Foirm iarratais ar an

Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

PTA 1

Scéim Dreasachta Poist
Pháirtaimseartha
•
•
•
•

Bain feidhm as BLOCLITREACHA, le do thoil.
Bain feidhm as DÚCH DUBH agus comhlánaigh gach ceist, le do thoil.
Mura mbaineann ceist leat, fág spás bán i limistéar an fhreagra, le do thoil.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Cuid 1

Do shonraí féin

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

Eile

Uasal

4. Ainm(neacha):
5. Do dháta breithe:
L L

M M

B B B B

Sonraí Teagmhála
6. Do sheoladh:

7. D’uimhir ghutháin:
LÍNE

THALÚN

SOGHLUAISTE
8. Do sheoladh ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím gur cruinn é an t-eolas uile atá tugtha agam ar an bhfoirm seo.
Inseoidh mé don Roinn nuair a thiocfaidh athrú ar m’acmhainn nó mo dhálaí.

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 tú a
chúiseamh agus féadfar fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó iad araon a ghearradh ort.

Cuid 2

Sonraí den fhostóir

9. Ainm an fhostóra:
10. Seoladh an fhostóra:

11. An Cineál Gnó:

Don oifig amháin
Comhlíonann an duine a ainmnítear thuas na coinníollacha chun páirt a ghlacadh sa Scéim Dreasachta
Poist Pháirtaimseartha agus beidh sé/sí rannpháirteach le héifeacht ó
2 0
ar ráta seachtainiúil

€

.

L L

M M

B B B B

Ní chomhlíonann an duine a ainmnítear thuas na coinníollacha chun páirt a ghlacadh sa Scéim
Dreasachta Poist Pháirtaimseartha.

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú (Ná hÚsáid bloclitreacha)

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 iontu.
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