Foirm Éilimh Ag Lorg/Um

Ollscoil na hÉireann

Nuashonrúchán Taiféad Chéimithe

49 Cearnóg Mhuirfean,

Is gá beart a dhéanamh chun a bheith in ann vótáil. Tá gach saoránach
d’Éirinn agus a fuair céim, (seachas céim oinigh) in Ollscoil na hÉireann
agus ag a mbeidh ocht mbliana déag slán, i dteideal a bheith cláraithe mar
thoghthóir i dtoghdas Ollscoil na hÉireann ach clárú ar an liosta toghthóiri
a éileamh. Tá gach eolas le fáil ar www.nui.ie/elections

Fón +353 1 439 2424

Comhlánaigh gach cuid den fhoirm.
Scríobh i mbloclitriocha le do thoil.
Tabhair d’ainm(neacha) díreach mar
atá sé(siad) ar do theastas breithe nó
mar atá sé(siad) cláraithe ar rollaí na
hOllscoile. Má tá tú cláraithe anois

BÁC 2, D02 V583, Éire

Facs +353 1 439 2477
records@nui.ie
www.nui.ie

Sloinne
Ainm(neacha)
Leagan sloinne eile a úsáidtear
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Dáta breithe

faoi do ainm singil, ach go

An saoránach d’Éirinn tú?

dteastaíonn uait bheith cláraithe faoi

Seoladh Baile

d’ainm pósta, ní foláir cóip de do

Oifig Taifead,
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Ní hea

theastas pósta a chur faoi iamh leis
an bhfoirm seo.
Murab ionann.

Luaigh an seoladh gur chuige is mian leat go
gcuirfí an Páipéar Ballóide

Le haghaidh aitheantais.

Seanseoladh Baile

Foilsítear Clár Seanad Éireann OÉ
ar an 1 lá de Mheitheamh gach
bliain.
Chun a bheith san áireamh, ní foláir
an fhoirm chomhlánaithe a chur ar
ais roimh an 26ú lá de mhí Feabhra.
Seol an fhoirm comhlánaithe
chuig:
Ollscoil na hÉireann
Oifig Taifead
49 Cearnóg Mhuirfean
Baile Átha Cliath 2
D02 V583
Chun críocha Chlár na dToghthóirí a
choiméad cruinn, cuir aon athrú in iúl
don Oifigeach Clárachta, m.sh. athrú
seolta, bás céimí etc.

Fón
Ríomhphost
Uimhir mic léinn (Má tá sé ar eolas agat)

Céim(eanna) OÉ a bronnadh ort
Teideal céime

Bliain a bronnadh
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Cailíochtaí OÉ eile
Teideal cáilíochta

Bliain a bronnadh

Má ta cáilíochtaí OÉ eile agat (mar
shampla dioplóma) gur mian leat a bheith
liostaithe ar an gclár, cuir síos iad anseo.
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Institiúid

Dearbhaím go bhfuil na sonraí thuasluaite fíor agus cruinn chomh fada le m’eolas agus le mo thuairim, agus
éilím leis seo go gclárófaí mé mar thoghthóir Ollscoile le haghaidh Thoghdas Ollscoil na hÉireann, (sa chás
nach bhfuil mé cláraithe cheana féin).
Geallaim na sonraí seo a choimeád cruinn, suas chun dáta trí eolas a sheoladh chuig OÉ má thagann athrú
ar mo sheoladh.
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Tá sé de dhualgas ar Ollscoil na
hÉireann (Alt 56 (b) den Acht
Toghcháin (Leasú) 2001) Clár AthEagraithe ar leith a fhoilsiú agus a chur
ar fáil, ach táille a íoc, de na toghthóiri
sin gur mian leo go gcuirfí ar fáil a nainmeacha agus a seoltaí le haghaidh
“gnó seachas gnó toghcháin nó gnó
reachtúil” gnó tráchtála san áireamh.
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An mian leat a bheith cláraithe ar an gClár Seanad Éireann Ath-Eagraithe?

Is mian

Ní mian

Ceadaítear úsáid a bhaint as an gClár seo le haghaidh “gnó seachas, gnó toghcháín nó gnó reachtúil” gnó tráchtala san
áireamh. [Alt 56(b) den Acht Toghcháin (Leasú) 2001]

