Foirm iarratais ar

ÍocaíochtdoTheaghlachi
bhFostaíocht

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

WFP 1
Rangú Sonraí R

Is gá Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) a bheith agat sula
ndéanfaidh tú iarratas.
Conas is ceart an fhoirm iarratais seo a líonadh.
• Stróicanleathanachseodenfhoirm,ledothoil,agusbainfeidhmasmarthreoir
chunanfhoirmseoalíonadh.
• Freagairna ceisteanna go léir,ledothoil.Cuirfeariarrataisneamhiomlánaarais
chugatagusféadfaidhséseomoillachurard’iarratas.
• BainfeidhmaspeanngránbhiorachDUBH,ledothoil.
• BainfeidhmasBLOCLITREACHAaguscuirXsnaboscaícuí,ledothoil.

Mura bhfuil céile ná páirtnéir sibhialta ná comhchónaitheoir agat:
LíonCodanna 1 go 4 deréirmarabhaineannsiadleat.
Nuairabheidhanfhoirmlíontaagat, léighCuid 7 agussínighandearbhúigCuid 1.

Má tá céile nó páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir agat:
LíonCodanna 1 go 6 deréirmarabhaineannsiadleat agusledochéilenódo
pháirtnéirsibhialtanódochomhchónaitheoir.Nuairabheidhanfhoirmlíonta
agat, léigh Cuid 7 agussínighandearbhúigCuid 1.

Fostóir:
Másfostóir aniarratasórathú,líonCuid 8.Másfostóir chéilenópháirtnéir
sibhialtanó chomhchónaitheoiraniarratasórathú,líonCuid 9.Déandeimhin,le
dothoil,denacodannaseodenfhoirmashíniúagusastampáil.

Mátheastaíonnaonchabhairuaitchunanfhoirmseoalíonadh,déanteagmháil,le
dothoil,led’IonadáitiúilumFhaisnéisdoShaoránaigh,ledoLárionadIntreo
áitiúilnóled’OifigChraoibheáitiúil.
Chunathuilleadheolaisafháil,tabhaircuairt,ledothoil,arwww.welfare.ie.

Conasisceartanfhoirmseoalíonadh
Chuncuidiúlinnóthaobhd’éileamhabhreithniú:

• Priontáilnalitreachaagusnahuimhreachagosoiléir.
• Cuircarachtaramháin(litirnóuimhir)ingachbosca.
Féacharansamplathíos,ledothoil.
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1. D’Uimhir PSP:
2. Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh)
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Foirm iarratais ar

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

ÍocaíochtdoTheaghlachibhFostaíocht
Cuid 1

WFP 1
Rangú Sonraí R

Do shonraí féin

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

Uas.

Bn.

Eile

Iníon

4. Ainm(neacha):
5. D’ainm mar atá sé ar do
theastas breithe:
6. Sloinne breithe:
7. Do dháta breithe:
L L

M M

B B B B

8. Sloinne breithe do
mháthar:

SonraíTeagmhála
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 a thugaim ar an bhfoirm seo. Tuigim go mbeidh orm aon
íocaíocht a fhaighim ón Roinn a aisíoc agus gur féidir go n-ionchúiseofar mé má bhíonn 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.
Mura féidir leat d’ainm a shíniú, déan do mharc, mar X, i láthair finné a shíneoidh a (h)ainm in aice leis.

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

2 0

Dáta :
L L

M M

B B B B

Síniú do chéile nó do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora (ná húsáid bloclitreacha)

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.
Leathanach 1

Cuid 1 ar leanúint
12.An bhfuil tú?

