Aguisín A
Foirm Iarratais ar Theidlíochtaí Saoire Máithreachais
NÁ cuirtear Foirmeacha Iarratais/Doiciméadú Tacaíochta isteach chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna.
Comhlánaítear an Fhoirm Iarratais seo ina hiomláine agus coinnítear í sa scoil/BOO i dteannta
doiciméadaithe ábhartha eile chun críche taifid agus iniúchta.

Is féidir an fhoirm seo a úsáid chun iarratas a dhéanamh ar shaoire mháithreachais agus/nó ar shaoire
mháithreachais reachtúil agus/nó ar shaoire mháithreachais neamhreachtúil neamhíoctha. Ba chóir í a
chomhlánú agus a sheoladh isteach 6 seachtaine ar a laghad sula dtosaíonn an tsaoire.
Sa chás go n-íocann an t-iarrthóir ranníocaíochtaí ÁSPC cuirtear isteach foirmeacha MB 1 & 2 chuig an RCS.
Tá an fhoirm seo ar fáil ón RCS nó ar líne ag: www.welfare.ie
IARRATAS AR:
□ Saoire Mháithreachais □ Saoire Mháithreachais reachtúil neamhíoctha □ Saoire Mháithreachais
neamhreachtúil gan phá Cuir tic mar is cuí le do thoil:
Ainm: _______________________________ Scoil:
Uimhir Rolla:
Uimhir Theagmhála:
UPSP:
Dáta tuartha na breithe (DTB)
___/_____/________
(Ní mór teastas dochtúra ag deimhniú dáta tuartha na breithe a chur faoi iamh)

_

Is mian liom tús a chur le mo shaoire mháithreachais an
/
/_______
Luaigh líon na laethanta saoire máithreachais reachtúil neamhíoctha breise a bheidh le tógáil (más ann):
____________ (Laethanta as a chéile agus deirí seachtaine le cur san áireamh)
Saoire Mháithreachais Reachtúil Neamhíoctha Bhreise ó
go
(na dátaí seo san áireamh)
Féadfaidh múinteoir a mbeidh saoire mháithreachais agus saoire mháithreachais reachtúil neamhíoctha
bhreise tógtha aici iarratas a dhéanamh ar 'shaoire mháithreachais neamhreachtúil neamhíoctha bhreise
go dtí deireadh na scoilbhliana’.
Saoire Mháithreachais Neamhreachtúil Neamhíoctha Bhreise go dtí deireadh na scoilbhliana ó

go dtí

an 31 Lúnasa _________.
Is mian liom iarratas a dhéanamh ar an tsaoire thuas de réir Téarmaí & Coinníollacha Fostaíochta do
Mhúinteoirí Cáilithe i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna Aitheanta Eagrán 2.
Síniú an mhúinteora: __________________________ Dáta: ____________
Ceadú agus Fíorú an Fhostóra
Deimhním go bhfuil an tsaoire thuas ceadaithe agam de réir Téarmaí & Coinníollacha Fostaíochta do
Mhúinteoirí Cáilithe i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna Aitheanta Eagrán 2, agus go bhfuil na doiciméid
seo a leanas coinnithe ar chomhad agam chun críche iniúchta:
1)
Gach iarratas ar theidlíochtaí saoire mháithreachais.
2)
Teastas a thaispeánann dáta tuartha na breithe.
3)
Cóip chomhlánaithe de na Foirmeacha MB1 agus 2
Síniú:
_______
(Thar ceann an Fhostóra)

Dáta: ______________

Ráiteas Príobháideachais Cosanta Sonraí
An phríomhchúis go n-iarrann an Roinn sonraí pearsanta ort ná chun d'iarratas ar Shaoire
Máithreachais a phróiseáil. Na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú, is féidir go malartófar
iad idir d’fhostóir agus an Roinn. Gheofar an Fógra Príobháideachais ina bhfuil tuilleadh
eolais ar an bhfoirm iarratais seo ag: https://www.education.ie/en/TheDepartment/Data-Protection/gdpr/gdpr.html. Gheofar sonraí iomlána bheartas Cosanta
Sonraí na Roinne, ina leagtar amach an úsáid a bhainfimid as do shonraí pearsanta mar
aon le heolas ar do chearta mar ábhar sonraí ag https://www.education.ie/en/TheDepartment/Data-Protection/. Gheofar sonraí an bheartais seo i gcóip chrua, leis, ó
Théarmaí & Coinníollacha Múinteoirí/Cúntóirí Riachtanas Speisialta, An Roinn Oideachais
& Scileanna, Cor na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659, ach é a iarraidh.

