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Uimhir thagartha an Iarratais ar Thithíocht  
 

 

 
Ar mhaith leat a bheith ar an Liosta Tacaíocht 
Tithíochta Sóisialta go fóill? (cuir tic i mbosca) 
 

Ba Mhaith  / Níor Mhaith 

 
An ndearna tú iarratas le haon údarás áitiúil eile? (cuir 
tic i mbosca) 
 
 
Má rinne, tabhair sonraí, le do thoil. 
 

Rinne  / Ní Dhearna 
Ainm an Údaráis Áitiúil: 
 
 

 

Úsáid Oifige Amháin 

CURTHA I DTAIFEAD 

Post__________                     Sord____________ 

 

Baile Bhlainséir_______    Baile Brigín__________    

 

Dáta:  ___________________________________ 

 

Ainm an Duine:___________________________ 

 

Ar críochnaíodh an Measúnú? (Críochnaíodh/Níor 
Críochnaíodh) __________________ 

 

Incháilithe? (Tá/Níl) ___________________________ 

 

Dáta: _______________________________________ 

 

MEASÚNÚ AR THITHÍOCHT SHÓISIALTA 2020: IARRAIDH AR EOLAS TÁBHACHTACH 
 

• Líon an fhoirm seo a leanas, le do thoil, chun d’iarratas ar thacaíocht tithíochta sóisialta le Comhairle Contae a 
nuashonrú.  

 
• Mar gheall go bhfuil COVID 19 buailte linn, d’iarrfaimis ort d’fhoirm mheasúnaithe líonta a 

sheoladh ar ais sa phost, más féidir, sa chlúdach litreach réamhíoctha, agus tráth nach déanaí 
ná Dé Céadaoin, an 30 Meán Fómhair 2020. 
 
 

• Ba mhaith le Comhairle Contae Fhine Gall buíochas a ghlacadh leat roimh ré as do chomhoibriú, agus má bhíonn 
aon cheisteanna agat, déan teagmháil linn, le do thoil, trí ghlaoch ar 01 890 5902 / 01 890 5000.  

• Ba cheart foirmeacha líonta a sheoladh sa phost, más féidir, chuig ceachtar de na láithreacha seo a leanas: 
 

- Comhairle Contae Fhine Gall, Oifigí Cathartha, Leithdháiltí Tithíochta, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 
15. D15 W638 
- Comhairle Contae Fhine Gall, Áras an Chontae, An Phríomhshráid, Sord, Contae Bhaile Átha Cliath. K67 X8Y2  
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Ainm an Duine: ________________________________ 
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Do shonraí – Príomh-Iarratasóir (tabhair na sonraí seo a leanas, le do thoil, agus cuir tic leis nuair a iarrtar). Líon GACH Mír, 
le do thoil. 
 
 
Ainm iomlán   

 
 
Seoladh ríomhphoist  

 

 
Uimhir ghutháin 

 

 
UPSP:__________________________ 

 
Inscne:    Fear   ____             Bean  ____ 

Stádas Saoránachta 
 
 

Éireannach_____                An LEE_____               Neamh-LEE ______  

 

Más saoránach nach ón Limistéar Eorpach Eacnamaíochta thú, tabhair sonraí 
faoin gcúis go bhfuil tú ag fanacht in Éirinn:-  

 Dídeanaí ______      Cead chun Cónaí___   Stádas Cosanta Coimhdí_______  

Uimhir Stampa Reatha an GNIB___________          Dáta Éagtha____________ 

Stádas sibhialta (cuir tic leis, le do thoil)  

 

Singil                                      Baintreach/Baintreach Fir 

Pósta                                      Colscartha 

Páirtnéir Sibhialta                     Idirscartha 

Ag Comhchónaí                        Idirscartha go Dlíthiúil 

Eile 

Stádas fostaíochta (cuir tic, le do thoil, leis an mbosca a bhaineann leat) 