Do shonraí féin
Singil

Ag Comhchónaí le Duine Eile

Pósta

I bPáirtnéireacht Shibhialta
I do Pháirtnéir Sibhialta
Marthanach
I d’Iarpháirtnéir Sibhialta
(bhí tú i bPáirtnéireacht Shibhialta
a díscaoileadh idir an dá linn)

Idirscartha
Colscartha
I mBaintreachas
13.An líon tí aontuismitheora do líon tí?
Ní hea

Is ea

Cuid 2

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

14.An bhfuil tú fostaithe mar fhostaí faoi láthair (lena n-áirítear obair pháirtaimseartha nó obair
shealadach)?
Tá
Níl
Tá tú ‘fostaithe mar fhostaí’ nuair atá tú ag obair do dhuine eile nó do chuideachta eile agus nuair
atá pá á íoc leat as an obair sin.
Má tá tú ag obair anois, ní mór do d’fhostóir Cuid 8 a líonadh.
Má tá, luaigh, le do thoil:
Do ghairm:
15.An bhfuil tú ag súil leis go mbeidh tú ag obair go ceann 3 mhí ar a laghad?
Níl

Tá
16.Cé mhéid uaireanta an
chloig a oibríonn tú de
ghnáth?
17.Cathain a thosaigh tú ag
obair sa phost seo?

sa
tseachtain
L L

M M

gach
seachtain
19.An bhfuil gaol agat le d’fhostóir?

18.Cá mhinice a íoctar do phá?

Tá

sa choicís

sna 4
seachtaine

sa mhí

B B B B
gach coicís

gach 4
seachtaine

gach mí

Níl

Má tá, luaigh, le do thoil:
Do ghaol leis/léi:
20.An stiúrthóir thú ar an gcuideachta ina bhfostaítear thú?
Ní hea

Is ea
Más ea, luaigh, le do thoil:
Céatadán do scairsheilbhe:

.

%

21.An úinéir scairsheilbhe thú i gcuideachta ina bhfostaítear do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó
do chomhchónaitheoir?
Is ea
Ní hea
Más ea, luaigh, le do thoil:
Céatadán do scairsheilbhe:
Leathanach 2

.

%

Cuid 2 ar leanúint

Sonraí de d’obair agus de d’éileamh

22.An bhfuil tú féinfhostaithe
Tá
Níl
faoi láthair?
Má tá, luaigh, le do thoil:
An cineál gnó nó trádála a
dhéanann tú:
23.An bhfuil tú i d’úinéir maoine nó, an bhfuil úinéireacht mhaoine á roinnt agat, seachas do
bhaile cónaithe?
Tá
Níl
Má tá, cuir sonraí den mhaoin sin agus den ioncam seachtainiúil cíosa ón maoin sin faoi iamh
leis an bhfoirm seo, le do thoil.
24.An n-íoctar cothabháil
Íoctar
Ní íoctar
leat?
Má íoctar, luaigh, le do thoil:
Méid:
sa tseachtain
,
.
Is ionann cothabháil agus ranníocaíochtaí airgeadais a fháil ó iarchéile/iarpháirtnéir sibhialta/iarchomhchónaitheoir/tuismitheoir do linbh nó do leanaí. Cuimsíonn sé ranníocaíochtaí i leith táillí
scoile/morgáistí/íocaíochtaí cíosa. Is cóir na ranníocaíochtaí go léir a nochtadh, is cuma an
t-airgead a bheith duitse agus/nó don leanbh nó do na leanaí.
25.An ndéanann iarchéile nó iarpháirtnéir sibhialta nó iar-chomhchónaitheoir nó tuismitheoir
do linbh nó do leanaí aon ranníocaíocht le do líon tí?
Ní dhéanann
Déanann
Má dhéanann, luaigh, le do thoil:
Méid:
sa tseachtain
,
.
Má íoctar cothabháil leat faoi Ordú Cúirte, cuir cóip den Ordú sin faoi iamh leis an bhfoirm
seo. Má chlúdaítear cothabháil i gComhaontú Idirscartha, cuir cóip den Chomhaontú sin faoi
iamh leis an bhfoirm seo. Má d’ordaigh Cúirt riamh go n-íocfaí cothabháil, cuir cóip den Ordú
sin faoi iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
26.Mura n-íoctar cothabháil leat, déan cur síos, le do thoil, ar d’iarrachtaí chun cothabháil a fháil:

