Treoirlínte do chomhlánú Fhoirm Chuireadh chun Grinnfhiosraithe (NVB 1)
Léigh na treoirlínte seo a leanas sula gcomhlánaítear an fhoirm seo.
Ilghnéitheach
Ní foláir an Fhoirm a chomhlánú ina hiomláine ach leas a bhaint as BLOCLITREACHA
agus caithfidh an scríbhneoireacht bheith soiléir agus inléite.
Ba chóir go gcomhlánófaí an Fhoirm le peann gránbhiorach.
Ní ghlacfar le fótachóipeanna.
Caithfidh gach iarratasóir cáipéisí a sholáthar chun a n-aitheantas a bhailíochtú.
Beidh Foirm Toilithe chomhlánaithe NVB 3 - Tuismitheoir/Caomhnóir ag teastáil má tá
an t-iarratasóir faoi bhun 18 bliain d'aois.
Sonraí Pearsanta
Iontráil sonraí do gach réimse, agus bloclitir amháin ag dul in aghaidh an bhosca.
Ceadaítear digit amháin in aghaidh an bhosca i gcomhair an réimse Dáta Breitha.
Comhlánaigh do Sheoladh Ríomhphoist, ag cur carachtar/siombail amháin in
aghaidh an bhosca. Teastaíonn sé sin óir gur chun an tseolta sin a chuirfear an
cuireadh chun an láithreáin ghréasáin ríomh-Ghrinnfhiosrúcháin.
Ceadaítear do dhigit amháin in aghaidh an bhosca i gcomhair d’uimhreach teagmhála.
Is ionann an Seoladh Reatha agus an seoladh a gcónaíonn tú aige anois.
Ba chóir go gcomhlánófaí na réimsí seolta ina n-iomláine, lena n-áireofaí
Éirchód/Postchód. Ní cheadaítear do Ghiorrúcháin.
An Ról á Ghrinnfhiosrú
Ní mór an ról a bhfuiltear á chur isteach air a mhaíomh go neamhbhalbh. Ní leo
téarmaí cineálacha ar nós “Saorálaí”.
Dearbhú Iarratais
Ní foláir go ndeimhníonn an t-iarratasóir a dtuiscint agus go nglacann siad leis an dá
ráiteas ach an fhoirm iarratais a shíniú ag Cuid 2 agus an bosca a sholáthraítear a
thiceáil.
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NVB 1 –
Cuireadh chun
Grinnfhiosraithe

Cuid 1 – Eolas Pearsanta

Ní mór duit gach líne a chomhlánadh & seoladh ríomhphoist a chur ar fáil
**Seolfar rphost chugat ar an lá a fhaightear an fhoirm chun an próiseas a chur i gcrích**
Réamhainm(neacha):
Meánainm:
Sloinne:
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Seoladh Ríomhphoist:
Uimhir Theagmhála:
An Ról atá i gceist:
Seoladh Reatha:
Líne 1:
Líne 2:
Líne 3:
Líne 4:
Líne 5:

Faoi Alt 26(b) de na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012
chuig 2016, is cion é chun ráiteas bréagach a dhéanamh chun críche nochtadh grinnfhiosraithe a fháil.

Cuid 2 – Eolas Breise

Ainm na Scoile:

Gaelscoil

Sholáthair mé cáipéisíocht chun m’aitheantas a bhailíochtú de réir mar ba ghá & toilímse do bheartú an iarratais seo & do
nochtadh faisnéise ag an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin leis an Duine Idirchaidrimh de bhun Alt 13(4)(e) de na
hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 chuig 2016. Cuir tic sa bhosca

Síniú an
Iarratasóra:

Dáta L :

Nóta: Seol an fhoirm seo chuig an seoladh thuasluaite.
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