 
Fostaithe (lánaimseartha nó páirtaimseartha)   Dífhostaithe (sochar leasa shóisialaigh/pobail á fháil)     Cúramaí baile (ioncam ar bith) 

Féinfhostaithe                                                        Pinsinéir/Ar Scor                                                                    Mac Léinn 

Fostaithe i Scéim um Fhilleadh ar Obair/FÁS     Tacaíocht Tuismitheora Aonair amháin 

Eile, tabhair sonraí, le do thoil 

Sonraí faoi do pháirtnéir / chéile (tabhair na sonraí seo a leanas, le do thoil, agus cuir tic leis nuair a iarrtar)  

 
Ainm iomlán  

 

 
Seoladh ríomhphoist  

 

 
UPSP:   

 
Inscne:    Fear   ____   Bean  ____ 

Stádas Saoránachta 
 Éireannach_____                An LEE_____               Neamh-LEE ______  

 

Más saoránach nach ón Limistéar Eorpach Eacnamaíochta thú, tabhair sonraí 
faoin gcúis go bhfuil tú ag fanacht in Éirinn:-  

 Dídeanaí ______      Cead chun Cónaí___   Stádas Cosanta Coimhdí_______  

Uimhir Stampa Reatha an GNIB___________          Dáta Éagtha____________ 
Uimhir ghutháin   
Stádas fostaíochta (cuir tic, le do thoil, leis an mbosca a bhaineann leat) 
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Sonraí faoi ioncam (líon an méid seo a leanas, le do thoil, faoin ioncam SEACHTAINIÚIL atá á fháil agat agus aon duine fásta 

eile atá curtha san áireamh i d’iarratas) 
 

Saghsanna ioncaim (sa tseachtain) An Príomh-
Iarratasóir 

Céile/páirtnéir Aon duine muinteartha 
eile a bhfuil ioncam á fháil 

acu  
 

Ainm 
   

 
Ioncam ó fhostaíocht 

€ € € 

 
Ioncam ó fhéinfhostaíocht  

€ € € 

 
Ioncam ó Leas Sóisialach  

€ € € 

 
Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh  

(Tabhair ainmneacha na n-íocaíochtaí a 
fuarthas, le do thoil, e.g. Liúntas 

Cuardaitheora Poist/Íocaíocht Teaghlaigh 
Oibre/Liúntas um Fhilleadh ar Obair/Liúntas 

Míchumais, etc.) 

 
 
 
 
 

  

 
Cothabháil atá á fáil  

€ € € 

 
Aon ioncam eile (Forlíonadh Ioncaim 

Teaghlaigh san áireamh)  

€ € € 

 
Saghas eile d’ioncam (e.g. pinsean atá á fháil 

ó thír lasmuigh den Stát seo)  
(Tabhair le fios, le do thoil,  

cad as a dtagann aon ioncam eile)  

 
 
 
 

  

 

 
Cuir sonraí san áireamh faoin ioncam GO LÉIR atá á fháil agat agus ag GACH DUINE MUINTEARTHA 

 
Ainm  Gaol leis an 

Iarratasóir 
Dáta 
Breithe 

UPSP Náisiúntacht Saghas an 
ioncaim (más 
infheidhme) 

Méid an 
Ioncaim (sa 
tSeachtain) 

6       
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An áit a gcónaíonn an teaghlach (tabhair na sonraí seo a leanas, le do thoil, nó cuir tic leis nuair a iarrtar) 
 

Seoladh reatha  
*Caithfear é seo a líonadh 

 
 
 

Seoladh roimhe seo  
 

 
 
 

Cuir tic, le do thoil, sa bhosca is fearr a dhéanann cur síos ar do shocrú reatha cónaithe: 

 Le tuismitheoirí    *Cóiríocht phríobháideach ar cíos: *Caithfear tic 
a chur sa bhosca thíos 

