Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

Foirm iarratais ar

WPG 1

Dheontas Baintreachais nó
Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
•
•
•
•

Rangú Sonraí R

Bain feidhm as BLOCLITREACHA, le do thoil.
Bain feidhm as DÚCH DUBH, le do thoil agus freagair na ceisteanna go léir.
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)

Uas.

Bn.

Iníon

Eile

3. Sloinne:
4. Ainm(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:

SOGHLUAISTE

9.D’uimhir ghutháin:

LÍNE THALÚN
10.Do sheoladh ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím gur cruinn é an t-eolas uile atá tugtha agam ar an bhfoirm seo.

2 0

Dáta:
L L
Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

M M

B B B B

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

11.Dáta an phósta nó na páirtnéireachta sibhialta?
L L

M M

B B B B

Sonraí de do leanbh/leanaí cáilithe

Cuid 2

faoi bhun 18
mbliana d’aois
idir 18 mbliana agus 22
bhliain d’aois agus in
oideachas lánaimseartha

12.Cé mhéid leanaí a
chónaíonn leat de
ghnáth?
Luaigh, le do thoil, maidir
le gach leanbh:
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:

Cuid 3

Sonraí den duine éagtha

13. A (h)Uimhir PSP:
14. A s(h)loinne:
15. A (h)ainm(neacha):
16. A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

17. A d(h)áta báis:

Ní mór duit deimhniú a chur ar
fáil ón scoil nó ón gcoláiste i
leith na leanaí atá idir 18
mbliana agus 22 bhliain d’aois

Cuid 4

Do shonraí íocaíochta

Is féidir do dheontas a íoc go díreach isteach i do chuntas reatha, taisce nó coigiltis
in institiúid airgeadais. Comhlánaigh na sonraí seo thíos, le do thoil.

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

Tábhachtach - féach an Seicliosta i gcuid 5.

Cuid 5

Seicliosta

An bhfuil na cáipéisí seo a leanas curtha agat le d’iarratas?
— Litir ón scoil nó ón gcoláiste
(má tá aon leanbh/leanaí idir 18 mbliana agus 22 bhliain d’aois agus in oideachas lánaimseartha)
Má rugadh thú, má phós tú nó má rinne tú páirtnéireacht shibhialta lasmuigh de Phoblacht
na hÉireann:
— Do theastas breithe
— Do theastas pósta nó do theastas clárúcháin um páirtnéireacht shibhialta
— Teastas báis do chéile mhairbh nó do pháirtnéara shibhialta mhairbh. Mura bhfuil teastas
báis agat go fóill dó/di, cuir gearrthán nuachtáin a thaispeánann dáta a b(h)áis faoi iamh,
glactar le tuairisc ó Chróinéir freisin
— Teasta(i)s b(h)áis do linbh/leanaí (má rugadh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann agus má
dhéantar iarratas ar mhéadú). Ní gá Teasta(i)s B(h)reithe a chur ar fáil má fhaigheann tú an
Sochar Linbh cheana.
Ní ghlacfar ach le teastais bhunaidh.

Ná déan dearmad ar an dearbhú i gCuid 1 a shíniú, le do
thoil.
Má bhíonn aon fhadhb agat ó thaobh an fhoirm seo a líonadh, déan teagmháil le d’Oifig Leasa
Shóisialaigh áitiúil nó d’Ionad Faisnéise do Shaoránaigh, le do thoil.

Cuir an fhoirm chomlánaithe seo chuig:
Rannóg na bPinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach

Ráiteas um Chosaint Sonraí
Tá sonraí pearsanta ag teastáil chun incháilitheacht a chinneadh maidir le híocaíochtaí agus
seirbhísí, arna riaradh do chóras cosanta sóisialta na hÉireann. Féadfar é a roinnt le
Ranna/Gníomhaireachtaí Rialtais eile dá bhforáiltear de réir dlí. Beartas cosanta sonraí ar fáil
ag www.welfare.ie/dataprotection nó cóip chrua.
Is mar threoir amháin a úsáidtear na mínithe agus na téarmaí san fhoirm seo agus ní léirmhíniú dleathach iad.
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