
Leathanach 1

Cuid 1

3. Sloinne:

7. Dáta Breithe: 

4. Céadainmneacha:

 

1. Teideal, cuir isteach X nó 
sonraigh:

5. Sloinne breithe:

11. Más i bPoblacht na hÉireann a rugadh é/í, luaigh an contae:

12.  Ainm na tíre is déanaí roimh Phoblacht na hÉireann inar cuireadh oideachas ar an leanbh, inar 
cláraíodh é/í nó ina bhfuair sé/sí íocaíocht: 

6. Sloinne breithe do mháthar:
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Foirm iarratais ar  
Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP)
do leanaí faoi bhun 18 mbliana d’aois

Uas Iníon Eile

Aicmiú Sonraí R

Seirbhísí Leasa 
Shóisialaigh

REG 1M

8. Cén fáth a dteastaíonn Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP)?

9. Tír náisiúntachta:

Cad chuige an fhoirm iarratais seo?
Tugtar Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP) do leanaí a rugadh in Éirinn má chláraítear a mbreith 
laistigh de thrí mhí leis an bPríomh-Oifig Chlárúcháin (POC). Mura gcláraítear an bhreith laistigh de thrí 
mhí, áfach, nó murar rugadh an leanbh in Éirinn ach go gcónaíonn sé/sí in Éirinn, ní mór dá t(h)uismitheoir, 
tuismitheoir altrama nó caomhnóir an fhoirm iarratais seo a chomhlánú chun iarratas a dhéanamh ar Uimhir 
PSP dó/di.
Tuilleadh eolais ag teastáil
In éineacht leis an bhfoirm iarratais chomhlánaithe seo, ní mór duit cáipéisí eile a sholáthar lena n-áirítear 
cruthúnas ar d’aitheantas agus ar aitheantas do linbh agus cruthúnas go bhfuil Uimhir PSP ag teastáil ón 
leanbh. 
Conas an fhoirm iarratais seo a chomhlánú
Chun an fhoirm iarratais seo a chomhlánú, scríobh le peann gránbhiorach dubh, bain úsáid as 
ceannlitreacha agus cuir X sna boscaí cuí.

13. Uimhir slándála sóisialaí, uimhir phearsanta nó uimhir chlárúcháin an linbh sa tír sin:

Sonraí an linbh

10. Tír bhreithe:

2. Inscne: Fireann Baineann



Leathanach 2

Sonraí an linbh

Dearbhú ó thuismitheoir, tuismitheoir altrama nó caomhnóir

Cuid 1 ar lean

Ráiteas um Chosaint Sonraí
Chun liosta iomlán na gcáipéisí a fháil agus chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le hiarratas a dhéanamh ar 
Uimhir PSP do leanaí, nó do leanaí ar mian leo rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin bpróiseas seo, téigh chuig 
www.gov.ie/ppsn.
Déanann an Roinn Coimirce Sóisialaí an córas coimirce sóisialaí in Éirinn a riar. Ceanglaítear ar chustaiméirí 
sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas go mbeifear in ann a n-incháilitheacht d’íocaíochtaí agus sochair 
ábhartha a chinneadh. Is féidir sonraí pearsanta a mhalartú le ranna rialtais agus le gníomhaireachtaí eile 
nuair a dhéantar foráil dó sa dlí. Is féidir teacht ar ár mbeartas um chosaint sonraí ag www.gov.ie/dsp/
privacystatement nó i gcóip chrua.

00K 10-22                         Eagrán: Deireadh Fómhair 2022
Is treoir iad na míniúcháin agus na téarmaí atá in úsáid san fhoirm seo agus ní hionann iad agus léirmhíniú dlí.

Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis go léir a thug mé ar an bhfoirm seo fíor agus iomlán. Tuigim má tá 
aon chuid den fhaisnéis a sholáthraíonn mé bréagach nó míthreorach go bhféadfar mé a ionchúiseamh.

Síniú, ní ceannlitreacha.

Dáta:
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2 0

An dáta a leithdháileadh 
Uimhir PSP:
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D’úsáid oifigiúil amháin

CAP ID:

Cáipéisí ag deimhniú an gaol idir an t-iarratasóir agus an leanbh feicthe agus scanta:

14.   Má bhí an leanbh ina 
c(h)ónaí in Éirinn roimhe 
seo, luaigh a s(h)eoladh 
le do thoil:

Contae Éirchód

Sonraí an tuismitheora, tuismitheora altrama nó caomhnóraCuid 2
15. Uimhir PSP:
16.  Teideal, cuir isteach X nó 

sonraigh: Uas Bn Iníon Eile

17. Sloinne:

18. Céadainmneacha:

 

19.  An gaol atá agat leis an 
leanbh ainmnithe i gCuid 1:

20. Seoladh: 

Contae Éirchód

Teastas breithe 
don leanbh: Tá Níl Páipéir oifigiúla don leanbh, 

tuismitheoir altrama nó caomhnóir:
Tá Níl

21. Uimhir Theileafóin:

22. Seoladh Ríomhphoist:

http://www.gov.ie/ppsn 

