An Garda Síochána Use Only

Uimhir Thagartha:

An Garda Síochána
FOIRM IARRATAIS RÉAMHSCRÚDAITHE AN GHARDA SÍOCHÁNA
GARDA VETTING APPLICATION FORM

NÓTA DON IARRATASÓIR
Tá an fhoirm seo teoranta do bhaill Chumann Lúthchleas Gael
Ní mór an fhoirm fhiosraithe seo a bheith comhlíonta go hiomlán ag baint úsáide as
BLOCLITREACHA (Luaigh N/F le do thoil muna bhfuil na sonraí oiriúnach)
 Ní mór do scríbhneoireacht a bheith soiléir agus soléite
 Seol an fhoirm líonta ar ais chuig do Chomhordaitheoir Réamhscrúdaithe go h Áitiúil, sa
Chontae nó i do Chúige agus cuirfidh siad ar aghaidh é chuig an GAA i bPáirc an Chrócaigh
 Ná seol an fhoirm seo chuig Láraonad Réamhscrúdaithe na nGardaí ná chuig aon Stáisiún Garda



Le bheith líonta ag an Iarratasóir
SLOINNE:

SLOINNE ROIMHE SEO (más ann):

AINM:

AINM BRÉIGE:

DÁTA BREITHE: (ll/mm/bb):

AIT/CATHAIR RUGADH:

AR ATHRAIGH TÚ DO SHLOINNE RIAMH

D’ATHRAIGH

NÍOR ATHRAIGH

MÁ ATHRAIGH, LUAIGH D’AINM ROIMHE SEO LE DO THOIL:

Luaigh na seoltaí ar fad ó bhliain na breithe go dtí an lá atá inniu ann
Uimhir
Tí

Sráid

Baile

Contae

Cód Poist

Tír

Bliain
ó

Bliain
go

Ar leanuínt thall

An raibh tú ciontaithe i gcion riamh i bPoblacht na hÉireann nó in áit ar bith eile?
Ciontaíodh

Níor chiontaíodh

DÁTA

CÚIRT

Cuir sonraí ar fáil le do thoil
CION

TORADH NA CÚIRTE

DEARBHÚ IARRATASÓRA
Údaráimse leis seo, an té atá sínithe thíos a rinne iarratas oibriú mar _____________________________
An Garda Síochána ráiteas a chur ar fáil do G.A.A. nach bhfuil aon chiontaithe taifeadta i mo choinne i
bPoblacht na hÉireann nó in áit eile, nó ráiteas de na ciontaithe agus / nó de na hionchúisimnh ar fad, a
d’éirigh leo nó nár éirigh leo, ag feitheamh nó atá críochnaithe, sa Stát nó in áit ar bith eile de réir mar is
cuí.
Síniú an Iarratasóra: __________________________ Dáta: ______________

(

CLUB: _________________

)

FOIREANN: _______________________ RÓL: _________________________

Le bheith líonta ag G.A.A. amháin
Sínitheoir údaraithe
________________________ (G.A.A.)
Clóigh le do thoil freisin (
)
Uimhir Chláraithe:

_________

Le bheith líonta ag Láraonad Réamhscrúdaithe na nGardaí
De réir taifid de chuid an Gharda Síochána, níl aon réamhchiontaithe taifeadta in éadan an iarratasóra thuas
NÓ tá na ciontaithe atá ceangailte ar Thaifid de chuid an Gharda Síochána
NÓ tá na hionchúisimh ceangailte ar feitheamh
NÓTA: Tá seiceálacha déanta ag an oifig seo atá bunaithe ar an eolas a sholáthraítear.
D’fhéadfadh na sonraí a sholáthraítear baint a bheith acu le hábhar do chuid fhiosruithe.
Fíoraigh an t-eolas a nochtar leis an iarratasóir le do thoil.

Sínithe : ________________________ Comhalta i bhFeighil
L.R.G.

