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IARRATAIS NUA
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Príomhphointí Eolais
Déantar cáilitheacht le haghaidh deontas mac léinn a chinneadh faoin Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn,
2011; Rialacháin um Thacaíocht do Mhic Léinn 2018; agus Scéim Deontas Mac Léinn 2018.

Roimh iarratas a dhéanamh, léigh an t-eolas sna Treoirnótaí maidir le Cáilitheacht le haghaidh Deontas
Mac Léinn agus sna Treoirnótaí maidir le Foirm Iarratais a Chomhlánú (ar fáil ar www.susi.ie)

Ní gá go bhfuil tú tar éis glacadh le háit i gcoláiste roimh iarratas a dhéanamh ar
dheontas mac léinn.
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Ríomhphost: support@susi.ie
Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

Ag déanamh Iarratais
Is féidir iarratas ar dheontas a dhéanamh chuig SUSI ar líne freisin ar www.susi.ie. Bheadh sé ina
chabhair duit na Treoirnótaí maidir le Cáilitheacht le haghaidh Deontas Mac Léinn agus na Treoirnótaí
maidir le Foirm Iarratais a Chomhlánú (ar fáil ar www.susi.ie) a léamh roimh iarratas a dhéanamh.

Ní mór Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) a bheith agat chun iarratas a dhéanamh ar dheontas
mac léinn. Mura bhfuil UPSP agat, déan teagmháil le Seirbhísí Aitheantas Cliaint sa Roinn Gnóthaí
Fostaíochta agus Coimirce Sóisialí chun iarratas a dhéanamh agus ceann a fháil.

Déan cinnte go bhfuil gach rannán ábhartha den fhoirm iarratais comhlánaithe agat féin, ag do
thuismitheoir(í), ag do chaomhnóir(í) dlíthiúil(úla), ag do chéile, ag do pháirtnéir sibhialta nó ag do
chomhchónaitheoir, de réir mar is cuí. Tá sé tábhachtach an Ráiteas Cosanta Sonraí a léamh agus a
dhearbhú roimh d’iarratas a chur isteach.
Má thagann tú i bhfios go bhfuil aon chuid den fhaisnéis a chuir tú isteach mícheart, nó tar éis athrú, ní
mór duit é sin a chur in iúl láithreach do SUSI trí ríomhphost a chur chuig support@susi.ie.. Ní mór duit
freisin a chur in iúl do SUSI má thagann athrú ar d’imthosca a bhféadfadh tionchar a bheith aige ar do
cháilitheacht le haghaidh deontais.
Má thugann tusa, do thuismitheoir(í), do chaomhnóir(í) dlíthiúil(úla), do chéile, do pháirtnéir sibhialta
nó do chomhchónaitheoir, de réir mar is cuí, faisnéis atá bréagach nó míthreorach, d’fhéadfadh tusa nó
iadsan a bheith ciontach i gcion agus faoi dhliteanas ionchúisimh as a dtiocfadh fíneáil nó téarma
príosúnachta, nó iad araon, faoi alt 39 den Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011.
Measúnú d’Iarratais
Nuair a bheidh d’iarratas curtha isteach, d’fhéadfadh SUSI iarraidh ort fótachóipeanna d’fhianaise
dhoiciméadach a chur isteach freisin mar thacaíocht don fhaisnéis atá tugtha agat i d’iarratas. Cuirfidh
fianaise dhoiciméadach neamhiomlán moill ar phróiseáil d’iarratais agus cuirfear moill dá bharr sin ar an

Tacaíocht SUSI:

íocaíocht, má mheastar cáilithe tú le haghaidh deontas mac léinn.
Iarrfar ort freisin foirm dhearbhaithe a chomhlánú ag cinntiú go bhfuil d’iarratas, agus aon doiciméid eile
a chuireann tú isteach mar thacaíocht dó, iomlán agus cruinn. Déanfaidh SUSI measúnú ar d’iarratas ar
bhonn na faisnéise agus na ndoiciméad a chuir tú isteach leis, roimh chinneadh a dhéanamh ar d’iarratas
ar dheontas mac léinn.
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Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

Ríomhphost: support@susi.ie

Critéir Cháilitheachta le haghaidh Deontas
Déanann SUSI measúnú ar iarratais ar dheontas mac léinn maidir le critéir shonrach cháilitheachta de réir
an Achta um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011, na Rialachán um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2018,
agus Scéim Deontas Mac Léinn 2018.
Is é seo a leanas an critéir sin:


Náisiúntacht agus Cónaitheacht



Forais agus Cúrsaí



Oideachas roimhe seo agus Dul chun Cinn



Aicme an Iarratasóra



Ioncam



Uastréimhsí le haghaidh Tacaíochta Deontas Mac Léinn



Athrú ar Imthosca

Chun cabhrú leat cinneadh a dhéanamh maidir le do cháilitheacht le haghaidh deontas, tá achoimriú
déanta ar na critéir sin thíos.

Níl tú cáilithe le haghaidh deontas ó SUSI má tá deontas á fháil agat cheana féin ó údarás dámhachtana
eile.

Seans nach bhfuil tú cáilithe le haghaidh deontais ó SUSI má tá tú ag fáil aon cheann díobh seo a leanas
maidir leis an gcúrsa ar a bhfuil/mbeidh tú ag freastal: deontas, scoláireacht, duais, liúntas, sparánacht
nó íocaíocht ó chistí poiblí .

Tacaíocht SUSI:

Níl tú cáilithe le haghaidh deontas cothaithe ó SUSI má tá tú ag fáil an Liúntas chun Filleadh ar an Oideachas
nó an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais, ach amháin in imthosca áirithe teoranta.

Tá teacht ar eolas breise maidir le critéir cháilitheachta agus iarratais ar dheontas mac léinn ar
www.susi.ie.
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Comhlánú na Foirme seo
Úsáid DÚCH DUBH agus BLOCLITREACHA agus an fhoirm seo á comhlánú, le do thoil.
Caithfidh tusa, do thuismitheoir(í), do chaomhnóir(í) dlíthiúil(úla), do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó
do chomhchónaitheoir, de réir mar is cuí, gach rannán ábhartha den fhoirm iarratais a chomhlánú.
Ní mór do gach duine GACH CEIST a bhaineann leo a fhreagairt. Mura mbaineann ceist nó cuid áirithe
den fhoirm le duine ar bith, is ceart dóibh N/Bh a scríobh go soiléir sa bhosca cuí.
Ná seol doiciméid ar bith leis an bhfoirm seo. Déanfaidh foireann SUSI teagmháil leat i ndiaidh an
chéad mheasúnaithe ar d’iarratas chun doiciméid ar bith atá ag teastáil uathu a lorg.
Caithfidh tusa agus duine ar bith eile a chomhlíonann an fhoirm í a léamh, agus an Ráiteas Cosanta Sonraí a

Má thagann tú i bhfios go bhfuil aon chuid den fhaisnéis a chuir tú isteach mícheart, nó tar éis athrú, ní mór
duit é sin a chur in iúl láithreach do SUSI trí ríomhphost a chur chuig. support@susi.ie.. Ní mór duit freisin é
a chur in iúl do SUSI má thagann athrú ar d’imthosca a bhféadfadh tionchar a bheith aige ar do cháilitheacht
le haghaidh deontais.

Má thugann tusa, do thuismitheoir(í), do chaomhnóir(í) dlíthiúil(úla), do chéile, do pháirtí sibhialta nó do
chomhchónaitheoir, de réir mar is cuí, faisnéis atá bréagach nó míthreorach, d’fhéadfadh tusa nó iadsan
a bheith ciontach i gcion agus faoi dhliteanas ionchúisimh as a dtiocfaidh fíneáil nó téarma príosúnachta,
nó iad araon, faoi alt 39 den Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011

Tacaíocht SUSI:

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

shíniú, roimh an t-iarratas a chur isteach.
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Tacaíocht SUSI:

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

Ríomhphost: support@susi.ie

A - Do Shonraí Pearsanta
A1.

D’uimhir PSP:

A2.

