
Cad is Feighlí Leanaí ann?

Tugann feighlí leanaí aire de ghrúpa beag leanaí atá ag
aoiseanna éagsúla i dtimpeallacht baile-bhunaithe.  Má
tá níos mó ná triúr leanaí réamhscoile faoi chúram an
fheighlí leanaí tá riachtanas dlíthiúil air/uirthi é sin a
chur in iúl do Sheirbhísí Réamhscoile an Bhoird Sláinte
áitiúil.  (Más as an teaghlach céanna na leanaí níl aon
ghá é a chur in iúil.)  Má thugann feighlí leanaí aire do
thriúr leanaí nó níos lú spreagtar é/í an tseirbhís a chur
in iúil é/í féin don Choiste Cúram leanaí áitiúil.

Cad ba cheart dom a fhiafraí

den fheighlí leanaí nuair a

dhéanaim teagmháil leis /léi

den chéad uair?

Cad iad na huaireanta oscailte?

Cad iad do chuid táillí?

An mbeidh solúbthacht i gceist ó thaobh socruithe páirt-
aimseartha?  Laethanta Saoire?

An bhfuil árachas iomlán ar do sheirbhís lena n-áirítear
imeachtaí agus taisteal sa charr ?

An bhfuil Bord Sláinte an Iarthair nó Coiste Chúram
Leanaí Chontae agus Chathair na Gaillimhe ar an eolas
maidir le do sheirbhís?

Cé mhéad leanbh atá faoi do chúram i láthair na huaire?
Cad é an t-uaslíon?

An bhfuil teastais mholta agat agus an bhfuil cóipeanna
díobh ar fáil?

An féidir liom cuairt a thabhairt ar do sheirbhís
Feighlíochta Leanaí?

Cad ba cheart dom a fhiafraí

nuair a thugaim cuairt ar

theach an Fheighlí Leanaí den

chéad uair?

� Cá fhad a bhfuil leanaí faoi do chúram?

� An ndéanann tú freastal ar oiliúint chuí?
An bhfuil tú oilte i ngarchabhair?

� Cad a bheidh ar siúl ag mo leanbh ar
feadh an lae?

� Cé chomh minic a bhíonn na leanaí
taobh amuigh?

� Cén áit a gcodlóidh mo leanbh?

� An féidir liom breathnú ar na seomraí
agus an áit taobh amuigh a bhíonn in
úsáid ag na leanaí?

� An gcuireann tú béilí ar fáil?  An bhfuil biachlár
socraithe agat (nó an mbeidh orthu a mbéilí féin a
thabhairt leo)?

� Cad a tharlóidh má fhaigheann mo leanbh tinn nó má
bhíonn timpiste aige/aici?

� Cé eile a mbeidh teagmháil acu le mo
leanbh?

� Cén chaoi a ndéanann tú dea-iompar a
spreagadh?

� An féidir liom teacht ar cuairt am ar bith a
bhfuil mo leanbh faoi do chúram?

� An gá dom aon fhoirmeacha a líonadh ag
tabhairt eolais faoi mo leanbh?

� An mbeidh am ar fáil ag deireadh an lae
chun mo leanbh, a c(h)úram agus a
f(h)orbairt a phlé?

� An síneoimid conradh scríofa?

Cad iad na rudaí ar chóir dom

faire amach dóibh sa teach?

An bhfuil an timpeallacht geal, glan, sábháilte, teolaí
agus tuisceanach?

An bhfuil an áit a bheidh in úsáid don chúram leanaí
oiriúnach?

An bhfuil neart bréagán agus trealaimh ann chun
freastal ar aoiseanna agus ar chéimeanna forbartha
éagsúla (glan agus coinnithe go maith)?

Bí ag faire ar an bhfeighlí agus é/í ag idirghníomhú leis
na leanaí.  An bhfuil caidreamh dearfach ann?  An léir
duit go bhfuil na leanaí sásta?

