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Comhlánaigh le do thoil trí úsáid a bhaint as bloclitreacha.  
Tá réimsí marcáilte le * éigeantach.  

 

1. Limistéar Tusla (an áit a bhfuil cónaí ar an duine 
atá faoi réir líomhaintí mí-úsáide (PSAA))* 

      

 

2. Data na tuairisce*                

 

3. An dáta a fuair an tuairisceoir an fhaisnéis*                

 
4. Sonraí an tuairisceora más tríú páirtí* 

Céadainm       Sloinne       

Seoladh Má tá 
tú ag tuairisciú 
i gcáil 
ghairmiúil, 
bain úsáid as 
do sheoladh 
ghairmiúil  

      Eagraíocht       

Post        

Uimh. fón 
póca 

      

Uimh. 
theileafóin 

      

Éirchód       Seoladh 
rphoist 

      

 

Baint atá ag an tuairisceoir leis an ngearánaí 
fásta 

      

 

An tuairisc shainordaithe í seo faoi Alt 14, An tAcht um Thús Áite do 
Leanaí 2015?* 

Is ea ☐ Ní 
hea 

☐ 

Cineál an duine sainordaithe        

 
5. Sonraí na ndaoine eile sa chás ina bhfuil comhthuairisc á dhéanamh 

Céadainm                                 Sloinne                                        

Seoladh Má tá 

tú ag tuairisciú i 
gcáil ghairmiúil, 
bain úsáid as do 
sheoladh 
ghairmiúil 

                               Eagraíocht                                       

Post                                      

Uimh. Fón 
Póca 

                                    

Uimh. 
Theileafóin 

                                     

Éirchód                                 Seoladh 
Rphoist 

                                     

 

Céadainm                                 Sloinne                                    

Seoladh Má tá 

tú ag tuairisciú i 
gcáil ghairmiúil, 
bain úsáid as do 
sheoladh 
ghairmiúil 

                                Eagraíocht                                   

Post                                   

Uimh. Fón 
Póca 

                                  

Uimh.                                   
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Theileafóin 

Éirchód    Seoladh 
Rphoist 

                                   

 
6. Sonraí an duine a bhfuil mí-úsáid á nochtadh aige/aici (gearánach fásta)* 

Céadainm        Sloinne        

Fear ☐ Bean ☐ 

Seoladh       Dáta breithe       

  Aois mheasta       

  Seoladh roimhe seo, 
más eol 

      

  

Éirchód       

 
7. Cineál na mí-úsáide arna tuairisciú* 

Mí-úsáid mhothúchánach   ☐ Mí-úsáide fhisiciúil  ☐ 

Faillí ☐ Mí-úsáid ghnéis ☐ 

 
8. Sonraí agus cur síos ar an mhí-úsáid líomhnaithe* 

Dáta na mí-
úsáide 
líomhnaithe 

      Tréimhse na 
mí-úsáide 
líomhnaithe 

      

Suíomh na 
mí-úsáide 
líomhnaithe 

      Cúis na 
tuairisce ag 
an am seo 

      

 

Tuilleadh sonraí (lena áirítear, más eol, aois an ghearánaigh fásta nuair a tharla an mhí-úsáid, aois an 
PSSA nuair a tharla an mhí-úsáid). Ceangal bileoga breise má bhíonn gá leo). 

      

 

 
9. Sonraí an duine faoi réir líomhaintí mí-úsáide (PSAA) 

Céadainm*       Sloinne*       

Fear* ☐ Bean* ☐ 

Seoladh       Dáta breithe       

Aois mheasta       

Uimh. fón póca       

Uimh. 
theileafóin 

      

Éirchód       Seoladh rphoist       

Slí bheatha       
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10. Sonraí maidir le stádas fostaíochta an PSAA 

      

 
11. Comhdhéanamh theaghlach an PSAA  

Céadainm Sloinne Gaol Dáta breithe Aois mheasta Eolas breise 
e.g. scoil, slí 
bheatha, eile 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

12. An bhfuil teagmháil ag an PSAA le leanaí?* Tá ☐ Níl ☐ 

Más ‘Tá’ a d’fhreagair tú, comhlánaigh an fhoirm thíos le do thoil. Más ‘Níl’ a d’fhreagair tú, téigh ar 
aghaidh go dtí 10.   
 