 Tá Forlíonadh Cíosa á fháil 

 Níl Forlíonadh Cíosa á fháil 

Le gaolta/cairde 

 Cóiríocht ina gcónaíonn an t-úinéir 

 Scéim Cóiríochta Cíosa nó an ÍCT leis an gComhairle                      Cóiríocht Éigeandála/Cóiríocht ar Bith 

  Eile, tabhair sonraí, le do thoil   _____________________________________________________________________________________________ 

 
 
Má tá cóiríocht ar cíos agat, cad é dáta tosaithe do thionóntachta (ll/mm/bb)  

 

 
Ainm an tiarnaí talún  

 

 
Uimhir ghutháin an tiarna talún  

 

 
Cé mhéid cíosa a íocann tú gach mí?  

 
€                          sa mhí 

 
Cé mhéid forlíonadh cíosa atá á fháil agat gach mí (má tá sé á fháil agat)? 

 
€                          sa mhí  

 
Cén saghas cóiríochta ina gcónaíonn tú faoi láthair? 
(Cuir tic, le do thoil, sa bhosca is fearr a dhéanann cur síos ar do chóiríocht reatha)  

 

Teach                                           Teach soghluaiste                       Cóiríocht Idirthréimhse                      Ospidéal 

Teachín                                       Maisonette                                    Tigín                                                      Institiúid       

Árasán                                         Teach Lae                                      Leaba agus Bricfeasta                        Tearmann 

Carbhán                                      Grúpthithíocht                               Brú                                                        Príosún 

                                                    Bá Stad                                           Cóiríocht Dhídeanach                          Ar bith/Eile 

* Flat and Apartment have the same translation in Irish 

Cén áiseanna atá i do chóiríocht reatha? (Cuir tic, le do thoil, sna boscaí a bhaineann) 
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Cistin                                                            Seomra Suí                             Seomra Folctha    Leithreas 

Téamh Lárnach                                           Soláthar Uisce – FUAR             Soláthar Uisce – TE 

Cé mhéid seomra leapa atá i do theach faoi láthair?   (scríobh uimhir, le do thoil)  
 

Cé mhéid seomra leapa atá ar fáil duit agus do do dhaoine muinteartha? 
 

 
Má chónaíonn tú i dteach le 
daoine eile, tabhair sonraí faoi cé 
mhéid seomra a roinntear agus 
faoi chostas roinnte an chíosa, etc. 

 

 

 

 
Na Ceantair ba mhaith leat cónaí iontu 

 
 

Deimhnigh, le do thoil, an ceantar/na ceantair ba mhaith leat cónaí iontu agus ar mian leat go ndéanfar breithniú ort le 
haghaidh tacaíocht tithíochta sóisialta dóibh. Is féidir leat 3 cheantar, ar a mhéid, a roghnú agus cuirtear aon atreorú san 
áireamh leis seo a rinneadh le húdarás áitiúil eile i mBaile Átha Cliath thar do cheann.  

Tugtar an tús áite céanna do gach ceantar tithíochta agus níor cheart duit ceantar a roghnú ach má bheifeá sásta 
machnamh a dhéanamh ar chóiríocht a chuirfear ar tairiscint sa cheantar seo.  

Baile Brigín                                                                                                                   Baile Bhlainséir 

Sord                                                                                                             Binn Éadair/Mullach Íde    

 

 
 

Eolas maidir le Míchumas agus/nó Leigheas 

 

Ainm 1:    _____________________________ 

Déan cur síos, le do thoil, ar an míchumas 
nó an riocht sláinte  

 
 
 

 
Má tá duine sa teaghlach faoi mhíchumas, tabhair le fios, le do thoil, má tá an míchumas in aon cheann de na catagóirí seo a 
leanas (is féidir leat tic a chur le níos mó ná catagóir amháin)  