Do theideal:

An tUasal

Bean

Iníon

Eile
(Sonraigh, le do thoil)

A3.

Do shloinne:

A4.

Do chéadainm(neacha):

A5.

Do chéadainm mar atá
sé ar do theastas
breithe:

A6.

Do shloinne breithe:

A7.

Sloinne breithe
do
mháthar:

A8.

Do dháta breithe:

A9.

D’inscne: (roghnach )

L

Fireann

L

M

M

B

B

B

B

Baineann

A10. Do sheoladh baile:

A11. D’uimhreacha
gutháin:
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A12. Do sheoladh
Ríomhphoist:
A13. Uimhir CAO: nó
Uimhir UCAS (más infheidhme):

A14. Catagóir Iarratasóra
Léigh go cúramach na Treoirnótaí a bhaineann le haicme mac léinn agus roghnaigh ceann amháin thíos
Mac léinn atá spleách ar thuismitheoir(í)/caomhnóir dlíthiúil

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

Mac léinn lánfhásta atá spleách ar thuismitheoir(í)/
caomhnóir dlíthiúil

Mac léinn lánfhásta neamhspleách

A15. An bhfuil tú: (Cuir tic sa bhosca)
Singil (gan pósadh riamh)
Pósta/i bpáirtnéireacht sibh.
I gcomhchónaí
Athphósta
Scartha

Tacaíocht SUSI:

Colscartha/Iarpháirtnéir sibhialta
Baintreach/Páirtnéir sibhialta marthanach

A16. Cén catagóir is fearr a dhéanann cur síos ort mar a bhí tú ar an 1 Eanáir 2018?
Mac léinn
Fostaithe
Féinfhostaithe
Ar scor
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Tacaíocht SUSI:

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

Ríomhphost: support@susi.ie

Dualgais bhaile
Eile (Sonraigh, le do thoil)

A16. Murar mac léinn i gcónaí tú, cén tslí bheatha a bhí agat cheana?

A17. An bhfuil iarratas déanta agat ar, nó an
mbeidh tú ag fáil, íocaíocht Liúntas chun
Filleadh ar an Oideachas,
le haghaidh na bliana acadúla 2018/2019?
A18. An bhfuil iarratas déanta agat ar, nó an
mbeidh tú ag fáil, íocaíocht Scéime
Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais
le haghaidh na bliana
acadúla 2018/2019?

Tá/Beidh

Níl/Ní bheidh

Tá/Beidh

Níl/Ní bheidh

B- Náisiúntacht agus Cónaitheacht

B1.

Cén tír inar rugadh tú?

In Éirinn
I dtír éigin eile

Más in Éirinn a rugadh tú, luaigh an contae:
Más i dtír éigin eile a rugadh tú, luaigh an tír:
B2.

Cad é do náisiúntacht?

B3.

Mura náisiúnach de chuid an Aontais Eorpaigh, de chuid an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch, nó de
chuid an Eilbhéis tú, cén bonn ar a bhfuil tú ag fanacht in Éirinn? (Cuir tic sa bhosca cuí, le do thoil)

Iontráil d’Uimhir Thagartha de chuid Bhiúró
Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce
Tic
a) Dídeanaí;

b) Cosaint choimhdeach;

Dáta a deonaíodh cead
L

L
L

M
L

M

M
M

B
B

B
B
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Ríomhphost: support@susi.ie
Uimhir Ghutháin: 0761 087 874
Tacaíocht SUSI:

L

L

M

M

B

B

d) Cead fanacht de bharr pósta nó
páirtnéireacht sibhialta le náisiúnach
Éireannach, nó ós rud é gur leanbh
cleithiúnach an duine sin tú;

L

L

M

M

B

B

e) Údarú chun fanacht ar chúiseanna
daonnachtúla a deonaíodh sular
tháinig an tAcht Inimirce 1999 i
bhfeidhm;

L

L

M

M

B

B

L

L

M

M

B

B

f) Cead fanacht i ndiaidh cinnidh faoi Alt
3 den Acht Inimirce 1999 gan tú a
dhíbirt;

g) Cead chun fanacht sa Stát mar leanbh
cleithiúnach le duine ar bronnadh
Saoránacht Éireannach orthu
trí eadóirseacht, a chónaíonn sa Stát

B4.

L

L

M

M

B

B

An raibh gnáthchónaí ort in Éirinn le haghaidh 3 bliana ar a laghad as an 5 bliana deireanacha?
Bhí

Ní raibh

Má d’fhreagair tú Bhí, téigh go Cuid C
Má fhreagair tú Ní raibh, is é sin nach raibh gnáthchónaí ort in Éirinn le haghaidh 3 bliana ar a
laghad as an 5 bliana deireanacha, líon isteach thíos sonraí d’áiteanna cónaithe don 5 bliana
deireanacha (i ndiaidh B5).
B5.

An raibh gnáthchónaí ort in Éirinn le haghaidh 3 bliana ar a laghad as an 5 bliana deireanacha?

Bhí

Ní raibh

Líon isteach sonraí d’áit cónaithe don 5 bliana deireanacha sa spás thíos. Má tá spás breise uait, is
féidir an rannán le haghaidh nótaí breise ar leathanach 24/25 den fhoirm seo a úsáid.
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c) Cead fanacht mar dhuine de
theaghlach saoránaigh de chuid
AE, de chuid an LEE, nó de chuid
an Eilbhéis faoi Rialacháin na
gComhphobal Eorpach
(Saorghluaiseacht Daoine), 2006
agus 2008, agus faoin Treoir AE
(forálacha maidir le Cearta
Chonradh AE);

Ríomhphost: support@susi.ie

Seoladh iomlán:

Cén fáth a raibh tú ann? (e.g.: Taisteal; Obair; Staidéar)

Cé chomh fada is a raibh tú ann?

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

Ó
Go

L

M

M

B

B

L

L

M

M

B

B

C – Sonraí faoi Chúrsaí 2018/2019 agus stair acadúil agus
foinsí cúnamh airgeadais mac léinn
C1.

An bhfuil an Ardteistiméireacht nó scrúdú coibhéiseach deireadh scoile curtha i gcrích agat?

Tá

Cén bhliain ar chríochnaigh tú, nó a
gcríochnóidh tú, an Ardteistiméireacht nó
scrúdú coibhéiseach deireadh scoile, den
chéad uair?

Tacaíocht SUSI:

L

C2.

Níl

L

L

M

M

B

B

Cad é an leibhéal is airde cáilíochta atá
bainte amach agat? (Creat Náisiúnta
Cáilíochta (CNC) nó a chomhionann)

C3a. An bhfuil tú tar éis glacadh le háit ar chúrsa
le haghaidh 2018/2019? (má d'fhreagair tú
níl, téigh go C3b)
Tá

Níl
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Cén cineál cúrsa lánaimseartha a dteastaíonn uait a dhéanamh sa bhliain acadúil
2018/2019?
Cúrsa Iar-Ardteiste, CNC Leibhéal 5 nó a chomhionann
Cúrsa Iar-Ardteiste, CNC Leibhéal 6 nó a chomhionann
Cúrsa Iar-Ardteiste, (Ardteastas) CNC Leibh.7 nó a chomhionann
CNC Leibhéal 7 (Gnáthchéim) nó a chomhionann
CNC Leibh. 8 (Céim Onóracha Bhaitsiléara) nó a chomhionann
CNC Leibhéal 8 (Ard-Dioplóma) nó a chomhionann
CNC Leibhéal 9 (Dioplóma Iarchéime) nó a chomhionann

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

CNC Leibh. 9 (Céim Mháistir) CNC
Leibhéal 10 (PhD)

Ainm an Fhorais:

Cúrsa :
Cód an Chúrsa:
Dáta Tosaithe an

Tacaíocht SUSI:

Chúrsa:

L

L

M

M

B

B

Fad an chúrsa (Blianta):

An cúrsa lánaimseartha é seo?

Is ea

Ní hea

Bliain an Chúrsa:

An cúrsa forlíontach an cúrsa seo?
Is ea

Ní hea
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Ríomhphost: support@susi.ie
Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

C3b.