27.Luaigh, le do thoil, ainm an duine a íocann as do mhorgáiste nó do chíos nó a dhéanann
ranníocaíocht ina leith sin (mura n-íocann tú as go hiomlán ar do chonlán féin é):
Sloinne:
Ainm(neacha):
Méid:

,

.

sa mhí

Cuir admháil chíosa nó ráiteas ó ghníomhaireacht iasachta faoi
iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.
28.An bhfuil aon ioncam agat ó aon fhoinse eile?
Tá
Níl
Má tá aon amhras ort faoi ioncam de do chuid féin nó de chuid do chéile/do pháirtnéara shibhialta/
do chomhchónaitheora a bheith inmheasúnaithe chun críocha na hÍocaíochta seo, is cóir duit é a
nochtadh anseo agus déanfaimid breithniú i dtaobh an bhfuil an t-ioncam sin inmheasúnaithe.
Má tá, tabhair sonraí, le do thoil:

Leathanach 3

Cuid 3

Sonraí de d’íocaíocht

Cuir na sonraí de do chuntas reatha, taisce nó coigiltis ar fáil chun críocha íocaíochta, le do thoil.
Ní foláir an cuntas a bheith i d’ainm féin nó i gcomhsheilbh agat le duine eile.

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

Cuid 4

Sonraí de do leanbh/leanaí cáilithe

29.An mian leat iarratas a
Ní mian
Is mian
dhéanamh i leith linbh
cháilithe nó leanaí cáilithe?
Más mian, Cé mhéid leanaí ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith?
faoi bhun 18
18-22 de bhlianta d’aois agus in
mbliana d’aois
oideachas lánaimseartha
Luaigh na sonraí seo i
dtaobh an linbh:
Ainm(neacha):

Leanbh 1

Uimhir PSP:
Aois:
An gcónaíonn sé/sí leat?

Cónaíonn

Ní chónaíonn

Leanbh 2
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Aois:
An gcónaíonn sé/sí leat?

Leathanach 4

Cónaíonn

Ní chónaíonn

Cuid 4 ar leanúint

Sonraí de do leanbh/leanaí cáilithe
Leanbh 3

Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Aois :
An gcónaíonn sé/sí leat?

Cónaíonn

Ní chónaíonn

Leanbh 4
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Aois :
An gcónaíonn sé/sí leat?

Cónaíonn

Ní chónaíonn

Leanbh 5
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Aois:
An gcónaíonn sé/sí leat?

Cónaíonn

Ní chónaíonn

Leanbh 6
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Aois :
Cónaíonn
Ní chónaíonn
An gcónaíonn sé/sí leat?
Ní mór duit daingniú i scríbhinn ón scoil nó ón gcoláiste a chur leis an bhfoirm seo i leith na
leanaí atá 18-22 de bhlianta d’aois.
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun sonraí de leanaí
eile de do chuid a chur ar fáil.
30.Más ‘Ní chónaíonn’ an freagra maidir le haon duine de na leanaí a ainmnítear i gceist 29,
luaigh cé leis a gcónaíonn agus cá gcónaíonn an leanbh nó na leanaí, le do thoil?
Cé leis a gcónaíonn:

Seoladh:

Leathanach 5

Sonraí de do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó
do chomhchónaitheoir

Cuid 5

Má tá céile nó páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir agat, luaigh, le do thoil:
31.A (h)Uimhir PSP:
32.Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh)

Uas.

Bn.

Iníon

Eile

33.A s(h)loinne:
34.A (h)ainm(neacha):
35.A s(h)loinne breithe:
36.A d(h)áta breithe:

L L

M M

B B B B

37.A s(h)eoladh:
Ná freagair an cheist seo
ach má tá sibh pósta nó i
bpáirtnéireacht shibhialta
agus mura gcónaíonn sibh
le chéile.