Sonraí an linbh 

Céadainm       Sloinne       

Seoladh       Uimh. fón 
póca 

      

Uimh. 
theileafóin 

      

Seoladh 
rphoist 

      

Dáta breithe       

Éirchód       Aois       

Ainmneacha 
tuismitheoirí / 
cúramóirí  

      Ainmneacha 
tuismitheoirí / 
cúramóirí 

      

Gaol leis an 
ngearánach fásta  

      Gaol leis an 
PSAA 

      

Minicíocht na teagmhála, más eol       

Fear ☐ Bean ☐ Ní hEol ☐ 

 
Ceangal bileoga breise le haghaidh leanaí breise, más gá.  
 

13. Bunaithe ar an eolas ag an am seo, an bhfuil eolas ag Roinn Oibre 
Sóisialta Tusla ar an PSAA?  

Tá ☐ Níl ☐ 

Más ‘Tá’ a d’fhreagair tú, tabhair sonraí le do thoil:       

 

 

14. Bunaithe ar an eolas ag an am seo, an bhfuil eolas ag Roinn Oibre 
Sóisialta Tusla ar an ngearánach fásta? 

Tá ☐ Níl ☐ 
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Más ‘Tá’ a d’fhreagair tú, tabhair sonraí le do thoil:       

 

 

15. Bunaithe ar an eolas ag an am seo, an bhfuil tuairisc déanta leis an 
nGarda Síochána? 

Tá ☐ Níl ☐ 

Ainm an Gharda: 
      Uimh. theileafóin:       

Dúiche an 
Gharda: 

      Rphost:       

Seoladh:  
 

      Uimhir PULSE ID:       

Dáta a tugadh 
fógra: 

      

Éirchód       Dáta a rinneadh 
tuairisc 

      

 

16. An bhfuil an PSAA ar an eolas faoin tuairisc seo? Tá ☐ Níl ☐ 

Más ‘Tá’ a d’fhreagair tú, tabhair tuilleadh sonraí le do thoil:             
 

 

 

17. Aon eolas breise Tá ☐ Níl ☐ 

Tabhair aon eolas breise a chabhróidh le Tusla an tuairisc seo a mheasúnú agus tús áite a thabhairt di:  
      

 

 

Agus an fhoirm seo á comhlánú agat tá sonraí á tabhairt agat fút féin agus faoi dhaoine eile. 
Tagann sonraí mar ainm, seoladh agus dáta breithe faoin sainmhíniú ar 'Shonraí Pearsanta' sna 

hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003. Tá freagracht ar Tusla faoi na hAchtanna sin ina 
chumas mar Rialaitheoir Sonraí, i measc nithe eile, na sonraí sin a fháil agus a phróiseáil go 

cothrom; é a choinneáil slán agus sábháilte; agus é a choinneáil chun críche dleathaí sonraithe. 
Is é an cuspóir sin ár bhfreagracht reachtúil a chomhlíonadh faoin Acht um Chúram Leanaí 1991 

chun cosaint agus leas leanaí a chur chun cinn. Is é an cuspóir sin ár bhfreagracht reachtúil a 
chomhlíonadh faoin Acht um Chúram Leanaí 1991 chun cosaint agus leas leanaí a chur chun 

cinn. Féadfaidh Tusla, le linn mheasúnú na tuairisce seo, Sonraí Pearsanta den sórt sin a 
nochtadh chuig gníomhaireachtaí eile lena n-áirítear An Garda Síochána. Is féidir tuilleadh sonraí 

faoi fhreagrachtaí Tusla mar Rialaitheoir Sonraí agus do chearta mar Ábhar Sonraí a fháil ar ár 
láithreán gréasáin, www.tusla.ie. Ó tharla go bhfuil Sonraí Pearsanta á soláthar agat faoi 

dhaoine eile, is Próiseálaí Sonraí tú. Iarraimid nach soláthraíonn tú ach amháin na sonraí sin is 
gá don tuairisc agus go ndéanann tú an tuairisc seo agus na Sonraí Pearsanta atá inti a chosaint ó 

rochtain neamhúdaraithe, nochtadh, scrios nó cailliúint de thaisme.  

 
Cinntigh le do thoil gur thug tú le fios cibé an tuairisc shainordaithe í an fhoirm seo nó nach ea i 

gcuid 2.   
Go raibh maith agat as an bhfoirm tuairisce a chomhlánú.  

http://www.tusla.ie/
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18. Le Comhlánú ag Duine arna údarú ag Tusla nuair a Faightear an Tuairisc 

Tuairisc Faighte ag 

Céadainm  Sloinne  Dáta  

 

Tuairisc Shainordaithe Admhaithe ag 

Céadainm  Sloinne  Dáta 
Seolta 

 

 

Síniú an Duine Údaraithe* 

Dáta*  

 

Eolas ar an Leanbh Roimhe seo Tá ☐ Níl ☐ 

Cás-uimhir 
Leithdháilte 

 

 


