Foirm iarratais ar

Lárionad Intreo/Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh

UP 1

Shochar nó Liúntas do Lucht
Cuardaigh Fostaíochta
• Freagair GACH ceist, le do thoil, seachas Cuid 2 i gcás éilimh ar Shochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, agus cuir tic ( 3 ) leis na boscaí cuí.
• Bain feidhm as BLOCLITREACHA, le do thoil.

CUID 1

SONRAÍ PEARSANTA fút, faoi do chéile, faoi do pháirtnéir sibhialta nó faoi
do chomhchónaitheoir
IARRATASÓIR

1. Luaigh, le do thoil:
•

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí
(Uimh.PSP) is ionann is Uimh.IÁS/Chánach

•

Ainm(neacha)

•

Sloinne

•

Sloinne breithe murab ionann é

•

Seoladh
(Mura gcónaíonn tú agus do chéile, do
pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir
le chéile, tabhair an dá sheoladh)

CÉILE, PÁIRTNÉIR SIBHIALTA Fireann/Baineann
NÓ COMHCHÓNAITHEOIR

Fireann/Baineann
LITIR/LITREACHA

FIGIÚIRÍ

DON
OIFIG
AMHÁIN

LITIR/LITREACHA

FIGIÚIRÍ

ID ar Eolas

ID File Ph
ID Pass

ID DL

ID Eile

Scéim

•

Cá fhad a bhfuil cónaí ort ag an
seoladh seo?

Comm

•

Uimhir Ghutháin/Ghutháin Phóca
Má thugann tú uimhir do ghutháin phóca, is
féidir go gcuirfimid téacs chugat faoi d’éileamh.

UP 20

•

An mian leat leas a bhaint as an tseirbhís seo?

•

Seoladh ríomhphoist:

•

Sloinne breithe na máthar

•

Fad slí ón Lárionad Intreo nó ón Oifig
Áitiúil/Chraoibhe Leasa Shóisialaigh is
cóngaraí

•

Náisiúntacht

•

Do ghnáthghairm

•

Do ghairm dheireanach

•

Dáta Breithe
Cuir do Theastas Breithe faoi iamh leis
an bhfoirm seo

IS MIAN

NÍ MIAN

IS MIAN

NÍ MIAN
Comhairlithe faoi
Chreidmheasanna

Cód PO

Occ

LÁ

MÍ

BLIAIN

•

Singil

Pósta

Idirscartha

Colscartha

Dáta an phósta/na páirtnéireachta
sibhialta
Má tá tú idirscartha le do chéile/pháirtnéir
sibhialta/chomhchónaitheoir luaigh:

•

Méid na cothabhála a íocann tú

•

Dáta ar íoc tú cothabháil an uair
dheireanach

3. Sonraí de d’Íocaíocht:
Tabhar sonraí d’Oifig an Phoist inar
mian leat d’íocaíocht a fháil.

LÁ

MÍ

MÍ

I mBaintreachas

MÍ

A.
POST
OFFICE
Sonraí
d’OIFIG
ANdetails
PHOIST
Luaigh AINM OIFIG AN PHOIST:

I bPáirtnéireacht Shibhialta

Ag Comhchónaí le duine

BLIAIN

FÍORAITHE (TÁ/NÍL)

in aghaidh na seachtaine/míosa

€
LÁ

BLIAIN

FÍORAITHE (TÁ/NÍL)

FÍORAITHE (TÁ/NÍL)

2. An bhfuil tú...?

LÁ

BLIAIN

CUID 2

COINNÍOLL GNÁTHCHÓNAITHE

Is éard atá sa choinníoll gnáthchónaithe ná coinníoll nach mór duit a chomhlíonadh chun cáiliú don
Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta. Féach SW 108 chun a thuilleadh eolais a fháil ar ghnáthchónaí.

4.

Cén tír inar rugadh thú?

5.

Cén náisiúntacht atá agat?

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 ghnátchónaí anseo.

6.

An bhfuil tú i do chónaí sa
Chomhlimistéar Taistil ar
feadh do shaoil ar fad?

TÁ

NÍL

TÁ

NÍL

Má tá, freagair ceisteanna 11
agus 12, le do thoil.
Mura bhfuil, freagair
ceisteanna 7 go 12, le do thoil.

7.

