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Réamhrá    
 
Doiciméad ‘conas rud a dhéanamh’ is ea an prótacal seo agus tugann sé treoirlínte do 
na páirtithe ar fad atá páirteach in aire a thabhairt do pháiste a bhfuil riachtanais 
bhreise acu, i suíomh chúram leanaí. Leagann sé amach treoir chéim ar chéim do 
thuismitheoirí agus do sheirbhísí maidir leis na próiséis atá i gceist chun aire a 
thabhairt do linbh a bhfuil riachtanais bhreise acu. Tá sé ceaptha go mbeidh an 
prótacal seo ina uirlis a bheidh úsáideach ach go háirithe i gcúinsí ina bhféadfadh ceist 
a bheith ann i dtaobh acmhainn seirbhíse freastal  a dhéanamh ar riachtanais an linbh.    
 
De réir bheartais seirbhíse i dtaobh iniatachta, comhionannas deiseanna agus 
páirtíocht thuismitheoirí, is iad na cuspóirí atá ag an bprótacal seo:   
 

(a) Sainmhíniú a dhéanamh ar riachtanais an linbh   
(b)  Iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi gur féidir freastal ar riachtanais an linbh 
laistigh den tseirbhís    
(c) Iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi gur féidir aghaidh a thabhairt ar fhreagairt 
d’aon bhearnaí maidir le freastal ar riachtanais an linbh.   

 
Is é an ról atá ag Coiste Cúram Leanaí Chontae agus Chathair na Gaillimhe cabhair, 
comhairle agus tacaíocht a thabhairt do na páirtithe ar fad ag céim ar bith sa phróiséas 
aire a thabhairt.  
 
Iniatacht    
 
Ciallaíonn iniatacht go nglactar le hilchineálacht agus le hacmhainn an duine daonna 
agus go dtugtar an tacaíocht atá riachtanach ionas gur féidir le leanaí agus a 
dtuismitheoirí rannpháirtíocht rathúil a bheith acu sna seirbhísí is rogha leo.   
 
Chun iniatacht a bhaint amach tá riachtanas práinneach ann maidir le:  

• Tiomantas don dea-chumarsáid     
• Tuiscint ar  na róil agus ar na freagrachtaí éagsúla    
• Pleanáil agus athbhreithniú   
• Oiliúint foirne    
• Rochtain ar cibé acmhainní agus tacaíochtaí atá ar fáil     
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Céimeanna do Thuismitheoirí  
• Bígí ag smaoineamh i Mí Aibreán nó Bealtaine cá bhféadfadh sibh bhur 

leanbh a chur i Mí Meán Fómhair  
 

• Déanaigí teagmháil le Coiste Cúram Leanaí Chontae agus Chathair na 
Gaillimhe chun liosta de na Seirbhísí Cúram Leanaí ar fad i bhur gceantar a 
fháil (Seisiúnach, Páirtaimseartha, Cúíram Lae Iomlán, Cúram Iarscoile agus 
Feighlíocht Leanaí)   

 
• Socraígí cuairt agus cruinniú neamhfhoirmeálta leis an mBainisteoir nó leis an 

bhFeighlí Leanaí i rogha de Sheirbhísí éagsúla. Lorg cóip dá mBileog Eolais 
do Thuismitheoirí agus a bhfoirm chlárúcháin.   

 
• Déanaigí cinneadh maidir leis an tseirbhís is fearr a fhreastalaíonn i bhur 

dtuairim ar riachtanais bhur linbh.    
 

• Comhlanaígí an Fhoirm Chlárúcháin agus bígí cinnte go seoltar ar ais í roimh 
an dáta deiridh.    

 
• Déanfaidh an tSeirbhís Cúram Leanaí an cinneadh maidir le leithdháileadh na 

n-áiteanna do Mhí Meán Fómhair agus tairgeoidh aiad áit do bhur leanbh.   
 

• I gcás go mbíonn seirbhís amhrasach maidir lena cumas freastal a dhéanamh 
ar leanbh a bhfuil riachtanais speisialta aige/aici, d’fhéadfadh sé tarlú go 
dtabharfaí cuireadh daoibh freastal ar chruinniú tacaíochta.   
 

Céimeanna don tSeirbhís Réamhscoile    
 

• Déanann tuismitheoir fiosrúchán faoi leanbh a chur go dtí bhur seirbhís  
 

• Soláthraíonn sibhse Bileog Eolais do Thuismitheoirí, ina bhfuil faisnéis maidir 
le foireann, cóimheasa, uaireanta oscailte, táillí, beartais agus nósanna 
imeachta [lena n-áirítear faisnéis i dtaobh freastal ar leanaí a bhfuil riachtanais 
bhreise acu], curaclaim agus gníomhaíochtaí agus áiseanna agus acmhainní atá 
ar fáil san ionad/sa teach.   