Mura nglactar leat ar chúrsa fós
le haghaidh na bliana 2018/2019, cén cúrsa
a dteastaíonn uait a dhéanamh agus cá
bhfuil an cúrsa sin ar siúl?

C4.

Ar fhreastail tú riamh ar chúrsa
breisoideachais nó ar chúrsa ardoideachais?

D’fhreastail

Níor
fhreastail

a) má d'fhreagair tú D’fhreastail, ar chúrsa
Iar-Ardteistiméireachta é?
b) má d'fhreagair tú D’fhreastail,ar chúrsa
Fochéime a bhí i gceist?
c) má d'fhreagair tú D’fhreastail, ar chúrsa
Iarchéime a bhí i gceist?

Má thug tú Ba é mar fhreagra ar aon cheann de na ceisteanna thuas, tabhair sonraí an chúrsa
anseo thíos, le do thoil.
Cén cineál cúrsa lánaimseartha a dteastaíonn uait a dhéanamh sa bhliain
acadúil 2018/19?
Cúrsa Iar-Ardteiste, CNC Leibhéal 5 nó a chomhionann

Tacaíocht SUSI:

Cúrsa Iar-Ardteiste, CNC Leibhéal 6 nó a chomhionann
Cúrsa Iar-Ardteiste, (Ardteastas) CNC Leibh.7 nó a chomhionann
CNC Leibhéal 7 (Gnáthchéim) nó a chomhionann
CNC Leibh. 8 (Céim Onóracha Bhaitsiléara) nó a chomhionann
CNC Leibhéal 8 (Ard-Dioplóma) nó a chomhionann
CNC Leibhéal 9 (Dioplóma Iarchéime) nó a chomhionann
CNC Leibh. 9 (Céim Mháistir)
CNC Leibhéal 10 (PhD)
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Teideal an chúrsa

Ríomhphost: support@susi.ie

Ainm an choláiste nó ainm an fhorais

Seoladh an choláiste nó
seoladh an fhorais

Ar cén bhonn a d’fhreastail tú
ar an gcúrsa seo?
Lánaimseartha
Dáta tosaithe an chúrsa?

L

L

M

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

Ar chríochnaigh tú an cúrsa?
Críochnaigh

M

Páirtaimseartha
B

B

Níor chríochnaigh

Má chríochnaigh, cén cháilíocht a fuair
tú?
Cathain a d’fhág, a chríochnaigh, nó a d’fhreastail
tú o deireanach, ar an gcúrsa seo?

L

a) An mbeidh tú ag leanúint ar aghaidh ar an
gcúrsa seo in 2018/2019?

L

M

Beidh

M

B

B

Ní
bheidh

Tacaíocht SUSI:

b) Ar cén bhliain den chúrsa a d’fhreastail tú
go deireanach?
Má fhreastail tú ar aon chúrsa breise eile, tabhair na sonraí sin sa rannán le haghaidh eolas breise ar
leathanach 27, le do thoil.
C7.

An ndearna tú iarratas ar dheontas mac léinn
riamh roimhe seo?
Rinne

Ní dhearna

Má d'fhreagair tú Rinne, cad iad na blianta acadúla ina
ndearna tú an t-iarratas?
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Ar cén údarás áitiúil, nó Bord Oideachais agus Oiliúna
(Coiste Gairmoideachais), SUSI san áireamh, a ndearna
tú an t-iarratas?

C8.

An bhfuil deontas mac léinn á fháil agat anois nó an
bhfuair tú riamh deontas mac léinn?
Tá/Fuair

Níl/
Ní bhfuair

Má d'fhreagair tú Tá/Fuair, cad iad na blianta
acadúla ina bhfuair tú é?

C9.

An bhfuil iarratas déanta agat ar chabhair
airgeadais eile mac léinn, nó an mbeidh sí á
dhéanamh agat, ó Éirinn nó ó aon áit thar
lear don bhliain acadúil 2018/2019?

Tá/Beidh

Níl/
Ní bheidh

Má d'fhreagair tú Tá/Beidh, tabhair sonraí gach
dámhachtain/airgead a gheobhaidh tú in
2018/2019 ón gcomhlacht dámhachtana/
cistiúcháin nó ón Roinn, agus luaigh an méid iomlán
freisin, táillí san áireamh.
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Uimhir Ghutháin: 0761 087 874
Tacaíocht SUSI:

D – Sonraí persanta do thuismithroirí/do chaomhnóirí/do
chéile nó do pháirtnéir sibhialta
Gaol leis an Iarratsóir
Athair

Máthair

Caomhnóir
Dlíthiúil

Caomhnóir
Dlíthiúil

Eile

Eile

Marbh

Marbh

Coimhithe

Coimhithe

Tuismitheoir
Altrama

Tuismitheoir
Altrama

LeasTuismitheoir
Faoi Chúram an
Stáit

LeasTuismitheoir
Faoi Chúram an
Stáit

Iarchúram

Iarchúram

Céile/Páirtnéir
Sibhialta nó
comháitritheoir
Eile

D1. Uimhir PSP
Aitheantas Náisiúnta/ Uimhir
chánach:

D2. Sloinne:

D3. Chéadainm(neacha):

D4. Sloinne breithe a m(h)áthar:
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D5. Stádas pósta faoi láthair:

Ríomhphost: support@susi.ie

Singil (gan pósadh riamh)
Pósta/i bpáirtnéireacht sibh
I gcomhchónaí
Scartha
Colscartha/Iarpháirtnéir sibhialta
Athphósta
Baintreach/Páirtnéir sibhialta

Éagtha

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

(Ná cuir tic sa bhosca seo ach amháin má tá do
bheirt thuismitheoirí éagtha)

Coimhithe
(i gcásanna ina bhfuil iarratasóir faoi bhun 23
bliana d’aois agus ina chónaí/cónaí in áit eile
seachas áras an teaghlaigh de bharr cúinsí thar
rialú an iarratasóra agus ar féidir coimthíos a
chruthú, is féidir an t- iarratasóir a mheasúnú ar
bhonn a gcuid ioncam féin.)

D6. Seoladh baile:

Tacaíocht SUSI:

D7. Uimhreacha gutháin:
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Ríomhphost: support@susi.ie
Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

E – Leanaí Cleithiúnacha
E1. Má tá iarratas á dhéanamh agat mar mhac léinn atá spleách ar thuismitheoir(í) nó ar chaomhnóir
dlíthiúil, nó mas mac léinn lánfhásta tú atá spleách ar thuismitheoir(í) nó ar chaomhnóir dlíthiúil,
liostaigh leanaí cleithiúnacha eile de chuid do thuismitheoir(í) nó de chuid do chaomhnóra dlíthiúil
agus do leanaí cleithiúnacha féin, má bhaineann le hábhar. Má tá iarratas á dhéanamh agat mar mhac
léinn lánfhásta atá neamhspleách, liostaigh do leanaí cleithiúnacha féin agus leanaí cleithiúnacha do
chéile, má bhaineann le hábhar.
Anseo thíos, tabhair sonraí leanaí cleithiúnacha (leanaí altrama san áireamh) a bhí, ar an 1 Deireadh
Fómhair 2017, sna catagóirí seo a leanas. Agus an rannán seo a chomhlánú, seachnófar moilleanna a
oiread agus is féidir agus d’fhéadfadh sé a bheith chun do leasa féin má ndámhfar deontas duit. Seans go
mbeidh tionchar dearfach aige seo ar leibhéil tairsí ioncaim:
(a) faoi bhun 16 bliana d’aois;
(b) 16 bliana d’aois nó níos sine agus in oideachas lánaimseartha; nó
(c) éagumasach go buan chun oibre agus teastas liachta ann ina leith sin.
Sloinne

Céadainm

Dáta Breithe

Catagóir
Leanbh
cleithiúnach
(a); (b); nó (c)

An scoil nó an
coláiste
ar ar fhreastail
an leanbh seo
in
2017/2018
(má bhaineann)

Gaol leis
an iarratasóir

LL/MM/BBBB
LL/MM/BBBB
LL/MM/BBBB
LL/MM/BBBB

Tacaíocht SUSI:

LL/MM/BBBB

E2. Tabhair sonraí na leanaí thuasluaite a fhreastalóidh ar chúrsa lánaimseartha breisoideachais nó
ardoideachais agus oiliúna in Éirinn, nó i mBallstát de chuid an Aontais Eorpaigh, sa bhliain acadúil
2018/19 .
Sloinne

Céadainm

Coláiste nó Teideal an
foras ar a Chúrsa
bhfreastalói
dh an mac
léinn
in
2018/19

Bliain
an chúrsa
ina mbeidh
an mac
léinn in
2018/19

An bhfuil
an mac léinn
seo tar éis
iarratas a
dhéanamh/nó
an ndéanfaidh
sé/sí iarratas ar
dheontas mac
léinn?

