CUID B – LE COMHLÁNÚ AG OIFIGEACH NA ROINNE GNÓTHAÍ SÓISIALACHA AGUS
TEAGHLAIGH AMHÁIN
(Ní dhéanann an Rannpháirtí/Comhlacht Forfheidhmithe an fhoirm seo a chomhlánú.)
1. Ainm an Chustaiméara:
Figiúirí

Litreacha

2. Uimhir PSP an Chustaiméara:
3. Ainm an Chéile/an Pháirtí:
4. Uimhir PSP an Chéile/an Pháirtí:

5. Deimhnigh cibé an Céile/Páirtí nó an Custaiméir
atá ag déanamh iarratais ar SST:
Nóta d'Oifigeach na RGST: Is féidir socrúchán Scéim Shóisialta na Tuaithe a aistriú idir céile/páirtí. Sa chás gurb amhlaidh atá, inis don
chustaiméir faoi shíniú i gcomhair creidmheasanna áit a bhfuil teidlíocht ann maidir le creidmheasanna.

6. Tabhair mionsonrú iomlán ar Íocaíocht Leasa Shóisialaigh Sheachtainiúil Reatha an Chustaiméara:
An cineál íocaíochta:
Nóta d'Oifigeach na RGST: Tabhair sonraí iomlána faoin scéim íocaíochta le do thoil, lena n-áirítear Cúnamh nó Sochar Ranníocach/NeamhDáta bronnta:
Ráta Pearsanta:
Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe:
Méadú/Méaduithe do Leanbh Cleithiúnach:

Líon na leanaí cleithiúnacha:

Acmhainní:

Liúntas Breosla:

ÍOCAÍOCHT SHEACHTAINIÚIL IOMLÁN:

Leanaí Cleithiúnacha
Ainm Iomlán

Dáta Breithe

7. (i) An bhfuil an t-iarrthóir i dteideal Íocaíocht Breosla/Toitcheo? Tá/Níl
Freagair an cheist le do thoil fiú amháin mura bhfuil FF ag fáil íocaíochta faoi láthair
(ii) Má tá, an bhfuil íocaíocht faighte ag an iarrthóir? Tá/Níl
(iii) Má tá, luaigh an méid a bhí iníoctha sa Séasúr Breosla deiridh:
(iv) Mura bhfuil, an bhfuil an t-iarrthóir tar éis cur isteach ar Liúntas Breosla riamh? Tá/Ní
(v) Más ‘Tá atá mar fhreagra ar (iv),
tabhair an chúis gur d'aistarraingíodh an t-éileamh:
(vi) Bunaithe ar an tuairisc dheiridh a cuireadh faoi bhráid SWI, dá bhfanfadh an custaiméir ar an íocaíocht seo, an mbeadh
teidlíocht acu do Bhreosla in Aisce?
(vii) Bunaithe ar do thaifid féin, an bhfuil aon duine eile sa teaghlach ag fáil Liúntais Bhreosla? Tá/Ní
(viii)Más ‘Tá' atá mar fhreagra ar (vii), tabhair a hainm
agus an gaol atá acu leis an rannpháirtí:
8. Laethanta Íoctha an Éilimh:
Má rinneadh measúnú acmhainne ar an
gcustaiméir, luaigh foinseach na hacmhainne:
9. Dáta na tástála maoine deiridh (déan tagairt le do thoil don tástáil is déanaí a cuireadh i gcrích):
ll/mm/bb

Comhlánaigh an chuid seo (10-12) le do thoil má Cás Sochair do Lucht Cuardaigh
Fostaíochta atá i gceist, agus murab amhlaidh atá i gceist marcáil N/Bh:
10. An raibh an custaiméir ar Scéim Fostaíochta Pobail (FP) FÁS díreach roimh an Éileamh ar Shochar do
Lucht Cuardaigh Fostaíochta? Tá/Níl
11. An raibh an custaiméir ar Scéim Shóisialta na Tuaithe (STÁ) díreach roimh an Éileamh ar Shochar do
Lucht Cuardaigh Fostaíochta? Tá/Níl
ll/mm/bb
Má bhí, bunaithe ar do thaifid deimhnigh an dáta ar fhág séisí an Scéim FP/SST:
12. Dáta Éagtha an tSochair Stáit:
ll/mm/bb

Cinntigh le do thoil go ndéantar na dátaí atá iarrtha a iontráil nó marcáil N/Bh.
13. An bhfuil Íocaíocht Leasa Shóisialaigh á éileamh ag an gcéileoige? Tá/Níl
Má tá, luaigh le do thoil:
An cineál íocaíochta:
Dáta bronnta:
ll/mm/bb
Ráta Pearsanta:
Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe:
Méadú/Méaduithe do Leanbh Cleithiúnach:
Acmhainní:

Líon na leanaí cleithiúnacha:

Ráta íocaíochta:
14. An bhfuil an Chéile/Páirtí ag glacadh páirte ar Scéim atá maoinithe go poiblí m.sh. FÁS nó aon chúrsa eile?
Tá/Níl
Má tá, tabhair na sonraí seo a leanas má tá siad ar fáil:
An cineál scéimeanna:
Dáta tosaithe:
ll/mm/bb
Ráta íocaíochta:
Dáta éagtha na scéimeanna chúrsa:
ll/mm/bb
Sínithe:

Dáta:
Oifigeach Áitiúil na RGST

Clóbhuail d'ainm:
Ainm na hOifige Áitiúla

Stampa na hOifige Áitiúla

ll/mm/bb