Cuid 6

Sonraí oibre agus éilimh de do chéile, do
pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir

38.An bhfuil sé/sí fostaithe mar fhostaí faoi láthair (lena n-áirítear obair pháirtaimseartha nó
obair shealadach)?
Tá
Níl
Tá sé/sí ‘fostaithe mar fhostaí’ nuair atá sé/sí ag obair do dhuine eile nó do chuideachta eile agus
nuair atá pá á íoc leis/léi as an obair sin. Má tá sé/sí ag obair anois, ní mór dá f(h)ostóir Cuid 9
a líonadh.
Má tá, luaigh le do thoil:
A g(h)airm:
39.An bhfuil sé/sí ag súil leis go mbeidh sé/sí ag obair go ceann 3 mhí ar a laghad?
Tá
40.Cé mhéid uaireanta an
chloig a oibríonn sé/sí de
ghnáth?
41.Cathain a thosaigh sé/sí
ag obair sa phost seo?

Níl
sa
tseachtain

L L

M M

gach
seachtain
43.An bhfuil gaol aige/aici lena f(h)ostóir?

42.Cá mhinice a íoctar a p(h)á?

Tá
Má tá, luaigh, le do thoil:
A g(h)aol leis/léi:
Leathanach 6

sa choicís

sna 4
seachtaine

sa mhí

B B B B
gach coicís

Níl

gach 4
seachtaine

gach mí

Cuid 6 ar leanúint

Sonraí oibre agus éilimh de do chéile, do
pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir

44.An stiúrthóir é/í ar an gcuideachta ina bhfostaítear é/í?
Ní hea

Is ea
Más ea, luaigh, le do thoil:

.

Céatadán a scairsheilbhe:

%

45.An úinéir scairsheilbhe é/í i gcuideachta ina bhfostaítear thú?
Ní hea

Is ea
Más ea, luaigh, le do thoil:

.

Céatadán a scairsheilbhe:
46.An bhfuil sé/sí
féinfhostaithe faoi láthair?
Má tá, luaigh, le do thoil:
An cineál gnó nó trádála a
dhéanann sé/sí:

%

Tá

Níl

47.An bhfuil sé/sí ina (h)úinéir maoine nó, an bhfuil úinéireacht mhaoine á roinnt aige/aici,
seachas a b(h)aile cónaithe?
Tá
Níl
Má tá, cuir sonraí den mhaoin sin agus den ioncam seachtainiúil cíosa ón maoin sin faoi iamh
leis an bhfoirm seo, le do thoil.
48.An n-íoctar cothabháil
leis/léi?

Íoctar

Ní íoctar

Is ionann cothabháil agus ranníocaíochtaí airgeadais a fháil ó iarchéile/iarpháirtnéir sibhialta/iarchomhchónaitheoir/tuismitheoir linbh nó leanaí. Cuimsíonn sé ranníocaíochtaí i leith táillí
scoile/morgáistí/íocaíochtaí cíosa. Is cóir na ranníocaíochtaí go léir a nochtadh, is cuma an
t-airgead a bheith dó/di agus/nó don leanbh nó do na leanaí.
49.An ndéanann iarchéile nó iarpháirtnéir sibhialta nó iar-chomhchónaitheoir nó tuismitheoir a
linbh nó a leanaí aon ranníocaíocht lena líon tí?
Ní dhéanann

Déanann
Má dhéanann, luaigh, le do thoil:
Méid:

,

.

sa tseachatain

Má íoctar cothabháil leis/léi faoi Ordú Cúirte, cuir cóip den Ordú sin faoi iamh leis an
bhfoirm seo.
Má chlúdaítear cothabháil i gComhaontú Idirscartha, cuir cóip den Chomhaontú sin faoi iamh
leis an bhfoirm seo.
Má d’ordaigh Cúirt riamh go n-íocfaí cothabháil, cuir cóip den Ordú sin faoi iamh leis an
bhfoirm seo, le do thoil.