Údarás
dámhachtan
a deontas
(má
bhaineann le
hábhar)
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NOTA TÁBHACHTACH FAOI CHROSTAGAIRT A DHÉANAMH DO SHONRAÍ IARRATAIS:
Féadfaidh SUSI crostagairt a dhéanamh do do shonraí le sonraí na ndaoine seo, ag féachaint le toradh níos
éifeachtúla agus níos comhsheasmhaí a sholáthar do gach duine d’iarratasóirí an teaghlaigh. Más mian leat
go ndéanfaidh SUSI do shonraí a chrostagairt le duine amháin nó níos mó de na daoine seo, ba cheart duit
na daoine ábhartha thuas a roghnú ar mian leat go ndéanfar iad a chrostagairt in aghaidh do shonraí féin.
Ní bheidh SUSI in ann iarratais a chrostagairt inar roghnaigh an bheirt iarratasóirí go ndéanfar a n-iarratais
a chrostagairt.

F – Ioncam Ináirithe
Cuir tic sa bhosca cuí má bhfuair tú ioncam ó aon duine thíosluaite
18

Tacaíocht SUSI:
Tacaíocht SUSI:

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874
Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

Ríomhphost: support@susi.ie
Ríomhphost: support@susi.ie

An bhfuil aon ioncam teaghlaigh nó an t-ioncam teaghlaigh iomlán
ag baint le féinmheasúnú, féinfhostaíocht nó cíosanna amhail an 31
Nollaig 2017?
Tá

Níl

F1.

Iarratasóir Athair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Máthair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Céile nó páirtí
sibhialta nó
comhchónaitheoir

An raibh tú fostaithe
in 2017 ar bhonn
lánaimseartha, ar bhonn
páirtaimseartha nó ar bhonn
sealadach

Bhí:

Bhí:

Bhí:

Bhí:

Ní
raibh:

Ní
raibh:

Ní
raibh:

Ní
raibh:

Má d'fhreagair tú Bhí, luaigh
an t-ollioncam iomlán ó aon
fhostaíochtaí, sochar
comhchineáil san áireamh,
in 2017.

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Tá:

Tá:

Tá:

Tá:

Níl:

Níl:

Níl:

Níl:

An bhfuil an t-ioncam go léir
nó cuid de a luaitear thuas
bainteach le hioncam ó Scéim
Fostaíochta Pobail?

F2.

Iarratasóir Athair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Máthair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Céile nó páirtí
sibhialta nó
comhchónaitheoir

An bhfuair tú aon íocaíochtaí
leasa shóisialaigh in 2017
seachas sochar linbh?

Fuair:

Fuair:

Fuair:

Fuair:

Ní
bhfuair:

Ní
bhfuair:

Ní
bhfuair:

Ní
bhfuair:

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Má fuair, loistaigh ainm na
híocaíochta/na n-íocaíochtaí
agus iontráo; an t-iomhéid a
fuarthas ó 1 Eanáir 2017 to dtí
an 31 Nollaig 2017.
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F3.

Iarratasóir

Athair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Máthair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Céile nó páirtí
sibhialta nó
comhchónaitheoir

An bhfuair tú íocaíochtaí ó aon
roinn eile rialtais nó ó aon
ghníomhaireacht stáit, mar
shampla, Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte (FSS), FÁS nó
údarás áitiúil in 2017?
Má d'fhreagair tú Fuair,
liostaigh ainm na híocaíochta/
ainmneacha na n-íocaíochtaí
agus luaigh an méid comhlán
iomlán a fuarthas ón 1 Eanáir
2017 go 31 Nollaig
2017.

Fuair:

Fuair:

Fuair:

Fuair:

Ní
bhfuair:

Ní
bhfuair:

Ní
bhfuair:

Ní
bhfuair:

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

20

Ríomhphost: support@susi.ie
Uimhir Ghutháin: 0761 087 874
Tacaíocht SUSI:

F4.

Iarratasóir Athair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Máthair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Céile nó páirtí
sibhialta nó
comhchónaitheoir

An raibh tú
féinfhostaithe nó i mbun
feirmeoireachta in 2017?

Bhí:

Bhí:

Bhí:

Bhí:

Ní
raibh:

Ní
raibh:

Ní
raibh:

Ní
raibh:

Má d'fhreagair tú Bhí, luaigh
an Glanbhrabús nó an
Glanchaillteanas don bhliain
chánach 2017

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Lamháltais Dhímheasa/
Liúntais Chaipitil

€

€

€

€

Ús ar iasachtaí (a dhéanann
sócmhainní seasta a mhaoiniú)

€

€

€

€

Ús bainc
(Gan táillí bainc san áireamh)

€

€

€

€

Íocaíochtaí léasa airgeadais
(Fruilcheannach)

€

€

€

€

Pá: Leanaí cleithiúnacha

€

€

€

€

Airgead le haghaidh
Caiteachas Pearsanta
(Ní tarraingtí)
Teas/Solas/Guthán/ Mótar
(ach amháin
má sonraítear iad i ríomh
coigeartaithe an bhrabúis)

€

€

€

€

€

€

€

€

Brabús coigeartaithe

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Caillteanas coigeartaithe
(inlamhála i gcoinne ioncaim eile)

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Uimhir aitheantóra Gnó na Roinne
Talmhaíochta, Bia agus Mara

21

Iarratasóir Athair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Máthair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Céile nó páirtí
sibhialta nó
comhchónaitheoir

An raibh aon ioncam agat ó
chíos talún nó maoine in
Éirinn nó thar lear in 2017?

Bhí:

Bhí:

Bhí:

Bhí:

Ní
raibh:

Ní
raibh:

Ní
raibh:

Ní
raibh:

Má d'fhreagair tú Bhí, luaigh

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Lamháltais Dhímheasa/
Liúntais Chaipitil

€

€

€

€

Ús ar iasachtaí (a dhéanann
sócmhainní seasta a mhaoiniú)

€

€

€

€

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

Ús bainc
(ní táillí bainc)

€

€

€

€

Airgead le haghaidh Caiteachas
Pearsanta
(Ní tarraingtí)

€

€

€

€

Teas/Solas/Guthán/ Mótar (ach
amháin má sonraítear iad i ríomh
coigeartaithe an bhrabúis)
Brabús coigeartaithe

€

€

€

€

Iomlán
€

Iomlán
€

Iomlán
€

Iomlán
€

Caillteanas coigeartaithe
(inlamhála i gcoinne ioncaim eile)

Iomlán
€

Iomlán
€

Iomlán
€

Iomlán
€

Tacaíocht SUSI:

F6.

Iarratasóir Athair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Máthair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Céile nó páirtí
sibhialta nó
comhchónaitheoir

An raibh tí i do stiúrthóir
dílseánach nó i do gheallsealbhóir
ar chomhlacht teoranta in 2017?

Bhí:

Bhí:

Bhí:

Bhí:

Ní
raibh:

Ní
raibh:

Ní
raibh:

Ní
raibh:

Ríomhphost: support@susi.ie

F5.

an glanbhrabús nó an
glanchaillteanas
ar chúiseanna cáin ioncam don
bhliain chánach 2017.
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Ríomhphost: support@susi.ie
Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

F7.

Iarratasóir Athair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Máthair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Céile nó páirtí
sibhialta nó
comhchónaitheoir

An bhfuair tú
pinsean seachas an Pinsean
Stáit Leasa Shóisialaigh
in 2017?