• Míchumas intleachta   
Tá / Níl 

• Míchumas meabhairshláinte  
Tá / Níl 

• Míchumas fisiciúil  
Tá / Níl 

• Míchumas céadfach 
Tá / Níl 

An bhfuil aon riachtanais ar leith ag teastáil 
i dteach mar gheall ar mhíchumas nó riocht 

sláinte? (cuir tic leis, le do thoil)   
                                       Tá / Níl 
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Má tá, déan cur síos, le do thoil,  
ar na riachtanais ar leith  

(e.g. teastaíonn bealach isteach do 
chathaoireacha rothaí)  

 

 

Má tá roinnt daoine sa teaghlach atá faoi mhíchumas/a bhfuil riocht sláinte orthu, tabhair sonraí, le do thoil, ar 
leathanach eile agus úsáid an tábla thuas mar threoir chun an t-eolas a theastaíonn a thabhairt.  

 
Réadmhaoin/talamh eile (tabhair na sonraí seo a leanas, le do thoil, nó cuir tic leis nuair a iarrtar) 

An bhfuil úinéireacht agat nó ag aon duine muinteartha ar 
réadmhaoin nó ar thalamh in Éirinn nó in aon tír eile? (cuir tic 
leis, le do thoil)  

Tá / Níl 

Má tá, an bhfuil réadmhaoin chónaithe sa réadmhaoin seo 
atá folamh? Tá / Níl 

Seoladh na réadmhaoine nó na talún atá faoi úinéireacht 
(scríobh an seoladh, le do thoil)   
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DEARBHÚ 

 
Nuair a bhíonn an fhoirm seo líonta agat, léigh an dearbhú seo go cúramach agus sínigh agus dátaigh é, le do thoil.   

 
 

Sonraí a Bhailiú agus a Úsáid 

Úsáidfidh an t-údarás tithíochta na sonraí a sholáthair tú chun d’iarratas ar thithíocht a riar. Is féidir sonraí a roinnt le 

comhlachtaí poiblí eile ar mhaithe le calaois a bhrath nó a chosc. Is féidir leis an údarás tithíochta, i gcomhar leis an Roinn 

Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, na sonraí seo a phróiseáil ar mhaithe le cuspóirí taighde agus chun pleanáil chun cinn 

a dhéanamh freisin maidir leis an measúnú a dhéantar ar riachtanais tithíochta. 

Is féidir leis an údarás tithíochta, ar mhaithe lena fheidhmeanna faoi Acht na dTithe, 1966-2009, eolas a iarraidh agus a fháil ó 

údarás tithíochta eile, an Biúró um Shócmhainní Coiriúla, an Garda Síochána, an Roinn Coimirce Sóisialaí, Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte [FSS] nó comhlacht ceadaithe tithíochta, maidir le háititheoirí nó áititheoirí ionchasacha, nó iarratasóirí ar, 

thithíocht údaráis áitiúil, agus aon duine eile a cheapann an t-údarás go mb’fhéidir go bhfuil siad ag tabhairt iompar 

frithshóisialta. 

 

Dearbhú 

Dearbhaím/Dearbhaímid go bhfuil an t-eolas agus na sonraí a thug mé/a thugamar ar an bhfoirm seo fíor agus ceart.  

Geallaim/Geallaimid chun an t-údarás tithíochta a chur ar an eolas ar aon athrú a thagann ar chúinsí mo theaghlaigh/ár 

dteaghlaigh (e.g. seoladh, comhdhéanamh an teaghlaigh, fostaíocht, riochtaí sláinte etc.) 

Údaraím/Údaraímid an t-údarás tithíochta chun pé fiosrúcháin a dhéanamh a mheasann sé is gá chun sonraí ar m’iarratas/ár 

n-iarratas a dheimhniú. 

 

 
Síniú an Phríomh-Iarratasóra  
 

 

 
Priontáil ainm iomlán (BLOCLITREACHA) 
 

 

 
Síniú an Chomh-Iarratasóra 
 

 

 

Priontáil ainm iomlán (BLOCLITREACHA)  

 

 

 
Dáta (ll/mm/bb) 
 

 

 

 