An bhfuil tú i do chónaí sa
Chomhlimistéar Taistil le
dhá bhliain anuas?
Mura bhfuil, tabhair sonraí
thíos de gach tír lasmuigh den
Chomhlimistéar Taistil inar
chónaigh tú, le do thoil:

Tír

8.

Cathain a tháinig tú go
hÉirinn?
An bhfuil tú i do chónaí go
leanúnach in Éirinn ón lá ar
tháinig tú anseo?

MÍ

LÁ

TÁ

An fáth ar chónaigh tú ann

Go

Ó

NÍL

BLIAIN

CUID 2 (AR LEAN.) COINNÍOLL GNÁTHCHÓNAITHE
9.

An bhfuil aon duine de do
dhlúthmhuintir, mar shampla
tuismitheoir, deartháir, deirfiúr TÁ
nó leanbh, ina c(h)ónaí in Éirinn?
Má tá, tabhair a s(h)onraí,
le do thoil.

Ainm

NÍL

DÁTA BREITHE

Seoladh

Lá

10.

An ndearna tú iarratas
ar Stádas Dídeanaí
riamh?

RINNE

Mí

Bliain

Gaol leat

Cathain a tháinig
sé/sí go hÉirinn

NÍ DHEARNA

Má rinne, freagair an dá
cheist 10(a) agus 10(b) agus
tabhair cóipeanna de na
cáipéisí ábhartha go léir ón
Roinn Dlí agus Cirt agus
Comhionannais, le do thoil.
(a)

(b)

An bhfuil tú ag fanacht le
cinneadh faoi iarratas ar
Stádas Dídeanaí?

TÁ

An bhfuil Stádas Dídeanaí nó
TÁ
cead fanacht sa Stát
deonaithe duit ar fhorais
eile?

11.

Luaigh an áit ar chónaigh tú
Éire
sa Chomhlimistéar Taistil, le
do thoil.

12.

An bhfuil tú i do chónaí ag
an seoladh céanna le 2
bhliain anuas?

TÁ

NÍL

NÍL

Oileán
Mhanann

An Bhreatain
Mhór

NÍL

Mura bhfuil, tabhair sonraí de
sheoltaí roimhe seo, le do thoil:

Seoladh deireanach

Seoladh roimhe sin

Ó

Ó

Go

Go

D’Úsáid Oifigiúil na Roinne amháin.
HRC comhlíonta

HRC gan a bheith
comhlíonta

HRC1 eisithe

Oileáin
Mhuir nIocht

CUID 3
13.

SONRAÍ DE D’FHOSTAÍOCHT

Luaigh, le do thoil:

•

Ainm d’Fhostóra dheireanaigh

•

Seoladh an fhostóra

•

Gairm

•

Dátaí na Fostaíochta

LÁ

MÍ

BLIAIN

LÁ

MÍ

BLIAIN

Ó
GO
•

Patrún oibre

14.

Cén fáth ar chríochnaigh
d’fhostaíocht?

15.

An bhfuair tú P45?

D’oibrigh mé

uaire an chloig in aghaidh an lae

D’oibrigh mé

lá in aghaidh na seachtaine

FUAIR

NÍ BHFUAIR

Má FUAIR, cuir é faoi iamh leis an bhfoirm éilimh seo.

16. a) An bhfuair tú íocaíocht
iomarcaíochta?

FUAIR

Má FUAIR, luaigh, le do thoil:
•Méid

€

•Dáta a bhfuarthas

b) An bhfuair tú foirm
iomarcaíochta RP50?

NÍ BHFUAIR

LÁ
FUAIR

MÍ
NÍ BHFUAIR

Má FUAIR, cuir é faoi iamh leis an bhfoirm éilimh seo.

17. a) An bhfuil fostaíocht eile déanta

agat in Éirinn sa 2 bhliain dheiridh? TÁ

NÍL

Má TÁ, luaigh, le do thoil:
•Ainm an fhostóra
•Seoladh an fhostóra

b) An bhfuil fostaíocht eile déanta
agat i dtír eile den Aontas Eorpach TÁ
(AE) sa 2 bhliain dheiridh?

NÍL

Má TÁ, luaigh, le thoil:
•Tír den AE
•Uimhir Slándála Sóisialaí/
Uimhir Eorpach

18.