Fuair:

Fuair:

Fuair:

Fuair:

Ní
bhfuair:
Iomlán:
€

Ní
bhfuair:
Iomlán:
€

Ní
bhfuair:
Iomlán:
€

Ní
bhfuair:
Iomlán:
€

Má d'fhreagair tú Fuair, luaigh an
méid comhlán iomlán.

F8.

Iarratasóir Athair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Máthair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Céile nó páirtí
sibhialta nó
comhchónaitheoir

An raibh aon ioncam agat in 2017
ó choigilteas, ó chuntais taisce nó
ó infheistíochtaí?

Bhí:

Bhí:

Bhí:

Bhí:

Ní
raibh:
Iomlán:
€

Ní
raibh:
Iomlán:
€

Ní
raibh:
Iomlán:
€

Ní
raibh:
Iomlán:
€

Iarratasóir Athair nó
caomhnóir
dlíthiúil
Bhí:
Bhí:

Máthair nó
caomhnóir
dlíthiúil
Bhí:

Céile nó páirtí
sibhialta nó
comhchónaitheoir
Bhí:

Ní
raibh:
Iomlán:
€

Ní
raibh:
Iomlán:
€

Ní
raibh:
Iomlán:
€

Má d'fhreagair tú Bhí, luaigh an
méid comhlán iomlán.

F9.

An raibh aon ioncam agat in 2017
ó shocrú cothabhála?

Tacaíocht SUSI:

Má d'fhreagair tú Bhí, luaigh an
méid comhlán iomlán

Ní
raibh:
Iomlán:
€
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Ríomhphost: support@susi.ie
Uimhir Ghutháin: 0761 087 874
Tacaíocht SUSI:

F10.

Iarratasóir Athair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Máthair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Céile nó páirtí
sibhialta nó
comhchónaitheoir

An bhfuair tú íocaíocht
chnapshuime le linn 2017 de
bharr scoir nó iomarcaíochta?

Fuair:

Fuair:

Fuair:

Fuair:

Ní
bhfuair

Ní
bhfuair:

Ní
bhfuair:

Ní
bhfuair:

Má d'fhreagair tú Fuair, luaigh an
méid comhlán iomlán a fuarthas.

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

An líon blianta iomchuí a
oibríodh

Blianta:

Blianta:

Blianta:

Blianta:

F11.

Iarratasóir Athair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Máthair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Céile nó páirtí
sibhialta nó
comhchónaitheoir

An raibh aon ioncam agat
in 2017 ó dhiúscairtí
sócmhainní ?

Bhí:

Bhí:

Bhí:

Bhí:

Ní
raibh:

Ní
raibh:

Ní
raibh:

Ní
raibh:

Má d'fhreagair tú Bhí, ní mór duit
Tábla maidir le Bronntanais agus
Oidhreachtaí agus luaigh an
glanluach

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

F12.

Iarratasóir Athair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Máthair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Céile nó páirtí
sibhialta nó
comhchónaitheoir

An bhfuair tú aon bhronntanais
nó oidhreachtaí
in 2017?

Fuair:

Fuair:

Fuair:

Fuair:

Ní
bhfuair

Ní
bhfuair:

Ní
bhfuair:

Ní
bhfuair:

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Má d'fhreagair tú Fuair, ní mór
duit Tábla maidir le Bronntanais
agus Oidhreachtaí a chomhlánú
agus an glanluach a lua ann.
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F13.

Ríomhphost: support@susi.ie

a)

An bhfuair tú aon ioncam
eile in 2017 ó aon
Scoláireachtaí nó
Sparántachtaí?
Má fuair, sonraigh saghas
na Scoláireachta nó na
Sparántachta

b)

An bhfuair tú ioncam, ar
nós ioncam eachtrach ó
aon fhoinsí eile nach
luaitear thuas?

Céile nó páirtí
sibhialta nó
comhchónaithe
oir

Iarratasóir

Athair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Máthair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Fuair:

Fuair:

Fuair:

Fuair:

Ní
bhfuair:

Ní
bhfuair

Ní
bhfuair:

Ní
bhfuair:

Iomlán:€

Iomlán€

Iomlán €

Iomlán €

Fuair:

Fuair:

Fuair:

Fuair:

Ní
bhfuair:

Ní
bhfuair
:

Ní
bhfuair:

Ní
bhfuair:

Iomlán:€

Iomlán:€

Iomlán:€

Iomlán:€

Fuair:

Fuair:

Fuair:

Fuair:

Ní
bhfuair:

Ní
bhfuair
:

Ní
bhfuair:

Ní
bhfuair:

Iomlán:€

Iomlán:€

Iomlán:€

Iomlán:€

Má fuair, sonraigh saghas an
ioncaim agus an méid

Tacaíocht SUSI:

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

c)

An bhfuair tú ioncam ó
Choillearnach in 2017?

Má fuair, sonraigh saghas
an ioncaim agus an méid

F14.

Iarratasóir Athair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Máthair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Céile nó páirtí
sibhialta nó
comhchónaitheoir

An ndearna tú íocaíocht
chothabhála a bhí infheidhme le
dlí in 2017 i ndiaidh scartha nó
colscartha?

Rinne:

Rinne:

Rinne:

Rinne:

Ní
dhearna:
Iomlán:
€

Ní
dhearna:
Iomlán:
€

Ní
dhearna:
Iomlán:
€

Ní
dhearna:
Má d'fhreagair tú Rinne, luaigh
Iomlán:
an méid comhlán iomlán a íocadh €
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Ríomhphost: support@susi.ie
Uimhir Ghutháin: 0761 087 874
Tacaíocht SUSI:

F15.

Iarratasóir Athair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Máthair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Céile nó páirtí
sibhialta nó
comhchónaitheoir

An ndearna tú aon
ranníocaíochtaí pinsin in
2017? (Ná cuir asbhaintí
maidir le pinsean na hearnála
poiblí ná aon asbhaint pinsin a
rinneadh ag an bhfoinse san
áireamh. Bainteach le
ranníocaíochtaí pinsin a
léirítear ar P21 nó Ríomh
Táscach na gCoimisinéirí
Ioncaim ar ar bhunaigh tú
d’fhéinmheasúnú)

Rinne:

Rinne:

Rinne:

Rinne:

Ní
dhearna:

Ní
dhearna:

Ní
dhearna:

Ní
dhearna:

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Iomlán:
€

Má d'fhreagair tú Rinne, luaigh
Iomlán:
an méid comhlán iomlán a íocadh €

F16.

Iarratasóir Athair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Máthair nó
caomhnóir
dlíthiúil

Céile nó páirtí
sibhialta nó
comhchónaitheoir

Ar tháinig athrú buan ar imthosca
maidir le d’ioncam ináirithe ó bhí
2017 ann?
Má d'fhreagair tú Tháinig, luaigh
na sonraí breise ar leathanach
27/28

Tháinig

Tháinig:

Tháinig:

Tháinig:

Níor
tháinig:

Níor
tháinig:

Níor
tháinig:

Níor
tháinig:

Meabhrúchán:
 LÉIGH AGUS SÍNIGH AN RÁITEAS UM CHOSAINT SONRAÍ AR LEATHANAIGH 29, 30, 31 AGUS 32
 LÉIGH, SÍNIGH AGUS DÁTAIGH AN DEARBHÚ AR LEATHANACH 33

Nóta: Mura gcomhlánann tusa, do thuismitheoir(í), do chaomhnóir(í) dlíthiúil(úla), do chéile, do
pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir, de réir mar is cuí, gach rannán ábhartha den
fhoirm iarratais seo, seolfaimid ar ais chugat í.
Cuirfidh sin moill ar phróiseáil d’iarratas ar dheontas agus b’fhéidir go gcuirfidh sé moill ar an
íocaíocht má éireoidh le d’iarratas.
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Má tá faisnéis bhreise á tabhairt agat, luaigh go soiléir an rannán agus uimhir na ceiste lena mbaineann
sé.

