FOIRM TSNA-QA1

IARRATAS AR ÍOC LIÚNTAS CÁILÍOCHTA DO MHÚINTEOIRÍ CLÁRAITHE
Sonraí Iarratais
Sonraí Pearsanta:Ainm Iomlán:
Seoladh Poist:
Uimhir Teileafóin:
Seoladh r-Phoist:
Uimhir Phárolla (de réir an duillín pá):
Uimhir PSP:
Uimhir Chláraithe na Comhairle Múinteoireachta:
Dáta Cláraithe na Comhairle
Múinteoireachta:
L

Dáta a chéadcheapadh thú mar
mhúinteoir in acmhainn cáilithe agus/
nó cláraithe (mar is cuí) san Earnáil
Phoiblí (i.e. íoctha ó chistí poiblí)

L

L

L

M M

B

M

B

M

Tá

An raibh tú fostaithe ar 5/12/2011

B

B

Níl

Sonraí Fostaitheora:Ainm agus Seoladh na Scoile:
Uimhir Rolla na Scoile:
Sonraí Cáilíochta:- a bhfuiltear anois ag éileamh liúntais ina leith
Teideal na Cáilíochta:
Grád a Baineadh Amach:
Comhlacht Dámhachtana:
Dáta Tosaithe na Dámhachtana:
L

L

M

M

B

B

Dáta inar thosnaigh an cúrsa
staidéir.

Dáta ar an dtras-scríbhinn nó
dáta ar an bpár - cibé acu is
luaithe.

Dáta na Dámhachtana:
L

L

M

M

B

B

Foirm dhá leathanach é seo. Coinnigh go bhfuil leathanach a h-aon agus a dhó comhláinaithe ina
iomláin.

Mionsonraí an Chúrsa:- (le haghaidh dámhachtainí tar éis 5 Nollaig 2011 amháin)
An raibh tú gafa go gníomhach ar an gcúrsa ar 5/12/2011

Tá

Níl

Ar stop tú bheith i do mhac léinn cláraithe ar an gcúrsa seo
ar aon dháta idir 5/12/2011 agus an dáta críochnaithe:

Tá

Níl

Má ‘Tá’, tabhair sonraí: _____________________________________________________
_____________________________________________________
Seicliosta le comhlánú:(1) Tá fótachóip iomlán de mo phár céime/ard-dioplóma iniata agam
(i.e. an phár a bhaineann leis an liúntas éilithe)
(2a)Tá mo cháilíocht rangaithe i.e. dáfa le gráid céad/dara/tríú onóracha nó pas. Tá ráiteas bunaidh
torthaí/tras-scríbhinn iniata agam ag dearbhú an rangaithe (Céad/Dara/Tríú Onóracha nó Pas).
Nótáil le do thoil: Ní leor priontáil amach ríomhaire ná fótachóip. Casfar ar ais chugat sa phost do
ráiteas torthaí/tras-scríbhinn.
NÓ
(2b) Tá mo cháilíocht neamhrangaithe i.e. dáfa ar bhonn Pas nó Teip agus is mian liom cur isteach ar
liúntas Onóracha. Tá (1) ráiteas bunaidh torthaí/tras-scríbhinn agus (2) ráiteas bunaidh sínithe
ón gComhlacht Dámhachtana (HETAC, Ollscoil srl) iniata agam ag dearbhú:(i) Bronntar an dámhachtain gan rangú agus
(ii) Tá an Cháilíocht ar chaighdeán Onóracha.
Ní mór don ráiteas sínithe bheith sínithe ag Ceannasaí na Roinne/Oifige Clárúcháin nó bheith stampáilte
le stampa/séala Oifigiúil an Choláiste.
Nótáil le do thoil: Ní leor priontáil amach ríomhaire ná fótachóip. Casfar ar ais chugat sa phost do
ráiteas torthaí/tras-scríbhinn.

(3) Tá dáta na dámhachtana ann tar éis 5 Nollaig 2011, maidir liomsa. Tá chruachóip
bhunúsach de litir dhearbhaithe faoi iamh agam ón gcoláiste. Deir sí:(i) Go raibh mé gafa go gníomhach ar an gcúrsa ar 5 Nollaig 2011 agus
(ii) Nár éirigh mé as bheith mar mhac léinn cláraithe ar an gcúrsa ar dháta ar
bith idir 5 Nollaig 2011 agus dáta slánaithe an chúrsa .
Caithfidh an litir seo bheith sínithe ag Oifig na Scrúduithe / ag an gCláraitheoir.
Dearbhú;
Dearbhaim go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha agam ar a bhfoirm seo fíor agus iomlán. Má
tharlaíonn gur bréagach nó míthreorach faisnéis ar bith a thabharfaidh mé nó má theipim faisnéis
ábhartha ar bith a lua, tuigim go mbeidh orm íocaíocht ar bith a fhaighim ón Roinn / ón mBord
Oideachais agus Oiliúna a aisíoc agus go mb’fhéidir go gcuirfí an dlí orm in a dtaobh. Tuigim go
bhféadfadh an Roinn Oideachais agus Scileanna / An Bord Oideachais agus Oiliúna an fhaisnéis a
rinne mé a sholáthar a fhíorú trí dhul i gcomhairle le institiúid na dámhachtana.
Applicants Signature: ____________________________________ Date:_________________
NÓTÁIL LE DO THOIL:

Casfar iarratais nach bhfuil comhlánaithe go hiomlán ar ais chuig an seoltóir.

Seol ais chuig: Múinteoir/SNA Téarmaí & Coinníollacha, Liúntas Cáifíocht, An Roinn Oideachais & Scileanna,
Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí.
I gcás Mhúinteiorí fosaithe leis an mBord Oideachais agus Oiliúna bá chóir an fhoirm seo a chur ar ais don mBord
Oideachais and Oiliúna leasmhar.
Uimhir Teagmhála:

Bunoideachas –(090) 648 3824 / 3662

Iarbhunoideachas – (090) 648 3832

Cosaint Sonraí
Déileálfaidh an Roinn Oideachais agus Scileanna leis na sonraí pearsanta uile a sholáthair tú ar an bhfoirm seo faoi rún agus úsáidfidh sí iad chun na críche a
bhí beartaithe agus chun na críche sin amháin. Ní nochtfar an fhaisnéis ach de réir mar a cheadaíonn an dlí chun na gcríoch atá liostáilte i gclárú na Roinne leis
an gCoimisinéir Cosanta Sonraí - TAG 10764/A
Iarrfar cead uait más rud é go bhfuiltear chun an fhaisnéis atá soláthraithe agat a úsáid chun críoch seachas na críocha atá leirithe ar chlárú na
Roinne leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.