An bhfuil éileamh DUITSE mar
dhuine fásta cáilithe á dhéanamh TÁ
ag aon duine ar a (h)Íocaíocht
Leasa Shóisialaigh?
Má TÁ, luaigh, le do thoil:
• Cineál na híocaíochta
• A (h)ainm
• Méid in aghaidh na seachtaine
• A (h)uimhir PSP

€

NÍL

BLIAIN

CUID 4
19.
•

SONRAÍ DE D’INFHAIGHTEACHT/D’IARRACHTAÍ OIBRE

Luaigh, le do thoil:
Cineál na hoibre atá á lorg agat?

•

An bhfuil tú ar fáil chun obair
lánaimseartha a dhéanamh?

TÁ

NÍL

•

An bhfuil tú ar lorg na hoibre
lánaimseartha?

TÁ

NÍL

•

Líon uaireanta an chloig oibre
lena nglacfá?

Uaire an chloig in aghaidh an lae
Lá in aghaidh na seachtaine

•

An nglacfá le haon chineál oibre
eile?

GHLACFAINN

NÍ GHLACFAINN

Más ‘GHLACFAINN’ an freagra,
tabhair sonraí:
•

20.

Cá háit a ndearna tú iarracht ar
obair a fháil? Cuir aon fhianaise
cháipéiseach faoi iamh leis an
bhfoirm seo, le do thoil.
I láthair na huaire, an bhfuil tú:
a) Féinfhostaithe, agus
TÁ
feirmeoireacht san áireamh?

NÍL

b) Ag obair go páirtaimseartha? TÁ

NÍL

c) Ar Scéim Fostaíochta
TÁ
Pobail?
d) Ar chúrsa de chuid SOLAS
TÁ
nó de chuid na Seirbhísí
Fostaíochta Áitiúla?
Más ‘TÁ’ an freagra ar a, b, c, nó
d, luaigh, le do thoil:
• Ainm an fhostóra

NÍL
NÍL

• Cineál na hoibre a dhéanann
tú
• Uaireanta an chloig oibre
• Méid an ioncaim/tuillimh

21.

€

An bhfuil tú cláraithe faoi láthair
TÁ
le scoil, coláiste nó ollscoil ar
bith?
Má TÁ, luaigh:
• Ainm an choláiste

in aghaidh na seachtaine/míosa
NÍL

• Ainm an chúrsa
• Uaireanta an chloig de
d’fhreastal
• Cathain a chríochnóidh an
cúrsa?
• Cén cineál mic léinn faoina
bhfuil tú cláraithe?
An bhfuil sé ar intinn agat an
t-oideachas coláiste a atosú sa
bhliain acadúil le teacht?

22.

TÁ

NÍL

An bhfuil tú ag fáil nó an bhfuil iarratas déanta agat le déanaí ó thaobh aon íocaíocht leasa shóisialaigh (agus FIT san áireamh)/slándála
sóisialaí ón Roinn seo, ó aon bhallstát eile den AE, ó ghníomhaireacht eile nó ó fhoinse phríobháideach amhail soláthraí pinsin?

Má TÁ, luaigh, le do thoil:

TÁ

NÍL

• Cineál na híocaíochta
• Uimhir an éilimh
• Méid

€

in aghaidh na seachtaine

• Foinse na híocaíochta
• Tír na híocaíochta

23.

An mian leat éileamh a
dhéanamh i dtaca le céile,
páirtnér sibhialta nó
comhchónaitheoir?

IS MIAN

NÍ MIAN

NÍL BAINTEACH

CUID 5

Sonraí d’Ioncam/Leas Sóisialach do Chéile, do Pháirtnéara
Shibhialta nó do Chomhchónaitheora

24. a) An bhfuil do chéile/pháirtnéir sibhialta/chomhchónaitheoir i bhfostaíocht nó i bhféinfhostaíocht, agus feirmeoireacht san áireamh?
Má TÁ, tabhair sonraí, le do thoil,
d’uaireanta an chloig/laethanta a
oibríonn sé/sí gach seachtain

TÁ

NÍL
Uaire an chloig in
aghaidh an lae

b) A (h)ollioncam seachtainiúil
€
c) An bhfuil aon chuntas bainc
(agus comhchuntas san áireamh),
infheistíocht, maoin nó caipiteal TÁ
aige/aici?
Má TÁ, tabhair sonraí, le do thoil
Aon ioncam eile?