Ceist

Faisnéis Bhreise

Tacaíocht SUSI:

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

Ríomhphost: support@susi.ie

Nótaí Breise

27
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Tacaíocht SUSI:
Uimhir Ghutháin: 0761 087 874
Ríomhphost: support@susi.ie

Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI) agus
Grantsonline.ie
iteas le
umhaghaidh
Chosaint
Sonraí leChomhchoiteann
haghaidh
Ráiteas
um Chosaint Sonraí
Thacaíocht
do
Thacaíocht
Chomhchoiteann
do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI)
Mhic
Léinn in Éirinn
(SUSI) agus Grantsonline.ie
agus Granáiteas um C

Ríomhphost: support@susi.ie

Cé sinn féin?
Déanann Aonad SUSI de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath (CDETB) an Scéim
Deontais Mhic Léinn a riar mar an t-údarás bronnta deontais a d’ainmnigh na tAire Oideachais agus
Scileanna faoin Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011. Is é an CDETB an comh-Rialaitheoir Sonraí leis an
Roinn Oideachais agus Scileanna le haghaidh iarratas ar dheontas mic léinn faoin Scéim Deontais Mhic
Léinn. Próiseálaimid faisnéis a sholáthraíonn tú féin nó páirtithe eile leis an iarratas seo (mar shampla,
tuismitheoirí/ caomhnóirí, páirtnéirí, céilí le mic léinn iarratasóra) chun measúnú a dhéanamh ar do
theidlíocht nó d'incháilitheacht do thacaíocht airgeadais mhic léinn i mbliain acadúil ar leith.
An Fhaisnéis a sholáthraíonn tú: cad dó a n-úsáidimid é agus cé leis a roinnimid é

Próiseálaimid faisnéis a sholáthraíonn tú féin nó páirtithe eile leis an iarratas seo (mar shampla,
tuismitheoirí/ caomhnóirí, páirtnéirí, céilí le mic léinn iarratasóra) chun measúnú a dhéanamh ar
do theidlíocht nó d'incháilitheacht do thacaíocht airgeadais mhic léinn i mbliain acadúil ar leith
Is iad na catagóirí de shonraí pearsanta a sholáthraíonn tú agus a bhailíonn SUSI chun measúnú a
dhéanamh orthu:

Tacaíocht SUSI:

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ainm, seoladh agus sonraí teagmhála, dáta breithe, uimhir PSP
inscne, stádas pósta agus teaghlaigh
náisiúntacht
sonraí faoi oideachas a baineadh amach roimhe, atá á bhaint amach
faoi láthair agus a bhainfear amach
sonraí fostaíochta
sonraí bainc
ainm, seoladh agus sonraí teagmhála, uimhir PSP an
tuismitheora/chaomhnóra
stádas pósta agus teaghlaigh an tuismitheora/chaomhnóra
sonraí fostaíochta an tuismitheora/an chaomhnóra
sonraí faoi ioncam tuismitheora/caomhnóra

Sonraí a Roinnt agus Foinsí Sonraí Seachtracha a úsáid
Mar chuid de thabhairt faoi mheasúnú agus bainistíocht leanúnach deontais, féadfaimid cuid de na sonraí
nó na sonraí go léir a sholáthraíonn tú féin nó páirtithe eile leis an iarratas seo le comhlachtaí agus
gníomhaireachtaí Rialtais eile a leagtar amach i Sceideal 2 den Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011.
Chun cabhrú le measúnú a dhéanamh ar iarratais ar dheontas agus chun tacú le próiseáil éifeachtúil a
dhéanamh orthu, féadfaidh SUSI sonraí a fháil, chomh maith leis sin, ó chomhlachtaí agus
gníomhaireachtaí Rialtais eile, faoi mar a leagtar amach i Sceideal 2 den Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn,
2011.
Féadtar sonraí a aistriú agus a fháil i gcnuas-aistrithe nó ar bhonn cás ar chás. Féadfaimid na sonraí seo a
úsáid chun cruinneas na faisnéise a dheimhniú a sholáthraíonn iarratasóirí nó chun teacht in ionad foinsí
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leagáide páipéarbhunaithe sonraí chun feabhas a chur ar thráthúlacht agus éifeachtúlacht na próiseála a
dhéantar ar iarratais. Rialaítear gach socrú um roinnt sonraí trí chomhaontuithe um roinnt sonraí faoi
seach le gach ceann de na comhlachtaí um roinnt sonraí:
Foinse

Cuspóir

Formáid

An Phríomh-Oifig
Chlárúcháin (GRO)
An Roinn Oideachais agus
Scileanna

Dáta breithe agus náisiúntacht d’iarratasóirí a rugadh in Éirinn roimh
2005 a bhailíochtú
Úsáidtear Bunachar Sonraí Iar-Bhunscoile chun riachtanais
chónaitheachta a bhailíochtú d’iarratais ar dheontais.
A chinntiú go dtuigtear go cruinn an scéim deontais ábhartha
A chinntiú go n-oibrítear scéim deontais
A chinntiú go soláthraítear an tacaíocht chuí airgeadais
Calaois a chosc agus a bhrath, faisnéis a sholáthar chun tacú le
himscrúduithe nó ionchúisimh choiriúla ina measc
Tástáil agus iniúchtaí agus tástáil bhliantúil a éascú ar idirbhearta
Faisnéis a bhailíochtú faoi ioncam ó fhostaíocht / fhéinfhostaíocht faoi
mar a sholáthraítear ar an bhfoirm iarratais
Calaois a chosc agus a bhrath, faisnéis a sholáthar chun tacú le
himscrúduithe nó ionchúisimh choiriúla ina measc
Faisnéis a bhailíochtú sa chás go dtugann iarratasóirí le fios go bhfuil
íocaíochtaí leasa shóisialaigh á bhfáil acu
Calaois a chosc agus a bhrath, faisnéis a sholáthar chun tacú le
himscrúduithe nó ionchúisimh choiriúla ina measc

Cnuas

Faisnéis a bhailíochtú sa chás go dtugann iarratasóirí le fios go bhfuil
ioncam á fháil acu ón bhfeirmeoireacht
Calaois a chosc agus a bhrath, faisnéis a sholáthar chun tacú le
himscrúduithe nó ionchúisimh choiriúla ina measc
Saoránacht agus náisiúntacht a bhailíochtú

Cnuas

Chun cabhrú le hiarratais a dhéanann daoine a bhfuil íocaíochtaí áirithe
Stáit á bhfáil acu a shainaithint agus a phróiseáil

Iarratais ar bhonn cás ar chás

Stair tacaíochta deontais roimhe seo a dheimhniú agus a bhailíochtú

Iarratais ar bhonn cás ar chás

Sonraí faoi stair acadúil roimhe seo de chuid mac léinn a dheimhniú agus
a bhailíochtú
Stair tacaíochta deontais roimhe seo a dheimhniú agus a bhailíochtú

Cnuas

Chun cabhrú le hiarratais a dhéanann daoine a bhfuil íocaíochtaí áirithe
Stáit á bhfáil acu a shainaithint agus a phróiseáil

Cnuas

Cabhrú le háiteanna i gcoláistí ar glacadh leo a shainaithint
Fíordheimhniú gur chláraigh an mac léinn ar chúrsa faofa in institiúid
fhaofa agus go bhfuil sé/sí ag leanúint ag freastal ar an gcúrsa sin

Cnuas
Cnuas

Aon achomharc a dhéantar leis an mBord Achomhairc Dheontais Mhic
Léinn a phróiseáil agus breithniú a dhéanamh orthu
Sonraí faoi stair acadúil roimhe seo de chuid mac léinn a dheimhniú agus
a bhailíochtú
An soláthraí seirbhíse seachfhoinsithe conraithe le haghaidh SUSI - Post,
cáipéisí cruachóipe, litreacha agus glaonna gutháin a phróiseáil

