Cuid B.

Cuid A - Le líonadh agat (an t-iarratasóir)
Cuir ‘X’ sa bhosca cuí, le do thoil.
Níl sé de rún agam filleadh ar an obair.
Tabhair do P45 nó ráiteas ó d’fhostóir go bhfuil deireadh le
d’fhostaíocht agus cinntigh go líonfaidh d’fhostóir Cuid B thall.
Níl a fhios agam fós an bhfillfidh mé ar an obair agus
inseoidh mé daoibh chomh luath agus is féidir.
Ní féidir linn d’iarratas a bhreithniú go dtí go ndeimhneoidh tú
cibé acu a fhillfidh nó nach bhfillfidh tú ar an obair.
Tá sé de rún agam
filleadh ar an obair ar

2 0

L L
M M
B B B B
Má tá sé de rún agat dul ag obair arís, cinntigh go líonfaidh
d’fhostóir Cuid B.
Féadfaidh Cigire Leasa Shóisialaigh agallamh a chur ort faoi d’iarratas. Ní mór duit cibé
sonraí nó cibé cáipéisí a bheidh uaidh/uaithi (mar shampla, ráitis bhainc nó duillíní pá) a
thabhairt dó/di.
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 eolas siar, féadfar thú a ionchúiseamh
agus dá thoradh sin féadfar fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó iad araon a ghearradh ort.

Cuid 8

Líon má tá Sochar Máithreachais, Sochar Breoiteachta, Sochar
Uchtaíoch, Sochar Sláinte agus Sábháilteachta nó Sochar
Díobhála Ceirde á fháil agat agus má tá tú i bhfostaíocht
Cuid B - Dearbhú an fhostóra

1. Dearbhaím go
bhfuil/raibh*

ag fáil
Ainm an fhostaí

olltuilleamh

€

,

.

sa tseachtain agus *Sochar Máithreachais, Sochar

Uchtaíoch, Sochar Breoiteachta, Sochar Díobhála Ceirde nó Sochar Sláinte agus Sábháilteachta
á fháil aige/aici (*scrios amach mar is cuí)
NÓ
Dearbhaím nár
tuilleamh ón
íocadh/ nach
n-íocfar* le
Ainm an fhostaí
gcuideachta seo agus *Sochar Máithreachais, Sochar Breoiteachta nó Sochar Sláinte agus
Sábháilteachta á fháil aige/aici (*scrios amach mar is cuí)
2. Stad sé/sí de bheith ag
obair leis an
gcuideachta seo ar:
L L
M M
B B B B

AGUS
D’fhill/fillfidh sé/sí ar
an obair* leis an
L L
gcuideachta seo ar:
Is é an t-olltuilleamh
atá/a bheidh*
€ ,
aige/aici ná:
Ainm an fhostóra:

M M

.

B B B B
sa tseachtain

Seoladh an fhostóra:

Uimhir ghutháin an
fhostóra:

GUTHÁN PÓCA
LÍNE THALÚN

Uimhir chláraithe an
fhostóra:
Stampa oifigiúil
Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B
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
bhain¬eann 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 a úsáidtear na mínithe agus na téarmaí san fhoirm seo agus ní léirmhíniú dleathach iad.
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