Leathanach 7

Cuid 6 ar leanúint

Sonraí oibre agus éilimh de do chéile, do
pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir

50.Mura n-íoctar cothabháil leis/léi, déan cur síos, le do thoil, ar a (h)iarrachtaí chun cothabháil
a fháil:

51.Luaigh, le do thoil, ainm an duine a íocann as a m(h)orgáiste nó a c(h)íos nó a dhéanann
ranníocaíocht ina leith sin (mura n-íocann sé/sí as go hiomlán ar a c(h)onlán féin é):
Sloinne:
Ainm(neacha):
Méid:

,

.

sa mhí
Cuir admháil chíosa nó ráiteas ó ghníomhaireacht iasachta faoi
iamh leis an bhfoirm seo, le do thoil.

52.An bhfuil aon ioncam aige/
Yes
No
aici ó aon fhoinse eile?
Má tá aon amhras ort faoi ioncam de do chuid féin nó de chuid do chéile/do pháirtnéara shibhialta/
do chomhchónaitheora a bheith inmheasúnaithe chun críocha na hÍocaíochta seo, is cóir duit é a
nochtadh anseo agus déanfaimid breithniú i dtaobh an bhfuil an t-ioncam sin inmheasúnaithe.
Má tá, tabhair sonraí, le do thoil:

53.Má tá aon eolas breise agat ar mian leat é a chur ar ár súile dúinn faoi d’éileamh, luaigh
anseo é, le do thoil:

Leathanach 8

Cuid 7

Seicliosta

An bhfuil na ceisteanna go léir freagartha agat?
An bhfuil sonraí bainc curtha ar fáil agat lenar féidir íocaíocht a dhéanamh?
An bhfuil an Dearbhú i gCuid 1 sínithe agat agus ag do chéile/pháirtnéir sibhialta/chomhchónaitheoir?
An bhfuil na nithe seo a leanas curtha faoi iamh agat leis an bhfoirm seo?
Do P60 féin i dtaca leis an mbliain chánach iomlán dheireanach (má bhí tú fostaithe sa bhliain sin)
P60 do chéile/do pháirtnéara shibhialta/do chomhchónaitheora i dtaca leis an mbliain chánach
iomlán dheireanach (má bhí sé/sí fostaithe sa bhliain sin)
Do dhuillín pá is déanaí
An duillín pá is déanaí de chuid do chéile/do pháirtnéara shibhialta/do chomhchónaitheora
Deimhniú Creidmheasa Cánach duit féin i leith na bliana cánach reatha
Deimhniú Creidmheasa Cánach do do chéile nó do pháirtnéir sibhialta nó do
chomhchónaitheoir i leith na bliana cánach reatha
Ordú Cúirte nó Ordú Cothabhála nó Comhaontú Idirscartha, san áit ar cuí sin
Cóip de chuntais má tá tú féinfhostaithe
Cóip de chuntais má tá do chéile/do pháirtnéir sibhialta/do chomhchónaitheoir féinfhostaithe
Cóip de chuntais feirme má tá tú gafa le feirmeoireacht
Cóip de chuntais feirme má tá do chéile/pháirtnéir sibhialta/chomhchónaitheoir gafa le feirmeoireacht
Cóip de do Stampa 4/do chead oibre más neamhnáisiúnach den Aontas Eorpach thú
Cóip de chead oibre do chéile/do pháirtnéara shibhialta/do chomhchónaitheora más
neamhnáisiúnach den Aontas Eorpach é/í
Sonraí d’aon mhaoin nó d’aon talamh ar leat í nó a bhfuil a húinéireacht á roinnt agat
Sonraí d’aon mhaoin nó d’aon talamh ar le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta nó do
chomhchónaitheoir í nó a bhfuil a húinéireacht á roinnt aige nó aici
Litir ón scoil nó ón gcoláiste
(san áit a bhfuil leanbh/leanaí idir 18 agus 22 de bhlianta d’aois agus in oideachas lánaimseartha)
Má thosaigh tú ag obair le déanaí agus mura bhfuil na sonraí seo go léir agat, lorgóimid eolas ar
d’fhostaíocht ar ball.
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Cuid 7 ar leanúint