Cnuas

Na Coimisinéirí Ioncaim

An Roinn Gnóthaí
Fostaíochta agus Coimirce
Sóisialí

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

An Roinn Talmhaíochta

An Roinn Dlí agus Cirt agus
Comhionannais
An Roinn Tithíochta,
Pleanála, Pobail agus
Rialtais Áitiúil
DCCÉ (Dearbhú Cáilíochta
agus Cáilíochtaí Éireann)
An tÚdarás um ArdOideachas (ÚAO)
Údaráis bhronnta deontais
eile (Údaráis Áitiúla agus
Boird Oideachais agus
Oiliúna)
FSS (TUSLA – an
Ghníomhaireacht um
Leanaí agus an Teaghlach)
CAO – an Lár-Oifig Iontrála
Institiúidí Faofa
Breisoideachais agus
Ardoideachais
An Bord Achomhairc
Dheontais Mhic Léinn
SOLAS

Tacaíocht SUSI:

Abtran

Cnuas

Cnuas

Rochtain Dhíreach

Iarratais ar bhonn cás ar chás

Cnuas-iarratais agus Iarratais
ar bhonn Cás ar Chás

Cnuas
Cnuas-iarratais agus Iarratais
ar bhonn Cás ar Chás

Teagmháil
Iarann an próiseas iarratais ort agus ar pháirtithe eile leis an iarratas chun faisnéis teagmhála a
sholáthar. Úsáidfimid an fhaisnéis seo chun teagmháil a dhéanamh leat ar na cuspóirí seo a leanas:
•
•
•

teagmháil a dhéanamh leat nó le páirtithe eile leis an iarratas faoin iarratas,
an t-iarratas a riar,
aon íocaíochtaí deontais a riar a dheimhnímid tríd an iarratas seo a bhféadfá bheith i
dteideal a fháil.
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Chun próiseáil éifeachtúil, chruinn agus chothrom iarratas a chinntiú, féadfaimid aon fhaisnéis a chur san
áireamh a fhad agus a rinne daoine muinteartha gaolta iarratas ar thacaíocht mic léinn. Má sholáthraíonn
iarratasóir faisnéis a bhfuil páirtí eile leis an iarratas nó duine muinteartha ina iarratasóir air, chomh maith,
cuirfidh SUSI an nasc i dtaifead agus úsáid á baint as uimhreacha PSP iarratasóirí d'fhonn cabhrú le
héifeachtúlacht agus comhsheasmhacht nuair a bhíonn iarratais ar dheontais á bpróiseáil.

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

Faoi chúinsí ina n-iarrann tríú páirtí (nach páirtí leis an iarratas é/í) faisnéis, ní roinnfear sonraí pearsanta gan
toiliú scríofa ábhar na faisnéise.

Tacaíocht SUSI:

Is gá sonraí pearsanta áirithe a phróiseáil a sholáthraíonn an t-iarratasóir agus daoine aonair eile atá bainteach
leo nó a bhaineann leo d’fhonn measúnú ceart a dhéanamh ar theidlíocht do chistiú tacaíochta mic léinn.

Féadfaidh iarratasóirí agus páirtithe le hiarratais labhairt le fostaithe de chuid SUSI (nó le gníomhairí a
ghníomhaíonn thar a cheann) ar an nguthán. Lena chinntiú go soláthraíonn SUSI seirbhís ardchaighdeáin,
féadtar na comhráite gutháin a thaifeadadh. Caithfidh SUSI leis an bhfaisnéis a taifeadadh mar fhaisnéis rúnda
agus ní úsáidfidh sé í ach ar mhaithe le cuspóirí oiliúna foirne/rialaithe cáilíochta, agus chun sonraí faoi na
comhráite le SUSI a dheimhniú. Má iarrann iarratasóirí agus páirtithe le hiarratais go ndéanann SUSI cumarsáid
leis/léi ar ríomhphost, tá an t-iarratasóir, agus an t-iarratasóir amháin, freagrach as slándáil agus iomláine a
gcuntais féin ríomhphoist. Níl tarchur faisnéise tríd an idirlíon go hiomlán slán agus dá thoradh sin, cé go
rachaidh SUSI i mbun na mbeart uile réasúnta slándála, ní féidir leis príobháideacht nó rúndacht na faisnéise
a chinntiú atá á tarchur tríd an Idirlíon; déantar aon tarchur i bpriacal iomlán féin an iarratasóra.

Féadfaidh tú féin nó páirtithe eile le d’iarratas teagmháil a dhéanamh le hionad tacaíochta SUSI chun
fiosrúcháin a dhéanamh faoi stádas iarratais. Chun na fiosrúcháin sin a éascú, roinnfidh SUSI faisnéis faoi stádas
iarratais le gach páirtí leis an iarratas sin. Cuirfidh foireann an ionaid teagmhála ceisteanna fíordheimhnithe
ort lena chinntiú nach roinnimid faisnéis ach le páirtí leis an iarratas.
Ní sholáthróimid sonraí pearsanta de chuid páirtí le hiarratas do pháirtithe eile leis an iarratas gan a dtoiliú. I
dtaobh na faisnéise a roinnfimid, ní roinnfimid ach stádas an iarratais agus soiléiriú aon cháipéisíochta nó
ghníomhartha nár seoladh ar aghaidh nó nach ndearnadh a theastaíonn chun an t-iarratas a chur chun cinn.
Faoi chúinsí nach bhfuil nochtadh na faisnéise sin le páirtí eile leis an iarratas inmhianaithe ar chúiseanna
pearsanta, ba cheart don iarratasóir SUSI a chur ar an eolas ina leith seo d’fhonn gur féidir linn rialuithe a chur
I bhfeidhm ar bhonn cás ar chás.

De bhun Alt 3 agus Alt 4 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí, féadfaidh daoine aonair teacht ar a sonraí
pearsanta agus coip dá sonraí a choimeádann SUSI a iarraidh.
Coinneáil agus Próiseáil Sonraí
Coimeádfaidh SUSI na sonraí a sholáthraítear ar Bhunachar Sonraí Deontais Mhic Léinn slán ar mhaithe le
riarachán, iniúchóireacht agus athbhreithniú leanúnach. Ní choimeádfaidh SUSI sonraí pearsanta ar feadh níos
faide ná mar is gá agus/nó ná mar a cheanglaítear faoin dlí, cé acu faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988
agus 2003 nó ar bhealach eile. Féadfaidh SUSI sonraí a roinnt a sheoltar ar aghaidh tríd na bpróiseas iarratais
le gníomhairí nó tríú páirtithe údaraithe a ghníomhaíonn thar ceann SUSI de bhun caidreamh conarthach.
Leanann SUSI bheith mar an Rialaitheoir Sonraí do na sonraí seo agus gníomhaíonn na gníomhairí údaraithe
seo mar Phróiseálaithe Sonraí thar ár gceann. Ní cheadaítear do na gníomhairí nó na tríú páirtithe siúd chun
na sonraí pearsanta a úsáid ach faoi mar a threoraíonn SUSI. Ina theannta sin, tá orthu na sonraí a choimeád
slán agus sábháilte.