Lá in aghaidh na
seachtaine

in aghaidh na seachtaine
NÍL

€

in aghaidh na seachtaine

25. An bhfuil do chéile/pháirtnéir
sibhialta/chomhchónaitheoir:
a) ar Chúrsa SOLAS?

TÁ

NÍL

b) ar Scéim Fostaíochta Pobail?

TÁ

NÍL

TÁ

NÍL

TÁ

NÍL

e) ar Chúrsa Boird Oideachais agus TÁ
Oiliúna?

NÍL

c) ar Scéim um Fhilleadh ar Obair?
d) ar Liúntas um Fhilleadh ar
Oideachas?

f) ar Chúrsa Eile, sonraigh é, le do thoil
Más TÁ an freagra ar aon cheann
díobh seo thuas, luaigh, le do thoil:
• Cineál an chúrsa/na scéime
• Dáta tosaigh
• Méid na híocaíochta

MÍ

LÁ

€

BLIAIN

in aghaidh na seachtaine

26. An bhfuil do chéile/pháirtnéir

sibhialta/chomhchónaitheoir ‘ag
síniú’ i gcomhair nó ag éileamh:
a) Sochar do Lucht Cuardaigh
Fostaíochta?
b) Liúntas do Lucht Cuardaigh
Fostaíochta?
c) ‘Creidmheasanna’?

TÁ

NÍL

TÁ

NÍL

TÁ

NÍL

d) Aon Íocaíocht Leasa Shóisialaigh
eile? (seachas an Sochar
TÁ
Linbh)
Má TÁ, luaigh, le do thoil:

NÍL

• Cineál na híocaíochta/na
n-íocaíochtaí
LITIR/LITREACHA

FIGIÚIRÍ

• Uimhir PSP

27.An bhfuil aon íocaíocht slándála sóisialaí ón Ríocht Aontaithe nó ó aon tír eile den AE á fáil ag do chéile/pháirtnéir sibhialta/chomhchónaitheoir?
TÁ

NÍL

Má TÁ, luaigh, le do thoil:
• Tír na híocaíochta
• Cineál na híocaíochta
• Méid na híocaíochta

€

in aghaidh na seachtaine

• Seoladh na hoifige eisiúna
• Uimhir slándála sóisialaí

28.An bhfuil aon ioncam eile á fháil ag do chéile/pháirtnéir sibhialta/chomhchónaitheoir?
Má TÁ, luaigh, le do thoil:

TÁ

NÍL

€

in aghaidh na seachtaine

• Foinse an ioncaim
• Méid seachtainiúil

CUID 6

SONRAÍ DE LEANBH/LEANAÍ CÁILITHE

Ní féidir leat íocaíocht a fháil i leith linbh a fhaigheann Íocaíocht Leasa Shóisialaigh dá c(h)eart féin
nó má thugtar íocaíocht do Chaomhnóir i leith linbh

29a.An mian leat éileamh a dhéanamh IS MIAN

NÍ MIAN
i dtaca le haon leanbh cleithiúnach?
Más mian, freagair na ceisteanna
29b go 32, le do thoil.
Mura mian, téigh ar aghaidh
chuig ceist 33, le do thoil.
29b.Leanaí faoi bhun 18 mbliana d’aois: LIOSTAIGH NA LEANAÍ ANSEO, AGUS AN LEANBH IS SINE Á THAISPEÁINT I DTOSACH:
Ainm
an Linbh

DÁTA BREITHE
Lá
Mí
Bliain

Sloinne
an Linbh

Gaol
leat

An gcónaíonn
an leanbh
leat?

LIOSTAIGH AON LEANBH BREISE AR LEATHÁN PÁIPÉIR AR LEITH.

30.

Leanaí os cionn 18 mbliana d’aois
agus in oideachas lánaimsearta
(éilimh ar Shochar/Liúntas do Lucht
Cuardaigh Fostaíocht os cionn 156 lá):

Ainm
an Linbh

Sloinne
an Linbh

DÁTA BREITHE
Lá

Mí

Bliain

Gaol
leat

Is cóir ráiteas i scríbhinn ón scoil
nó ón gcoláiste a chur leis an
bhfoirm seo i dtaca le haon leanbh
atá idir 18 agus 22 de bhlianta
d’aois agus in oideachas
lánaimseartha.

