ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN
Uimhir Thagartha:
Dáta a fuarthas:

Scéim Íocaíoctaí Drugaí (SÍD)

Foirm Iarratais

Is féidir iarratas a dhéanamh ar an Scéim Íocaíochtaí Drugaí ar www.myDPS.ie
Treoir maidir le comhlánú an fhoirm seo.
Cinntigh go bhfuil gach cuid den fhoirm comhlánaithe agat. Ní dhéanfar próiseáil ar aon fhoirm nach bhfuil
sínithe(Cuid 3B)
Líon isteach an fhoirm i mBLOCLITREACHA, le peann dubh agus cuir tic (✓)san áit chuí sna boscaí aonair.
Cuir isteach Uimhir Pearsanta Seirbhísí Poiblí (UPSP) do gach duine a áirítear ar an bhfoirm. Is féidir an
uimhir seo a fháil ó:
•

do dhuilín páí nó Foirm na gCoimisinéirí Ioncaim; nó

•

an rannóg clárúcháin den Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Chun uimhir PSP do pháiste a fháil ón rannóg seo, luaigh d’uimhir éilimh ar Liúntas Leanaí
Mura bhfuil a dóthain spás ar an bhfoirm do shonraí do theaghlach, líon isteach foirm breise agus cur isteach
le d’iarratas é. Is féidir foirm eile a fháil ar líne ag www.myDPS.ie.

Rannóg 1A: Sonraí Pearsanta
Iarratasóir:

Céile nó Páirtnéir:

Céad Ainm:

Céad Ainm:

Sloinne:

Sloinne:

Dáta breithe:

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Fireann

Baineann

Sonraí theagmhála:

D

M

M

Y

Y

Y

Y

E

I R

Inscne:

Fireann

Baineann

An seoladh roimhe seo má d’athraigh sé le cúig
bliain anuas:

Seoladh an Iarratasóra nó teaghlach:

Éirchód:

D

Uimhir PSP:

Uimhir PSP:
Inscne:

Dáta breithe:

C O D E

Fón lae:

Éirchód:

E

I R

C O D E

Seoladh
ríomhphost:

Fón póca:
(má chuireann tú isteach d’uimhir fón póca,
d’fhéadfadh muid téacs a sheoladh chugat faoi
d’iarratas.)
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Rannóg 1A: Sonraí Pearsanta, ar lean
An bhfuil cárta SÍD agat faoi láthair?

Tá

Níl

Má ‘Tá’ cuir isteach uimhir an chárta atá agat faoi láthair:
(Beidh an uimhir seo i gcló trom i lár do chárta SÍD.)

Rannóg 1B: Cónaitheacht
Le bheith incháilithe don Scéim Íocaíochtaí Drugaí, ní mór Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FnaSS) a
shású go bhfuil ‘gnáthchónaí’ ort in Éirinn. Ciallaíonn seo go bhfuil cónaí ortsa(agus do theaghlach) in Éirinn
agus go bhfuil ar intinn agaibh cónaí anseo ar feadh bliain ar an laghad.
Iarratasóir:

Céile nó Páirtnéir:

An bhfuil Gnáthchónaí ort
in Éirinn?

Tá

Níl

An bhfuil Gnáthchónaí ort
in Éirinn?

Cén fhaid ar mhair tú
in Éirinn?

Cén fhaid ar mhair tú
in Éirinn?

An bhfuil tú?

An bhfuil tú?

Éireannach

AE/CEE nó an Eilbhéis

Éireannach

neamh AE/CEE nó an Eilbhéis
Más tír neamh-AE/CEE nó an Eilbhéis, cén
stadas inimirce reatha atá agat?

Tá

Níl

AE/CEE nó an Eilbhéis
neamh AE/CEE nó an Eilbhéis

Más tír neamh-AE/CEE nó an Eilbhéis, cén
stadas inimirce reatha atá agat?

Chun cruthú go bhfuil gnáthchónaí ar dhuine, teastaíonn fótachóip ó FnaSS de ceann amháin
de 1-4 thíos.
1. Bille fóntais dátaithe laistigh de trí mhí, mar shampla, bille gáis, leictreachais nó fóin.
2. Polasaí reatha d’árachas chairr nó baile in ainm an iarratasóra
3. Cáipéis oifigiúil eisithe ó rannóg rialtais, ó na Coimisinéirí Ioncaim nó údarás áitiúil. Mar shampla, fógra
measúnaithe ó na Coimisinéirí Ioncaim, cruthúnas gur íocadh cíos ón Íocaíocht Cúnta Tithíochta nó
comhairle contae.
4. Comhfhreagras ó bhanc, cumann foirgníochta, comhar creidmheasa nó institiúid airgeadais, mar
shampla, ráiteas bainc nó ráiteas chárta creidmheasa.
Má chuir tú tic ar neamh-AE/CEE nó Éilbhéis ní mór duit fótacóip de gach ceann den trí ní seo a
sholáthar:
1. An leathanach aitheantais ó do phas.
2. An leathanach ó do phas leis an stampa tuirlingthe air.
3. Do Chead Cónaithe Éireannach (CCÉ)
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Rannóg 1C: Do leanaí chleithiúnaigh (aois 0-23)
Céad Ainm:

