Arna Fhoilsiú: an 22 Meitheamh 2016

Samhail Rochtana agus Chuimsithe (AIM)
Gairmí Sláinte FSS agus atá Cistithe ag FSS
Teimpléad um Thuairisc Chaipitil Leibhéal 5 AIM
Sonraí faoin Leanbh:
Ainm Iomlán
Dáta Breithe
Sonraí faoi Shuíomh na Réamhscoile:
Ainm na Réamhscoile
Seoladh na Réamhscoile
Uimhir thagartha na Roinne Leanaí
agus Gnóthaí Óige (an RLGÓ) (más
eol í)
Saghas an Chaipitil: (is féidir ceann amháin nó níos mó a roghnú)
A
Mionathruithe
B
Trealamh do leanbh atá dall/ar a bhfuil lagú amhairc nó atá bodhar/leathbhodhar
C
Trealamh do leanaí atá faoi gach saghas eile de mhíchumas
A: Mionathruithe
Luaigh, le do thoil, má theastaíonn agus má bhaineann ríthábhacht leo chun rannpháirtíocht an linbh a chumasú i
gclár COLÓ sa réamhscoil ábhartha agus an chúis go dteastaíonn siad. (Tá innealtóir nó ailtire le treoir a sholáthar ar
cén athruithe ar leith atá le déanamh)

B: Trealamh do leanbh atá dall/ar a bhfuil lagú amhairc nó atá bodhar/leathbhodhar
Déan cur síos a mhéid agus is féidir, le do thoil, (oiriúintí, an rogha datha etc. san áireamh) ar cén trealamh atá á
mholadh agat agus an chúis go mbaineann riachtanas agus ríthábhacht leis chun rannpháirtíocht an linbh a
chumasú i gclár COLÓ sa réamhscoil ábhartha.



Measfar gurb ionann an chainníocht a theastaíonn agus earra amháin mura sonraítear a mhalairt.
Is féidir ainm branda agus cód an táirge a chur san áireamh, chomh maith, chun cabhrú le soláthraithe
tuiscint níos iomláine a fháil ar an tsonraíocht.
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Lorgófar meastacháin ar earraí coibhéiseacha i leith brandaí a ainmnítear trí sholáthar, ach má tá
meastachán ar fáil, iarrtar ort cóip a sholáthar.
Sonraigh, le do thoil, má tá an trealamh atá á mholadh le cur le trealamh reatha.

C: Trealamh do leanaí atá faoi gach saghas eile de mhíchumas
Déan cur síos a mhéid agus is féidir, le do thoil, (oiriúintí, an rogha datha etc. san áireamh) ar cén trealamh atá á
mholadh agat agus an chúis go mbaineann riachtanas agus ríthábhacht leis chun rannpháirtíocht an linbh a
chumasú i gclár COLÓ sa réamhscoil ábhartha.





Measfar gurb ionann an chainníocht a theastaíonn agus earra amháin mura sonraítear a mhalairt.
Is féidir ainm branda agus cód an táirge a chur san áireamh, chomh maith, chun cabhrú le soláthraithe
tuiscint níos iomláine a fháil ar an tsonraíocht.
Lorgófar meastacháin ar earraí coibhéiseacha i leith brandaí a ainmnítear trí sholáthar, ach má tá
meastachán ar fáil, iarrtar ort cóip a sholáthar.
Sonraigh, le do thoil, má tá an trealamh atá á mholadh le cur le trealamh reatha.
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Má tá branda ar leith de threalamh á mholadh agat mar an t-aon earra sa mhargadh atá oiriúnach, iarrtar ort
an bunús atá leis an bhfáth a sholáthar anseo nach bhfreastalóidh an branda sin ar riachtanais an linbh agus
deimhniú a sholáthar gur cloíodh leis na treoirlínte um sholáthar seirbhíse poiblí:

Sonraí Breise Foréilimh (trealamh amháin)
Iarrtar ort an mhír seo a úsáid le cabhrú linn seirbhísí breise oiriúnacha a chur san áireamh ar gá iad a áireamh i
soláthar na n-áiseanna agus na bhfearas atá á mholadh agat.
Seirbhísí Breise
Tá
Níl
An bhfuil measúnú ag an Soláthraí ag teastáil?
An bhfuil oiliúint on Soláthraí ag teastáil uait in úsáid an trealaimh?
Soláthróidh an Soláthraí oiliúint don fhoireann ábhartha réamhscoile go
léir in úsáid cheart an trealaimh mar sheirbhís chaighdeánach bhreise
An mbeidh gá le haon earraí a ionadú/a uasghrádú de réir mar a fhásann
an leanbh agus mar a ghabhann sé/sí ar aghaidh trína mblianta COLÓ?
(má bheidh, iarrtar ort na hearraí siúd a shainaithint sa bhosca thíos)
Sonraigh, le do thoil, má tá aon iarratais nó faisnéis ábhartha eile agat ar mian leat go ndéanfaimid breithniú
orthu i soláthar na n-áiseanna agus na bhfearas a mholtar. Iarrtar ort an mhír seo a úsáid, chomh maith leis sin,
chun aon soláthraithe reatha/féideartha a shainaithint a d’fhéadfaimis a chur san áireamh inár bpróiseas
soláthair.

Deimhniú:

Cuir tic le gach
deimhniú cuí,
le do thoil

Deimhním go dteastaíonn na hoibreacha mionathraithe a bheartaítear agus go mbaineann
ríthábhacht leo chun rannpháirtíocht an linbh seo a chumasú i gclár COLÓ i suíomh na
réamhscoile seo
Deimhním go dteastaíonn an trealamh a bheartaítear agus go mbaineann ríthábhacht leis
chun rannpháirtíocht an linbh seo a chumasú i gclár COLÓ i suíomh na réamhscoile seo
Deimhním nach bhfuil an trealamh a bheartaítear ar fáil cheana féin i suíomh na réamhscoile
nó ní féidir é a aistriú chuig agus a úsáid i suíomh na réamhscoile
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Sonraí faoi Ghairmí Sláinte:
Ainm:
Teideal/Post:
Seoladh Ríomhphoist:
Uimhir Theagmhála:
Limistéar na hEagraíochta
Cúram Sláinte Pobail:
Dáta:
Síniú:

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.
 Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn, iarrtar ort ríomhphost a sheoladh chuig aimteam@pobal.ie nó
glao ar 01 511 7000 agus fios a chur ar chomhalta d’Fhoireann Chaipitil AIM
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