
Treoirlínte chun an Fhoirm Cuireadh ar Ghrinnfhiosrúchán a chomhlánú 
(NVB1)

Is féidir an Foirm 1BNG a chlóscríobh, a phriontáil agus a shíniú. Má tá sé lámhscríofa, ba choir é a 
chomhlánú le peann gránbhíorach, ag baint úsaide as bloclitreacha. Caithfidh sé a cheith soiléir agus 
inléite.

• Ní mór seoladh ríomhphoist a sholáthar
• Is é an seoladh Reatha ná an seoladh iomlán 

agus Eircode le do thoil
• Ní mór cód poist a bheith I seoltaí Thuaisceart 

Éireann
• Má tá tú faoi 18, comhlánaigh, le do thoil, an 

fhoirm cuireadh um Ghrinnfhiosrúchán Faoi 
18 agus caithfidh do thuismitheoir/caomhnóir 
an fhoirm toilithe tuismitheoir/caomhnóra a 
chomhlánú 

• Ní mór gur Gníomhaíocht Oibre Ábhartha a 
bhaineann le teagmháil rialto a bheith agat le 
leanaí nó le daoine fásta leochaileacha faoin 
mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin é an Ról 
a ndéantar Frinnfhiosrúchán air (Leanaí agus 
Daoine Soghonta) Acht 2012 – 2016

• Ní mór Dearbhú Iarratais cuid a 2 a chomhlánú 
ina hiomláine. Léigh an ráiteas ina iomláine, 
agus data an fhoirm chun do thoiliú le seiceáil 
a dhéanamh

Beidh ar gach iarratasóir doiciméid a sholáthar dá bhfostóir chun a chéannacht a chruthú, idir 
ghrianghraf aitheantais agus crúthúnas seolta. Más tusa an soláthraí/ Úinéir cláraithe, iarr ar bhall 
sinearach eile den fhoíreann do domiciled aitheantais a fhíorú.

Doiciméid is feidir a úsaid le haghaidh 
aitheantais ghrianghraf:

Doiciméid gur féidir úsaid chun seoladh a fhíorú:

• Ceadúnas Tiomána Éireannach nó Ceadúnas 
Foghlaimeora (foráid cárda creidmheasa nua 
le grianghraf)

• Cárta Leighis Éireannach (le grianghraf)
• Pas
• Teastas Eadóirseachta na hÉireann
• Cárta Biúro Náisiúnta Inimírce an Gharda 

Síochana (BNG1)
• Cárta Aitheantais Náisiúnta do shaoránaigh 

an AE/LEE/na héilvéise
• Aoischárta Náisiunta eisthe ag An Gharda 

Síochána
• Cárta aitheantais fostaíochta ar na eisiúint ag 

Fostóir (ain magus grianghraf) 

• Ceadúnas Tiomána
• P60,P45 nó duillín pá (le seoladh baile)
• Ráiteas ón mBanc/Cumann Foirgníochta/

Comhar Creidmheasa
• Bille Fóntais m.sh. gais, leictreachas, 

leathanbhanda teilifíse (gan a bheith níos sine 
ná 6 mhí d’aois. Níl billí fón póca inghlactha)

• Litir ón bhfóstóir (laistigh de dhá bhlian 
anuas) ag dearbhú ain magus seoladh

• Comhfhreagras ó aon cheann daoibh seo a 
leanas
 - Institiúid oideachais
 - Cuideachta árachais maidir le polasaí 

gníomhach
 - Banc/comhar creidmheasa nó comhlacht 

rialtas nó gníomhaireacht stáit

Doiciméid gur féidir úsaid chun seoladh agus grianghraf aitheantais a fhiorú:
• Ceadúnas Tiomána Éireannach (formáid Cárta Creidmheasa)
• Cárta aitheantais fostaíochta ar na eisiúint ag fostóir (ainm, seoladh agus grianghraf)

 

Príomhphoití:



Ainm an Eagrais:

Sholáthair mé cáipéisíocht chun m’aitheantas a bhailíochtú de réir mar ba ghá agus 

Applicant’s
Síniú an
Iarratasóra: Dáta : / /

Nóta: Cuirtear ar ais an fhoirm seo chuig an eagras thuasainmnithe. Seolfar cuireadh chun an láithreáin 
ghréasáin ríomh Ghrinnfhiosraithe chuig do sheoladh ríomhphoist ansin. 

–Alt 1 Eolas Pearsanta

–Alt 2 Eolas Breise

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.

Céadainm 
(neacha) 

Dara Ainm: 

Sloinne: 

Dáta Breithe: 

Seoladh Ríomhphoist: 

Uimhir theagmhála: 

An Ról á Ghrinnfhiosrú:

Seoladh Reatha:
Líne 1:

Líne 2:

Líne 3: 

Líne 4:

Líne 5: 

Eircode/Cód Poist:

/ /

Uimhir 
Ballráochta:

Foirm NVB 1 

Cuireadh chun Grinnfhiosraithe

Early Childhood Ireland, 
Hainault House,  
Belgard Square South,  
Tallaght,  
D24 RFV0 

Toilímse do bheartú an iarratais seo agus 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 – 

Bain úsáid as cruth LL/MM/BBBB le do thoil

Bain úsáid as cruth LL/MM/BBBB le do thoil
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