Sloinne:

Dáta breithe:

Inscne
Uimhir PSP:
(cuir tic le do
Mar shampla: 2221111AW
thoil)

Ag dul don
oideachas
leanúnach
(cuir tic ar ‘T’
do tá agus
‘N’ do níl)

D D M M Y Y

M

F

Y

N

D D M M Y Y

M

F

Y

N

D D M M Y Y

M

F

Y

N

D D M M Y Y

M

F

Y

N

D D M M Y Y

M

F

Y

N

D D M M Y Y

M

F

Y

N

D D M M Y Y

M

F

Y

N

D D M M Y Y

M

F

Y

N

Rannóg 2A: Sonraí scoile nó coláiste.
Ná comhlánaigh an rannóg seo ach má tá do pháiste idir 18 agus 23 bliain d’aois agus ag dul
leis an oideachais leanúnach.
Iarr ar phríomhoide do scoil nó coláiste an rannóg seo den fhoirm a líonadh.
Má tá níos mó ná dalta amháin ag dul don oideachas lán-aimseartha, líon isteach na sonraí coláiste nó scoile
do gach dalta ar na foirmeacha iarratais breise.
Síniú:

Dearbhaím go bhfuil
ag dul
don oideachas lán-aimseartha sa scoil nó
coláiste ó (luaigh an dá dáta)

Fón:
Dáta:

D D M M Y Y Y Y

Dáta iontrála:
Stampa scoile nó oifige:

D D M M Y Y Y Y

agus táthar ag súil le leanacht ar aghaidh go dtí:
D D M M Y Y Y Y

Tá an macléinn seo i mbliain
bliain.

de chúrsa
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Rannóg 3A: Fógra Cosanta Sonraí agus Saoráil Faisnéise
Coinneoidh FnaSS gach faisnéis pearsanta agus na sonraí a sholáthraíonn tú mar chuid den iarratas seo
faoi rún agus stórálfar go sábháilte é.
Nuair a fhaigheann FnaSS an fhoirm iarratais comhlánaithe, déanfar taifid ríomhaire don iarratasóir(í). Beidh
an fhaisnéis phearsanta a thug tú dúinn coinnithe sa taifid seo.
Coinneoidh FnaSS an taifid pearsanta seo, díreach chun próiseáil a dhéanamh ar d’iarratas ar an Scéim
Íocaíochtaí Drugaí
Ní roinnfidh FnaSS an fhaisnéis phearsanta atá tugtha agat dúinn le h-aon duine ná eagraíocht eile ach
amháin má thugann an té lena mbaineann an fhaisnéis cead nó go mbíonn ar FnaSS é a thabhairt de réir dlí.
Míníonn an Ráiteas Príobháideachais conas a láimhseálann muid an fhaisnéis a thugann tú dúinn ar an
bhfoirm iarratais

Rannóg 3B: Dearbhú agus Toiliú
Sula gcomhlánann tú an chuid seo den fhoirm, ba chóir duit an t-eolas tábhachtach seo a léamh agus do
mhachnamh a dhéanamh faoi le do thoil.
De réir dlí d’fhéadfaí fíneáil, príosúnacht nó an dá rud a ghearradh ar dhuine má thugann sé/sí eolas
bréagach nó mura dtugann sé/sí an t-eolas cuí ar fad atá ábhartha don mheasúnú ar cháilitheacht do Chárta
Scéim Íocaíochtaí Drugaí.
Freisin, de réir dlí, d’fhéadfaí go ngearrfaí fíneáil ar aon duine nach n-insíonn don FnaSS faoi athrú ar chúinsí
a mbeadh tionchar acu a a c(h)áilitheacht don Chárta Scéim Íocaíochtaí Drugaí.
Tá sé de cheart ag FnaSS, mar is cuí, athbhreithniú agus athraithe a dhéanamh ar stádas incháilitheacht
Chártaí Scéim Íocaíochtaí Drugaí ag aon am.
Léigh na ráitis seo a leanas le do thoil. Má aontaíonn tú leo, cuir tic sna boscaí, sínigh d’ainm agus
cuir dáta air.
Déanaim iarratas le haghaidh Cárta Scéim Íocaíochtaí Drugaí domsa, agus más cuí,
mo chéile agus cleithiúnaithe.
Dearbháim go bfuil an t-eolas a thug mé leis an iarratas seo ceart go bhfios dom.
Dearbhaím go gcuirfidh mé FnaSS ar an eolas láithreach má athraíonn aon chúinse a d’fhéadfadh
cur as do m’incháilitheacht nó, más cuí, d’incháilitheacht mo chleithiúnaithe ar sheirbhísí sláinte.
Aontaím go bhféadfaidh FnaSS agus iad ag déanamh measúnaithe ar m’incháilitheacht, dul i
dteagmháil le ranna rialtais eile, an Roinn Fostaíochta agus Coimirce Sóisialtí, na Coimisinéirí
Ioncaim agus na Roinn Dlí agus Cirt san áireamh, chun an t-eolas atá tugtha anseo agam a dheimhniú.
Tugaim an t-údarás do FnaSS chun déileáil go díreach le mo theagmhálaí ainmnithe
(abhcóide) maidir le gach gné de m’iarratas, san áireamh, eolas atá leochaileach a roinnt.
Sínigh
anseo

