Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh VC

Foirm iarratais le haghaidh

Aicmiú Sonraí R

Ranníocaíochtaí Deonacha
•
•
•
•
•

1

Bain úsáid as BLOCLITREACHA, le do thoil.
Bain úsáid as DÚCH DUBH agus freagair na ceisteanna go léir, le do thoil.
Ná cuir aon íocaíocht isteach leis an iarratas seo, le do thoil.
Mura mbaineann ceist áirithe leat, fág an spás freagartha folamh, le do thoil.
Logáil isteach ar www.welfare.ie le haghaidh tuilleadh eolais.

Cuid 1

Do shonraí féin

1. D'Uimh. PSP:
2. Teideal: (cuir 'X' isteach
nó luaigh sonraí)

An tUas.

Bean

Eile

3. Sloinne:
4. Céadainm(neacha):
5. Do shloinne breithe:
6. Sloinne breithe do
mháthar:
7. Do dháta breithe:
L

L

M M

B B

B B

Sonraí Teagmhála
8. Do sheoladh:

LÍNE TALÚN

9. D'uimhir ghutháin:

GUTHÁN PÓCA
10.Do sheoladh ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím go bhfuil an t-eolas go léir atá tugtha agam ar an bhfoirm seo cruinn.
Inseoidh mé don Roinn faoi athrú ar mo chúinsí.
Dáta:
L

L

M M

2 0
B B B

B

Síniú (ní bloclitreacha)

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

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

11. An bhfuil tú?

Singil

In aontíos le duine

Pósta

I bPáirtnéireacht Shibhialta

Scartha

I do Pháirtnéir Sibhialta Marthanach

Colscartha

I d'Iar-Pháirtnéir Sibhialta
(bhí tú páirteach i bPáirtnéireacht
Shibhialta a díscaoileadh ó shin)

I do Bhaintreach (Fir)

12. Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó in aontíos le duine eile, cén dáta óna bhfuil tú amhlaidh?
L

L

M M

B

B B B

13. Do náisiúntacht:

Do shonraí fostaíochta

Cuid 2

Má tá nó má bhí tú fostaithe nó féinfhostaithe, freagair ceisteanna 14 go 17, le do thoil.
14. An bhfuil tú féinfhostaithe
faoi láthair?
Má tá, luaigh sonraí, le do thoil:

Tá

Níl

Do phost:
Dátaí
féinfhostaíochta:

Ó:
Go dtí:
L

L

M M

15. An bhfuil tú fostaithe
Tá
faoi láthair?
Má tá, luaigh sonraí, le do thoil:

B

B B B

Níl

Do phost:
Ainm d'fhostóra:
Dátaí na
fostaíochta seo:

Ó:
Go dtí:
L L
M M
B B B B
Cuir d'fhoirm P45 leis seo má tá sí ar fáil

16. An bhfuil ioncam infheistíochta agat nó ioncam cíosa nó léasa as feirm, as talamh nó as réadmhaoin?
Tá
Níl
Má tá, luaigh sonraí, le do thoil:
Méid:

€

,

.

in aghaidh na bliana

Cuid 2 ar leanúint

Do shonraí fostaíochta

17. Tabhair sonraí, le do thoil, faoi aon fhostaíocht a bhí agat roimhe seo in Éirinn:
Ainm an fhostóra, más
bainteach:
Dátaí ar oibrigh tú ansin:
Ó:
Go dtí:
L

L

M M

B B B B

L

L

M M

B

B B B

L

L

M M

B

B B B

Ainm an fhostóra, más
bainteach:
Dátaí ar oibrigh tú ansin:
Ó:
Go dtí:
Ainm an fhostóra, más
bainteach:
Dátaí ar oibrigh tú ansin:
Ó:
Go dtí:
Tabhair faoi deara: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh tuilleadh sonraí, más gá.
18. Sonraigh cén bhliain is mian leat tús a chur le do ranníocaíochtaí deonacha:
L L

M

M

B

B B B

19. An mian leat ranníocaíochtaí deonacha a íoc ar bhonn leanúnach?
Is mian

Ní mhian

20. Má bhí tú i do chónaí nó fostaithe taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann riamh, luaigh na
sonraí thíos, le do thoil.
Tír 1
Tír:
Dátaí ar oibrigh tú ansin:
Ó:
Go dtí:
L L
D'uimhir árachais
shóisialaigh nuair a bhí tú
ansin:

M M

B

B B B

Cuid 2 ar leanúint

Do shonraí fostaíochta
Tír 2

Tír:
Dátaí ar oibrigh tú ansin:
Ó:
Go dtí:
L L
M M
B B B B
D'uimhir árachais
shóisialaigh nuair a bhí tú
ansin:
Tabhair faoi deara: Is féidir bileog pháipéir ar leith a úsáid le haghaidh tuilleadh sonraí, más gá.
21.Luaigh sonraí má tá íocaíocht ar bith á fáil agat nó má chuir tú iarratas isteach ar íocaíocht ar
bith ón Roinn seo nó ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, le do thoil:
Ainm na híocaíochta:
Uimhir éilimh nó
thagartha:
Dáta na chéad íocaíochta,
más bainteach:

L

L

M M

B

B B B

An Scéim um Chúramaithe Baile
Má chaith tú am ó 6 Aibreán 1994 i leith ag tabhairt aire ar bhonn lánaimseartha do leanbh (leanaí) cleithiúnach(a)
faoi bhun 12 bhliain d'aois nó do dhuine atá breoite nó faoi mhíchumas, déanfaimid neamhaird den bhearna atá sa
taifead dá bharr agus muid ag ríomh na meán-ranníocaíochtaí bliantúla ÁSPC le haghaidh do Phinsin Stáit
(Ranníocach).
Má tá tuilleadh eolais uait faoin Scéim um Chúramaithe Baile, logáil isteach ar www.welfare.ie, nó déan teagmháil le:
Cúramaithe Baile
Bóthar Mhic Artúir
Ard Rámhann
Bun Cranncha
Co. Dhún na nGall
Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó
+ 353 1 4715898 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)

Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe seo chuig:
Seirbhísí Cáilitheachta Cliant
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Oifigí an Rialtais
Bóthar Chorcaí
Port Láirge
Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó
+ 353 1 4715898 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)
Cosaint Sonraí agus Saoráil Faisnéise
Coinneoimidne, An Roinn Coimirce Sóisialaí, 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 míniúcháin agus na téarmaí a úsáidtear san fhoirm seo, agus ní fhéachtar le léirmhíniú dlíthiúil
a sholáthar inti.
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