
An dteastaionn Cunamh uait  
le do  
Chostais Churam Leanai?
B'fheidir go gcabhroidh Clar an Fhoirdheontais  
Churaim Leanai (FCL) sa Phobal leat!
Más tuismitheoir/caomhnóir thú a bhfuil ísealioncam á fháil agat,  
má tá tú ar scoil, má tá tú ag tabhairt faoi oiliúint poist nó má tá  
íocaíocht Leasa Shóisialaigh á fáil agat, b’fhéidir go mbeidh tú  
incháilithe chun cúnamh a fháil le do chostais chúram leanaí.
Soláthraíonn an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (an RLGÓ) cabhair 
airgeadais faoi láthair i dtreo costais chúram leanaí do go leor de na 
tuismitheoirí/caomhnóirí seo faoi Chlár an Fhóirdheontais Chúraim Leanaí 
(FCL) sa Phobal. B’fhéidir go bhfuil tú féin incháilithe chomh maith?

An bhfuilim inchailithe?
B’fhéidir go bhfuil tú incháilithe le haghaidh cistiú FCL má tá íocaíocht 
leasa shóisialaigh á fáil agat agus/nó má tá cárta leighis agat. Is féidir 
teacht ar na rátaí cistithe ar Liosta Rátaí Banda FCL a thaispeánann 
cén ‘banda’ atá sannta do thuismitheoirí/chaomhnóirí bunaithe ar 
a n-incháilitheacht. Tá an liosta ar fáil sa mhír ‘Cúram Leanaí’ dár 
láithreán gréasáin, www.dcya.gov.ie 

Ceapaim go bhfuil me inchailithe. Conas a dheanaim 
iarratas?
Ba cheart do thuismitheoirí teagmháil a dhéanamh lena seirbhís áitiúil 
cúram leanaí nó lena gCoiste Cúram Leanaí Cathrach/Contae (CCC) 
chun teacht ar bhreis faisnéise. Féadfaidh do sheirbhís cúram leanaí 
iarraidh ort a chruthú go bhfuil tú incháilithe chun rochtain a fháil ar 
chistiú. Tá fáil ar shonraí teagmhála do do CCC áitiúil ar fáil sa mhír 
‘Cúram Leanaí’ dár láithreán gréasáin, www.dcya.gov.ie 

Ce mheid de lascaine is feidir liom a fhail?
Is é an fóirdheontas uasta E95 sa tseachtain ach braithfidh an méid 
ar cé chomh minic a fhreastalaíonn do leanbh ar an tseirbhís cúram 
leanaí agus cén ‘banda’ cistithe a shanntar. Déan tagairt, le do 
thoil, don mhír Liosta Rátaí Banda FCCL dár dTreoir, atá ar fáil sa mhír 
‘Cúram Leanaí’ dár láithreán gréasáin, www.dcya.gov.ie, nó déan 
teagmháil le do Choiste Cúram Leanaí Cathrach/Contae áitiúil.