  
• Tar éis daoibh bualadh leis an leanbh agus leis an dtuismitheoir, má amhlaigh 

go bhfuil ceisteanna agaibh maidir le bhur gcumas aire a thabhairt don leanbh 
a bhfuil riachtanais bhreise aige/aici, d’fhéadfadh sé tarlú go dteastódh uaibh 
cruinniú tacaíochta a shocrú 

 
Róil agus Freagrachtaí    
Tá an Bainisteoir/Feighlí Leanaí freagrach as:  
 

• An cruinniú tacaíochta a eagrú agus a thionól   
• Reáchtáil na seirbhíse cúram leanaí ó lá go lá agus maoirsiú a dhéanamh ar 

shábháilteacht, leas agus forbairt na leanaí ar fad atá sa tSeirbhís     
• Iniatacht agus rannpháirtíocht  ghníomhach linbh a chinntiú.  
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An Cruinniú Tacaíochta    
 
Is é cuspóir an Chruinnithe Tacaíochta freagairt a fhreastalaíonn ar an gcaoi is fearr ar 
riachtanais an linbh agus a chinntíonn an rannpháirtíocht is iomláine dóibh sa 
tSeirbhís a chomhordú. Is é an t-am sula fhreastalaíonn an leanbh ar an tSeirbhís an t-
am is fearr don chruinniú sin.   
 
Is féidir leis an leanbh (ag braith ar aois agus ar aibíocht an linbh); 
tuismitheoirí/caomhnóirí an linbh; an Bainisteoir/Feighlí Linbh agus, ag braith ar iad a 
bheith ar fail, ball foirne ó Choiste Cúram Leanaí Chontae agus Chathair na 
Gaillimhe; ball d’eagraíocht tacaíochta ar nós Braithre na Carthanachta etc.agus; 
Cúntóir Riachtanas Speisialta má tá sé sin i gceist, a bheith i láthair ag an gcruinniú 
tacaíochta.  
 
Bunófar struchtúr an cruinnithe ar phlean comhaontaithe a cheapadh chun freastal ar 
riachtanais an linbh. Athbhreithneofar an fhaisnéis ar an bhfoirm chlárúcháin agus 
pléifear ceisteanna a bhaineann le riachtanais tacaíochta an linbh. I gcás go bhfuil aon 
ábhar nach mian le tuismitheoir/caomhnóir/leanbh a phlé is féidir leo bualadh go 
príobháideach leis an mBainisteoir/Feighlí Linbh uair éigin eile. Tá gach píosa 
faisnéise ag an gcruinniú faisnéise faoi rún.      
 
Tá freagracht ar an mBainisteoir/Feighlí Linbh taifead ar an gcruinniú a choimeád 
agus na nótaí sin a chur faoi bhráid gach éinne a fhreastalaíonn ar an gcruinniú. 
Coimeádfar iad sin ar thaifead an linbh. Comhaontófar dáta athbhreithnithe ar dhul 
chun cinn. Tionólfar tuilleadh cruinnithe de reir mar is gá agus ar irarratas ó aon 
cheann de na páirtithe.   
 
Tá Coiste Cúram Leanaí Chontae agus Chathair na Gaillimhe ar fáil chun cúnamh a 
thabhairt  do thuismitheoir nó do sholáthróir seirbhíse ag céim ar bith sa phróiseas 
seo.  
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Aguisín leis an bhfoirm Chlárúcháin/Rollaithe   
Faisnéis bhreise mar gheall ar do leanbh (más rogha leat)  

 
An bhfuil aon fhaisnéis ábhartha agat a bhaineann go sonrach le soláthar na  
riachtanas cúraim aonair dod’ leanbh?   
 
 
 

 
An bhfuil aon sonraí ábhartha eile gur mian leat a thabhairt dúinn maidir le do 
leanbh a chabhróidh linn ár seirbhís a chur in oiriúint chun freastal ar a 
riachtanas?   
 
 
 
 
Cé acu athruithe, más ann dóibh, an bhfuil gá a dhéanamh ar an gcomhshaol 
fisiciúil chun nach mbeidh se ina bhac ar do leanbh?    
 
 
 
 
An bhfuil aon taithí roimhe seo ag do leanbh ar sheirbhís luath-óige/grúpaí 
tachrán is tuistí?  
 

 
 
 
An bhfuil taithí ag do leanbh ar mheascadh agus súgradh le leanaí eile agus an 
mbaineann do leanbh taitneamh as sin?    
 

 
 
 
Cén chaoi a fhreagraíonn do leanbh do chúinsí atá nua dó/di – ar nós tosú sa 
tseirbhís seo?    
 
 
 
 
 
An bhfuil spéis ar bith faoi leith súgartha ag do leanbh faoi láthair nó an bhfuil 
breagáin faoi leith gur maith leis/léi a bheith ag súgradh leo?   
 
 
 
 



Coiste Cúram Leanaí Chontae agus Chathair na Gaillimhe      Deireadh Fómhair 2010   

 
Tabhair eolas  dúinn led’ thoil maidir leis an gcaoi is fearr le cumarsáid a 
dhéanamh le do leanbh     
 

 

 
 
Cén teanga a labhraítear ag an mbaile?  
 
 
 
Céard iad na príomhfhocail a úsáideann do leanbh ag an mbaile?  
 

 

 
 
 
Cén chaoi a thugann tú compórd agus suaimhneas dod’ leanbh nuair a bhíonn 
sé/sí trína chéile?     
 
 
 
 
 
Céard a theastaíonn uait go mbainfeadh do leanbh amach le linn seisiún 
naíonra?   
 
 
 
 
 
Cé mhéid tacaíochta atá de dhíth ar do leanbh ón bhfoireann leis 
rannpháirtíocht is fearr a chinntiú dó/di sa naíonra?   
 
 
 

 
 
 
I gcás go bhfuil Cúntóir Riachtanas Speisialta ag do leanbh, céard a tharlóidh 
muna mbíonn an duine sin in ann freastal ar sheisiún naíonra?     
 
 
 

 
 