Chun teacht ar bhreis faisnéise faoi shonraí a bailíodh ar ár láithreán gréasáin, féach ár Ráiteas
Príobháideachta, le do thoil.
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Stóráiltear taifid ar an bhfaisnéis phearsanta go léir ar bhunachair shonraí láraithe (comhaid
ríomhairithe agus de láimh araon) in ionaid sonraí SUSI agus i gcórais bhainistíochta cáipéisí ár
bPróiseálaí Sonraí sheachfhoinsithe, Abtran. Tá gach saoráid stórála lonnaithe in Éirinn. Téann SUSI i
mbun bearta cuí slándála i gcoinne rochtain neamhúdaraithe ar shonraí, nó athrú a dhéanamh ar
shonraí, nó na sonraí a nochtadh agus a mhilleadh chun cur in aghaidh chaillteanas nó mhilleadh na
sonraí de thimpiste. Cuirtear san áireamh na riachtanais maidir le bearta slándála a theastaíonn chun
na sonraí a chosaint i gcomhaontuithe um Roinnt agus Próiseáil Sonraí ina n-iontráiltear idir SUSI agus
na gníomhaireachtaí / comhlachtaí lena malartaíonn sé sonraí leo.
Fianáin a Úsáid
Is ionann ‘fianáin’ agus comhaid beaga téacs a fhéadtar a scríobh ar ríomhaire úsáideoir láithreán
gréasáin ar roinnt cuspóirí. Féach AllAboutCookies.org chun teacht ar bhreis faisnéise fúthu agus conas
iad a rialú. Teastaíonn toiliú sa chás nach bhfuil na fianáin atá á scríobh ríthábhachtach don 'Seirbhís
Aois na Faisnéise’ atá á cur ar fáil.
Baineann córas GrantsOnline.ie úsáid as fianáin nuair a fuair úsáideoirí rochtain ar leathanaigh shlána
an iarratais (https://grantsonline.ie). Baineann ríthábhacht leis na fianáin atá á scríobh don 'Seirbhís
Aois na Faisnéise’. Rialaíonn siad slándáil seisiúin úsáideora, tacaíonn siad leis na socruithe
inrochtaineachta d’úsáideoirí ar a bhfuil lagú amhairc, agus tacaíonn siad le haistriú chomhéadan an
úsáideora d'iarratasóirí a sheolann iarratais ar aghaidh i nGaeilge. Ní scríobhtar aon fhianáin nuair a
bhaineann cuairteoirí an leathanach lamairne amach (www.grantsonline.ie)

Deimhníonn an tIarratasóir agus na páirtithe leis an iarratas gur léigh siad an Ráiteas um Chosaint
Sonraí thuas. Ar bhonn an ráitis thuas, soláthraíonn gach páirtí leis an iarratas toiliú do SUSI chun
sonraí a rialú agus a phróiseáil a sholáthraítear ar an bhfoirm seo agus i gcáipéis tacaíochta ar
mhaithe le measúnú agus próiseáil a dhéanamh faoin Scéim Deontais Mhic Léinn agus faoin Acht
um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011
Páirtí leis an Iarratas (Iontráil d’ainm, le do thoil)________________________
Páirtí 2

(Iontráil d’ainm, le do thoil)________________________

Páirtí 3

(Iontráil d’ainm, le do thoil)________________________

Tacaíocht SUSI:

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

Ríomhphost: support@susi.ie

Slándáil
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“Mar chuid de d’iarratas ar chistiú deontas mic léinn, is féidir leat duine/daoine a ainmniú atá mar
pháirtí le d’iarratas anois. Pléifidh SUSI na sonraí faoi iarratas ar chistiú deontas mic léinn leis an
iarratasóir ach, faoi roinnt cúinsí, b’fhéidir go mbeidh gá leis, chomh maith, go bpléifidh aon pháirtí
le hiarratas sonraí an iarratais le SUSI, chomh maith.
Más mian leat SUSI a cheadú chun plé a dhéanamh ar na sonraí faoi d’iarratas leis an duine/na
daoine a d’ainmnigh tú mar pháirtí le hiarratas (e.g. do Mháthair, Athair, Céile nó Páirtnéir
Sibhialta), iarrtar ort a chinntiú go gcuireann tú tic sa bhosca in aice a n-ainmneacha thíos.

Iarratasóir
Iarratasóir
I am ___________________
An 1ú Páirtí leis an Iarratas

An 1ú Páirtí leis an
Iarratas

An 2ra Páirtí leis an
Iarratas

√
√

I am ___________________
An 2ra Páirtí leis an Iarratas
I am___________________

√

Uimhir Ghutháin: 0761 087 874

Níl seo éigeantach agus ní imreoidh sé tionchar, ar bhealach ar bith, ar d’iarratas ar chistiú deontas
mic léinn. Mura gcuireann tú tic sa bhosca don duine/na daoine a liostaítear thuas, ní dhéanfaidh
SUSI aon phlé ar na sonraí faoi d’iarratas le duine ar bith seachas leat féin, an t-iarratasóir.”

hosaint Sonraí le haghaidh Thacaíocht Chomhchoiteann do Mhic
Dearbhú
Léinn in Éirinn (SUSI) agus Grantsonline.ie





Tacaíocht SUSI:



Dearbhaím/dearbhaímid go bhfuil an fhaisnéis go léir a thug mé/thugamar san iarratas seo
iomlán agus cruinn.
Cuirfidh mé/cuirfimid SUSI ar an eolas láithreach má thagann athrú ar mo mhaoin/chúinsí nó ar
ár maoin/gcúinsí.
Tuigim/tuigimid nach n-úsáidfear na sonraí teagmhála a thug mé/thugamar san iarratas seo ach
amháin chun teagmháil bhreise a dhéanamh liom/linn faoin iarratas seo.
Léigh mé/léamar agus thuig mé/thuigeamar an ráiteas um chosaint sonraí agus
glacaim/glacaimid le hábhar an ráitis sin.
Aithním/aithnímid má tá an fhaisnéis a thugtar san iarratas seo, anuas ar an dearbhú, bréagach
nó míthreorach, b'fhéidir go mbeidh gach duine dínn nó aon duine dínn faoi dhliteanas pionóis
thromchúiseacha a íoc i gcomhréir le halt 23 den Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011.

Mac léinn ag brath ar thuismitheoir(í) nó Caomhnóir(í)
dlíthiúla:
Síniú an iarratasóra (ná húsáid bloclitreacha)

Dáta:(llmmbb)
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Tacaíocht SUSI:

Síniú athair an iarratasóra (ná húsáid bloclitreacha)

Dáta:(llmmbb)

Síniú mháthair an iarratasóra (ná húsáid bloclitreacha)

Dáta:(llmmbb)

Mac Léinn Lánfhásta ag brath ar thuismitheoir(í) nó
caomhnóir(í) dlíthiúla:
Síniú an iarratasóra (ná húsáid bloclitreacha)

Dáta:(llmmbb)

Síniú athair an iarratasóra (ná húsáid bloclitreacha)

Dáta:(llmmbb)

Síniú mháthair an iarratasóra (ná húsáid bloclitreacha)

Dáta:(llmmbb)

Mac Léinn Lánfhásta Neamhspleách
Síniú an iarratasóra (ná húsáid bloclitreacha)

Dáta:(llmmbb)

Síniú chéile/pháirtnéir sibhialta nó chomháitritheoir an
iarratasóra (ná húsáid bloclitreacha)

Dáta:(llmmbb)

RABHADH: Má fhágann tú féin, do thuismitheoir(í), caomhnóir dlíthiúil, céile, páirtnéir sibhialta
nó comháitritheoir, faoi mar is infheidhme, aon fhaisnéis ábhartha go feasach nó má
sholáthraíonn siad faisnéis atá bréagach nó míthreorach, tá tú ciontach i gcion agus déanfar thú
a ionchúiseamh. D’fhéadfaí fíneáil no téarma príosúnachta, nó an dá rud, a ghearradh ort mar
gheall ar an ionchúiseamh sin. Leagtar amach sonraí faoi chionta agus pionóis in alt 23 den Acht
um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011.
Sula seolann tú an fhoirm seo ar ais chuig SUSI, cinntigh go mbíonn an méid seo a leans déanta
agat:
 na ceisteanna go léir freagartha go hiomlán agat agus go bhfuil siad freagartha ag do
thuismitheoir(í), caomhnóir dlíthiúil, céile, páirtnéir sibhialta nó comháitritheoir, chomh
maith, faoi mar is infheidhme;
 an dearbhú/na dearbhuithe ábhartha sínithe agus dátaithe agat
Déanfaidh foireann mheasúnaithe SUSI teagmháil leat sa phost i ndiaidh gur thug siad an measúnú
tosaigh ar d’iarratas chun críche.
I ndiaidh an mheasúnaithe tosaigh seo, iarrfar ort fótachóipeanna d’fhianaise cháipéisíochta a
sheoladh ar aghaidh chun tacú le d’iarratas.
NÓTA: Ná seol aon cháipéisíocht mura n-iarrann SUSI ort amhlaidh a dhéanamh.
Is féidir teagmháil a dhéanamh le deasc thacaíochta SUSI trí ghlao ar 0761 08 7874 nó ríomhphost
a sheoladh chuig support@susi.ie
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