Cén áit a n-athraítear clúidíní?  An bhfuil an seomra
folctha feistithe go hoiriúnach do leanaí óga? (i.e. céim
ar fáil,  suíocháin phota leithris, nach féidir le leanaí
teacht ar ábhair ghlantacháin)

An mbeidh a áit chodlata féin

ag gach leanbh?

An bhfuil gníomhaíochtaí an lae leagtha amach ag an
bhfeighlí leanaí agus an bhfuil siad oiriúnach do na
leanaí?

An bhfuil an áit taobh amuigh sábháilte, sconsaí maithe
air, maoirsithe go maith? 



Cá bhfaighidh mé feighlí

leanaí?

(Chun mionsonraí a fháil féach ar an eolas teagmhála)

� Ó Liosta Bhord Sláinte an Iarthair d'Feighlithe Leanaí

a bhfuil fógra tugtha acu.

� Ó Oifigeach Comhairleach Feighlí Leanaí Choiste

Chúram Leanaí Chontae agus Chathair na Gaillimhe.

� Fógra a chur sa pháipéar nuachta áitiúil

� Freagra a thabhairt ar fhógra Feighlí Leanaí

� Eolas ó bhéal; cuir ceist ar do chairde, do theaghlach

agus do chuid comharsana.

Eolas Teagmhála Cuí:

Coiste Chúram Leanaí Chontae agus Chathair na
Gaillimhe

9b Ionad Miondíola Liosbán

Bóthar Thuama, Gaillimh

Fón: 091 752039/735715

FAICS: 091 735701

Ríomhphost: mail@galwaychildcare.com

Láithreán Gréasáin: www.galwaychildcare.com

Bord Sláinte an Iarthair
Seirbhísí Réamhscoile

8b Ionad Miondíola Liosbán

Bóthar Thuama, Gaillimh

Fón: 091- 771928/ 771947

Bord Sláinte an Iarthair
Feighlíocht Leanaí na hÉireann

Páirc Fiontair Chill Mhantáin

An Murúch

Baile Chill Mhantáin

Fón.  0404 64007

Láithreán Gréasáin: www.childminding-irl.com

An Roinn Sláinte agus Leanaí 
Teach Hawkins

Sráid an Phoill Bhig, Baile Átha Cliath 2

Fón 01 671 4711

An Roinn Gnóthaí Sóisialta, Pobail agus Teaghlaigh
Foirgneamh Uí Eidhin, Teach Aibhistín

Bóthar na gCeannaithe, Gaillimh

Fón: 091 566191

An Comhchoiste Réamhscolaíochta Teo
7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2

Fón 01 639 8442 / 01 639 8449

Ionad Náisiúnta Acmhainní Leanaí Barnardo
41-43 Cnoc na Radharc, Gaillimh

Fón 091 565058

Cumann Réamhscoile agus Grúpa Súgartha na
hÉireann.

Ionad 4, Coimpléasc Gnó Broomhill,

Bóthar Broomhill, Baile Átha Cliath 24

Fón 01 4630010

Láithreán Gréasáin: www.ippa.ie

Cumann Náisiúnta na Naíolann Leanaí
Ionad 12c, Páirc Ghnó an Chloigín Ghoirm

Seanbhóthar an Náis, An Chloigín Ghoirm, Baile Átha
Cliath 12

Fón 01 8722053

Láithreán Gréasáin: www.ncna.net

Is mar chúnamh duit tús a chur le do chuardach ar chúram
leanaí atá an t-eolas atá sa leabhrán seo agus ní
chlúdaítear ann réimse leathan ábhar a bhaineann le
cúram leanaí.

Má theastaíonn tuilleadh eolais nó tacaíochta uait chun
an rogha ceart cúram leanaí a dhéanamh duitse agus do
do leanbh déan teagmháil leis an gcoiste le do thoil.

Ráiteas Misin

Tá Coiste Chúram Leanaí Chontae agus
Chathair na Gaillimhe tiomanta rochtain
chothrom ar rogha seirbhísí chúram leanaí ar
ardchaighdeáin a chur chun cinn a chuirfidh
le saol leanaí agus a dteaghlaigh.

FEIGHLÍ LEANAÍ 
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