Arna Fhoilsiú: an 13 Meitheamh 2016

Samhail Rochtana agus Chuimsithe (AIM)
Múinteoir ar Cuairt de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna (an ROS)
Teimpléad um Moladh Caipitil Leibhéal 5 AIM

Moladh le haghaidh Trealamh Teicneolaíochta Cúnta chun Tacú le leanbh atá
Dall/ar a bhfuil Lagú Amhairc nó atá Bodhar/Leathbhodhar i Suíomh
Réamhscoile
SONRAÍ faoin LEANBH
Ainm an Linbh

F
Inscne

Seoladh baile
an linbh
Dáta Breithe

An dáta a cláraíodh é/í
sa réamhscoil
SONRAÍ FAOIN RÉAMHSCOIL

Ainm na Réamhscoile
Seoladh na
Réamhscoile

Uimhir thagartha na
Roinne Leanaí agus
Gnóthaí Óige (an
RLGÓ) (más eol í)

Catagóir an Mhíchumais atá infheidhme
Bodhar/Leathbhodhar
Dall/Lagú Amhairc
SONRAÍ FAOIN IARRATAS
Sonraí faoin Trealamh a moladh amhail
bheith riachtanach agus criticiúil chun
rannpháirtíocht an linbh a chumasú i gclár
COLÓ sa suíomh réamhscoile:
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Sonraí faoin bhfáth go bhfuil an Trealamh a
moladh riachtanach agus criticiúil chun
rannpháirtíocht an linbh a chumasú i gclár
COLÓ sa suíomh réamhscoile, agus conas a
úsáidfear an trealamh i rith an lae:
Tabhair cuntas, le do thoil, ar an bhfáth nach
mbeadh an leanbh in ann páirt a ghlacadh nó
nach gcuirfí san áireamh an leanbh ar
bhealach bríoch i suíomh na réamhscoile, gan
na tacaíochtaí siúd.

An soiléir nach bhfuil trealamh reatha ar fáil
cheana féin i suíomh na réamhscoile nó nach
féidir é a aistriú chuig agus a úsáid i suíomh
na réamhscoile?:

Is Soiléir
Ní Soiléir

Sonraí faoin Múinteoir ar Cuairt
Ainm:
Teideal/Post:
Seoladh Ríomhphoist:
Uimhir Theagmhála:
Sínithe (an Múinteoir ar Cuairt)
Dáta:

Tabhair faoi deara, le do thoil:
 Déanfaidh comhalta d’Fhoireann AIM Pobal teagmháil leat ar ríomhphost lena
dheimhniú gur ordaíodh aon trealamh a mhol tú agus leis an dáta ionchasach
seachadta chuig suíomh na réamhscoile a dheimhniú.
 Féadfaidh comhalta d’Fhoireann AIM Pobal teagmháil a dhéanamh leat má
theastaíonn soiléiriú mar chuid d’aon trealamh a mholann tú a bhreithmheas nó a
sholáthar.
 Beidh Pobal freagrach as áiseanna agus fearais faoi AIM a sholáthar agus cothabháil
a dhéanamh orthu thar ceann an RLGÓ.
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