
 

 

 

 

Foirm chun do Chinneadh Deontais a Achomharc 
 

Fógra Achomhairc d’Oifigeach Achomharc Tacaíocht Uilechoiteann do Mhic 

Léinn in Éirinn (SUSI).  

 

Baineann m’achomharc le cúnamh deontais chun tabhairt faoi bhliain     de  

(e.g. 1 de 4) sa bhliain acadúil   . 

 

 

• Ní mór achomhairc a chur isteach laistigh de 30 lá ó chinneadh a bheith faighte 

ó SUSI. Ní féidir síneadh 30 lá breise a chur leis an spriocdháta chun d’Fhógra 

Achomhairc agus an doiciméadú cuí a chur isteach ach amháin má tá an t-

oifigeach achomharc sásta go bhfuil cúis réasúnta ag an duine a bhfuil 

achomharc á dhéanamh aige/aici síneadh ar an spriocdháta a lorg.  

 

  

Ní mór an méid seo a leanas a líonadh i mBloclitreacha, go hiomlán, agus a 

bheith sínithe ag an mac léinn a rinne an t-iarratas deontais. Tabhair faoi 

deara: 

 

• I Rannóg 4 ní mór duit cur síos a dhéanamh ar na forais a shíl tú ar chuir SUSI 

téarmaí agus coinníollacha na Scéime Deontais ábhartha i bhfeidhm go mhícheart 

i do chás féin.  

 

• Ní mór aon doiciméid ábhartha a cheangal leis an bhFoirm Achomhairc seo.  

 

• Ba cheart go mbeadh an méid seo a leanas scríofa ar an gclúdach litreach ‘Fógra 

Achomhairc – Oifigeach Achomharc SUSI’ 

 

• Ba cheart duit Cruthúnas Poist a fháil agus a choimeád le haghaidh d’Fhógra 

Achomhairc  

 

 

 

Ba cheart an fhoirm seo agus aon doiciméid ar mian leat a sholáthar chun tacú le 

d’achomharc a sheoladh chuig: 

 

Oifigeach Achomharc SUSI 

Tacaíocht Uilechoiteann do Mhic Léinn in Éirinn 

Bosca PO 869 

An Tóchar 

Co. Chorcaí. 

 

 

 

Uimh. Thacaíochta:: 0818 888 777 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Foirm ‘Fógra Achomhairc’ 

 

Is é an ról atá ag Oifigeach Achomharc SUSI a dhéanann scrúdú ar achomharc 

cinneadh a dhéanamh maidir le cibé ar chuir nó nár chuir an t-údarás 

cáiliúcháin téarmaí agus coinníollacha na Scéime Deontais Mic Léinn i bhfeidhm 

i gceart i do chás féin. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, nach bhfuil 

cead ag an Oifigeach Achomharc téarmaí agus coinníollacha na Scéime 

Deontais Mic Léinn a ligean i ndearmad i gcás ar leith, beag beann ar na 

himthosca. 

Rannóg 1 Sonraí Pearsanta 

Uimher Iarratasóra 

SUSI 

 

Ainm Iarratasóra 

SUSI 

 

Seoladh  

 

Uimh. PSP  Dáta Breithe  

Uimh. Baile  Uimh. Fóin Phóca  

 

Seoladh Ríomhphoist. 

 

 

Rannóg 2 Síneadh Ama a chur le hAchomharc Pearsanta 

Tá achomharc á dhéanamh agam laistigh de 30 lá ó fhógra a fháil maidir le 

toradh m’iarratas 

Tá 
 

Níl 
 

 

Má tá tic curtha taobh le “Níl” agat, sonraigh na forais le haghaidh síneadh a 

lorg. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rannóg 3 Sonraí an Chúrsa 

Ainm Iomlán an 

Choláiste 

 

Seoladh Iomlán an 

Choláiste 

 

Teideal an Chúrsa  

  

Dáta a bhfuarthas cinneadh 

ó SUSI 

 

 

 

Rannóg 4 Na Forais Achomhairc 

 

Measadh go raibh mé neamh-incháilithe le haghaidh deontas mic léinn ar 

bhonn; (cuir tic taobh leis na míreanna ábhartha ar fad a bhaineann le 

d’iarratas) 

 

 

 

 

 Gnóthachtáil Acadúil  Náisiúntacht 

 Níl an cúrsa faofa  Dul chun cinn 

 Liúntas chun Filleadh ar an 

Oideachas (LFO) á fháil 

 Cónaitheacht 

 Uastréimhse Staidéir sáraithe  Ráta Speisialta Deontais 

 Ioncam (Acmhainn)  Doiciméid 

Dhéanacha/Neamhleora 

 Cóngaracht/Neamhchóngaracht  Aicme 

Eile (sonraigh, le do thoil) 
 

 

Sonraigh anseo thíos, ina n-iomláine, na forais atá le d’achomharc i.e. na forais 

a shíleann tú a chuir SUSI téarmaí agus coinníollacha na scéime deontais i 

bhfeidhm go mícheart i do chás féin. Chomh maith leis sin, ceangail aon 

doiciméid ábhartha ar mian leat go gcuirfí san áireamh iad. Mura bhfuil dóthain 

spáis agat thíos chun na mionsonraí ar fad a leagan amach, úsáid bileog páipéir 

eile agus ceangail leis an bhfoirm seo é. Sonraigh uimhir thagartha d’iarratas ar 

aon leathanaigh bhreise a úsáideann tú. 

 



 

 

 

 

NA FORAIS ACHOMHAIRC 

 (Líon an réimse seo i mBLOCLITREACHA) 

 



 

 

 

 

 

NA FORAIS ACHOMHAIRC 

(Líon an réimse seo i mBLOCLITREACHA) 

 

Seicliosta  

• Tá gach rannóg den Fhoirm ‘Fógra Achomhairc’ líonta go hiomlán agam 

• Tá an Fhoirm ‘Fógra Achomhairc’ sínithe agus dátaithe agam 

• Tá cur síos iomlán déanta agam na forais achomhairc agus tá na fíricí ar 

fad is mian liom go mbreithneofar iad i Rannóg 4 den Fhoirm ‘Fógra 

Achomhairc’ sonraithe agam 

 

Priontáil d’Ainm 

Síniú 

Dáta 

 