31.

•

32.

I gcás linbh/leanaí a liostaítear i
29b) agus 30) thuas nach
gcónaíonn leat, luaigh an duine
nó na daoine lena gcónaíonn an
leanbh nó na leanaí, le do thoil:

Méid na cothabhála atá á íoc
agat nó ag do chéile, do pháirtnéir
sibhialta nó do chomhchónaitheoir
(más ann dó/di):
An bhfuil íocaíocht á fáil ag éinne
de na leanaí dá c(h)eart féin,
nó an bhfuil íocaíocht á tabhairt
do dhuine eile ar a s(h)on?

CUID 7
33.

€

in aghaidh na seachtaine/míosa

TÁ

IARRATAIS DHÉANACHA

Mura ndearna tú éileamh
chomh luath agus a bhí tú
dífhostaithe
a) An mian leat leat siardhátú IS MIAN
a fháil ar d’íocaíocht?
b) Má TÁ, luaigh an fáth leis
an moill, le do thoil:

NÍL

NÍ MIAN

An gcónaíonn
an leanbh
leat?

CUID

8

LIÚNTAS ROGHNACH DO LUCHT CUARDAIGH FOSTAÍOCHTA

34.An mian leat iarratas a dhéanamh
ar an Liúntas Roghnach do Lucht
Cuardaigh Fostaíochta mura
gcáilíonn tú don ráta iomlán den
Sochar do Lucht Cuardaigh
Fostaíochta?

CUID

9

IS MIAN

NÍ MIAN

DEARBHÚ

Éilím leis seo an Liúntas/Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta. Dearbhaím:
a)
go bhfuilim dífhostaithe agus nach bhfuilim in ann obair lánaimseartha oiriúnach a fháil
b)
go bhfuilim i gcumas oibre, ar fáil chun oibre agus dáiríre ar lorg oibre
c)
nach bhfuil iarratas déanta agam ar aon sochar, pinsean ná liúntas ó aon fhoinse, agus
nach bhfaighim aon rud dá leithéid, seachas iad siúd a thaispeántar san fhoirm seo
d)
go gcuirfidh mé in iúl don Roinn é má fhaighim obair.
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.
DO SHÍNIÚ

DÁTA

(NÁ hÚSÁID bloclitreacha)

Mura bhfuil tú in ann d’ainm a shíniú, is cóir duit do mharc a dhéanamh i láthair finné. Is cóir don
fhinné a (h)ainm a shíniú anseo thíos.
SÍNIÚ AN FHINNÉ

DÁTA

SEOLADH AN
FHINNÉ

AINM AN
FHINNÉ

Rabhadh: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó má choinníonn tú faisnéis siar, féadfar
thú a ionchúiseamh agus dá thoradh sin féadfar fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó iad
araon a ghearradh ort both.

Tabhair an fhoirm iarratais líonta seo, le do thoil, chuig do Lárionad
Intreo áitiúil, d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó d’Oifig Chraoibhe
áitiúil nuair a rachaidh tú ann chun d’éileamh a dhéanamh.
Beidh teachtaireachtaí téacs SMS á n-eisiúint ag an Roinn Coimirce Sóisalaí go luath mar
mhodh le teagmháil a dhéanamh leat i dtaobh d’éilimh. Beidh gá againn le huimhir do
ghutháin phóca chun go gcuirfear ar ár gcumas é seo a dhéanamh. Féach Cuid 1, le do
thoil, chun sonraí a fháil agus cinntigh go dtabharfaidh tú uimhir do ghutháin phóca
dúinn agus cuir in iúl dúinn é más mian leat leas a bhaint as an tseirbhís seo.
Ráiteas ar Chosaint Sonraí
Coinneoidh an Roinn Coimirce Sóisialaí ina rún an fhaisnéis ar fad agus na sonraí pearsanta ar
fad a thugtar dúinn. Is cóir a thabhairt faoi deara, áfach, go bhféadfar faisnéis a mhalartú le
Ranna/Gníomhaireachtaí Rialtais eile de réir an dlí.
Is mar threoir amháin a úsáidtear na mínithe agus na téarmaí san fhoirm seo agus ní léirmhíniú dleathach iad.
Eagrán: Feabhra 2015