Seicliosta

Cuimhnigh ar an Dearbhú i gCuid 1 a shíniú, le do thoil.
Cinntigh, le do thoil, go bhfuil Cuid 8 líonta ag d’fhostóir i
leith d’fhostaíochta, más cuí sin.
Cinntigh, le do thoil, go bhfuil Cuid 9 líonta ag fostóir do
chéile nó do pháirtnéara shibhialta nó do
chomhchónaitheora, más cuí sin.
Má bhíonn aon fhadhb agat ó thaobh an fhoirm seo a líonadh, déan teagmháil, le do thoil,
le d’Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig
Chraoibhe áitiúil.

Cuiranfhoirmiarrataislíontaseochuig:
Rannóg na hÍocaíochta do Theaghlach i bhFostaíocht
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Seirbhisí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort
Guthán:
(043) 334 0000
Íosghlao:
1890 92 77 70
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh, le do thoil, ar + 353 43 3340000

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a
ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao)

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.
0K 05-18
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Cuid 8
Sonraí ó d’fhostóir
Níl cead ach ag d’fhostóir, agus aige/aici sin AMHÁIN, an chuid seo
a líonadh
Deimhním go bhfostaím
Ainm:
Sloinne:
Uimhir PSP:
agus go n-oibríonn sé nó sí íosmhéid

.

d’uaireanta an chloig sa tseachtain ar ráta

san uair. Tá sé de rún agam é/í a fhostú go ceann trí mhí ar a laghad.

Cuir in iúl má tá an
fhostaíocht faoi réir
aon cheann de na
scéimeanna seo:

Fostaíocht
Phobail

JobBridge

Tairseach/Gateway

Scéim Shóisialta
na Tuaithe

Tús

Ionad Oibre/Workplace

Is cion é gan an fhaisnéis ábhartha a chur ar fáil faoi éileamh ar Íocaíocht do Theaghlach i
bhFostaíocht nó páirt a ghlacadh in éileamh bréagach.
Arna shíniú ag an bhfostóir nó thar ceann an fhostóra
Stampa oifigiúil an fhostóra
Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

Post sa chuideachta nó san eagraíocht

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Seoladh an fhostóra:

Uimhir chláraithe an
fhostóra:
Uimhir ghutháin an
fhostóra:

GUTHÁN PÓCA
LÍNE THALÚN

Seoladh ríomhphoist an
fhostóra:
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.
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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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Sonraí ó fhostóir do chéile, do pháirtnéara
shibhialta nó do chomhchónaitheora
Níl cead ach ag fostóir do chéile nó do pháirtnéara shibhialta nó do
chomhchónaitheora, agus aige/aici sin AMHÁIN, an chuid seo a líonadh
Cuid 9

Deimhním go bhfostaím
Ainm:
Sloinne:
Uimhir PSP:
agus go n-oibríonn sé nó sí íosmhéid

.

d’uaireanta an chloig sa tseachtain ar ráta

san uair. Tá sé de rún agam é/í a fhostú go ceann trí mhí ar a laghad.

Cuir in iúl má tá an
fhostaíocht faoi réir
aon cheann de na
scéimeanna seo:

Fostaíocht
Phobail

JobBridge

Tairseach/Gateway

Scéim Shóisialta
Tús
Ionad Oibre/Workplace
na Tuaithe
Is cion é gan an fhaisnéis ábhartha a chur ar fáil faoi éileamh ar Íocaíocht do Theaghlach i
bhFostaíocht nó páirt a ghlacadh in éileamh bréagach.
Arna shíniú ag an bhfostóir nó thar ceann an fhostóra
Stampa oifigiúil an fhostóra
Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

Post sa chuideachta nó san eagraíocht

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Seoladh an fhostóra:

Uimhir chláraithe an
fhostóra:
Uimhir ghutháin an
fhostóra:

GUTHÁN PÓCA
LÍNE THALÚN

Seoladh ríomhphoist an
fhostóra:
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.
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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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