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Cáipéis Threorach Sceideal 4 Foirm 

le haghaidh Fhógra i leith Athrú ar Chúinsí 

 

 
Cáipéis Threorach -Sceideal 4 

Foirm le haghaidh Fhógra i leith Athrú Molta ar Chúinsí 

Ainm na Seirbhíse a 
bhfuil tú Cláraithe 

mar 

Iontráil ainm na Seirbhíse a chláraigh tú le Tusla. 

Uimhir 
Thagartha Tusla 

Gheobhaidh tú an uimhir seo ag tosú le TU ar d'fhoirm Athchlárúcháin SDF agus ar 
do Dheimhniú Clárúcháin. 

Seoladh na Seirbhíe 
 

Fónuimhir an 
tSoláthraí 
Chláraithe 

 

Seoladh 
Ríomhphoist an 

tSoláthraí 
Chláraithe 

 

Ticeáil () colú(i)n an athraithe mholta ar chúinsí ar mian le fógra a thabhairt ina 

leith. Sonraigh ach leas a bhaint as na liostaí thíos: 

Nóta: Má luíonn an t-athrú molta ar chúinse idir catagóir 1 agus catagóir 12 san áireamh, ní foláir duit an Fhoirm 
Faisnéise Forlíontaí thíos a thaisceadh, chun is go bpróiseálfar d’iarratas ar athrú.  

 
1-8 : An Colún leis an Achoimre den chúis leis an bhfógra chun clé 

 Baineann Pointí 1-8 leis na hathruithe ar ceanglas dlíthiúil iad faoi Shainchúram na 
Rialachán ón mbliain 2016. 

 Bíonn dualgas dlíthiúil ar an Soláthraí Cláraithe chun Tusla a chur ar an eolas nuair a 
mholtar athrú a dhéanamh. 

        9-15: An Colún leis an Achoimre den chúis leis an bhfógra chun deise 

 Baineann Pointí 8-16 leis na hAthruithe Breise a sholáthraítear do Tusla nuair a dhéantar 
athrú chun a chinntiú gur cruinn iad ár dtaifid. 

 Pointe 9: Ná roghnaigh ‘Athrú leis an gcineál seirbhíse’ ach amháin má bhítear ag athchur an chineáil 

seirbhíse. 
 Pointe 10: Roghnaigh ‘Cur Cineáil Seirbhíse breise leis’, ní bhíonn feidhm leis sin ach 

amháin má bhíonn an cineál seirbhíse fós bailí agus go gcuireann tú Cineál Seirbhíse eile 
leis. m.sh. ag oibriú mar Sheisiúnach faoi láthair agus ag cur cineáil seirbhíse eile leis ar 
nós Páirtaimseartha. 

 Pointe 12a: Roghnaigh más Seirbhís Sheisiúnach atá ionat ag cur Seirbhíse breise leis, 
amhail an cás ina mbítear ag oibriú ar maidin, agus an cinneadh glactha anois ina 
theannta sin chun Seisiún um thráthnóna a oibriú. 

 Ceanglais Dlíthiúla   Athruithe Breise ar mian leat a sholáthar  

 Achoimre den chúis leis an bhfógra   Achoimre den chúis leis an bhfógra  

1 Athrú le hAinm na Seirbhíse  9 Athrú leis an Seoladh Ríomhphoist  

2 Athrú le Seoladh na Seirbhíse  10 Cur Cineáil Seirbhíse Breise leis  

3 Athrú leis an Soláthraí Cláraithe  11 Athrú sna hUaireanta Oibrithe  

4 Athrú le hAinm Dlíthiúil na 
Cuideachta 

 12a Cur Seisiúin leis (Seirbhísí Seisiúnacha amháin)  

5 Athrú leis an Duine i gCeannas  12b Uaireanta Oibrithe den Seisiún Breise  

6 Athrú le Líon na leanaí ar féidir 
freastal orthu 

  
13 

 
Athrú le Fónuimhir na Seirbhíse 

 

7 Athrú le hAoisphróifíl na leanaí dá 
bhfuil an tseirbhís cláraithe chun 
seirbhís a sholáthar 

 14 Athrú le hUimhir Fóin Phóca na Seirbhíse  

15 Athrú le hUimhir Fóin Phóca an tSoláthraí 
Chláraithe  

 

8 Athrú leis an gCineál Seirbhíse  16 Athrú sa Líon Foirne Fostaithe  
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 Pointe 12b: Má roghnaigh tú 12a ní mór duit 12b a roghnú agus na huaireanta 
oibrithe don tSeirbhís Sheisiúnach breise a áireamh leis. 

 Pointí 12-14: Sonraigh an Fhónuimhir ar mian leat a athrú. 