✗

Síniú:

Dáta:

D D M M Y Y Y Y
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Seicliosta
Chun moill ar phróiseáil d’iarratas a sheachaint, seol na cáipéisí chuí ar fad chugainn.
Foirm Iarratais comhlánaithe agus síníthe.
Stampa coláiste nó tuairisc leighis do chleithiúnaí nó chleithiúnaithe, más cuí.
Cáipéis a chruthaíonn go bhfuil “Gnáthchónaí” ort in Éirinn - caithfidh tú ceann amháin
de na cáipéisí 1-4 a sholáthar.
1.

Bille fóntais dátaithe laistigh de trí mhí, mar shampla bille:
•

gáis,

•

leictreachais

•

fóin

2.

Polasaí reatha d’árachas chairr nó baile in ainm an iarratasóra

3.

Cáipéis oifigiúil eisithe ó rannóg rialtais, ó na Coimisinéirí Ioncaim nó údarás áitiúil. Mar shampla,

4.

•

fógra measúnaithe ó na Coimisinéirí Ioncaim,

•

cruthúnas gur íocadh cíos ón Íocaíocht Cúnta Tithíochta nó comhairle contae.

Comhfhreagras ó bhanc, cumann foirgníochta, comhar creidmheasa nó institiúid airgeadais, mar
shampla,
•

ráiteas bainc

•

ráiteas chárta creidmheasa.

Má chuir tú tic ar neamh-AE/CEE nó Éilbhéis i Rannóg 1A, ní mór duit fótacóip de gach ceann den trí
ní seo a sholáthar:
An leathanach aitheantais ó do phas.
An leathanach ó do phas leis an stampa tuirlingthe air.
Do Chead Cónaithe Éireannach (CCÉ)

DPS Mí na Nollag 2021 Leathanach 5 de 6

Cabhair agus Eolas
Clúdaíonn an Scéim Íocaíochtaí Drugaí teaghlaigh agus daoine aonaracha ar chostas drugaí, cógais, nó
fearais ordaithe atá ceadaithe nó an dá rud . Faoin Scéim Íocaíochtaí Drugaí, ní bhíonn ar dhaoine aonair nó
teaghlaigh níos mó ná an uasmhéid faofa in aghaidh mhí an fhéilire a íoc.
Incháilitheacht
Is féidir le h-aon duine a bhfuil gnáthchónaí air/uirthi iarratas a dhéanamh ar an scéim, is cuma cén cúinsí
teaghlaigh nó airgeadais nó náisiúntacht atá acu. Níl daoine a bhfuil cárta leighis reatha acu incháilithe don
scéim.
Sainmhíniú ar teaghlach ar mhaithe leis an scéim seo.
Duine fásta, a c(h)éile nó p(h)áirtnéir, cleithiúnaí nó cleithiúnaithe agus aon pháiste faoi bhun 18 bliain d’aois.
Sainmhíniú ar chleithiúnaí ar mhaithe leis an scéim seo.
Ball clainne atá idir 18 agus 23 bliain d’aois, ag dul don oideachais go lán-aimseratha - ní mór duit stampa
scoile nó coláiste nó dearbhú éigin a sholáthar
Is féidir ball clainne a bhfuil míchumas fhisiciúil, intleachtúil nó tinnis mheabhrach air/uirthi, nach féidir é nó í
féin a chothabháil go h-iomlán, a chur san áireamh faoin scéim seo ag aois ar bith. Ní mór duit tuairisc leighis
a sholáthar.
Conas an Scéim seo a úsáid
Nuair a bheidh próiseáil déanta ar d’fhoirm Iarratais gheobhaidh gach duine cárta. Caithfear an chárta seo
a thabhairt don Chógaslannaí sulla dtugtar amach an chógais.Chun a chinntiú nach n-íoctar níos mó ná an
uasmhéid mhíosúil moltar do bhaill teaghlaigh an Chógaslann céanna a úsáid i rith na míosa chun cógais a
cheannacht.

Ag cur isteach foirm iarratais
Má tá aon cheist agat, glaoigh ar Íosghlao 0818 224 478 le do thoil,sula seolann tú an fhoirm seo.
Seol an fhoirm chomhlánaithe chuig:
Scéim Íocaíochtaí Drugaí
An tAonad Cláraithe Cliaint
Bosca Poist 12966
Baile Átha Cliath 11
D11 XKF3
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