Samhail Rochtana agus Chuimsithe (AIM)
Toiliú Feasach
Tionscnamh náisiúnta is ea Tús Níos Fearr AIM a thacóidh le rochtain ar chlár COLÓ do leanaí atá faoi mhíchumas. Tacóidh AIM le
suíomhanna réamhscoile agus le tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí chun rochtain thráthúil a bheith acu ar chomhairle agus
tacaíochtaí saincheaptha le haghaidh leanaí réamhscoile atá faoi mhíchumas agus tacóidh sé le heispéireas cuimsitheach réamhscoile a
sholáthar trí acmhainní a mhéadú i measc na hearnála luathbhlianta. Féadfaidh Tús Níos Fearr AIM, sa chás go dteastaíonn sé,
gairmithe ábhartha a thabhairt le chéile atá ag oibriú laistigh de Sheirbhís Speisialaithe Luathbhlianta Tús Níos Fearr,
Gníomhaireachtaí atá Cistithe ag Feidhmeanacht na Seirbhíse Sláinte/FSS, Pobal, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, an Roinn
Oideachais agus Scileanna, agus an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta agus Coistí Cúram Leanaí Cathrach/Contae.
Iarrtar ort Ráiteas Príobháideachais AIM a léamh, chomh maith.
D’fhonn go mbainfidh do leanbh an t-eispéireas is fearr agus is féidir óna suíomh COLÓ, teastaíonn do thoiliú uainn chun faisnéis a
roinnt a bhaineann le do leanbh leis na gairmithe ábhartha, faoi mar a ainmnítear thuas d’fhonn ullmhú agus pleanáil a dhéanamh do
chuimsiú do linbh sa suíomh réamhscoile.
I measc na faisnéise a bhailítear, áireofar an méid a leanas:
 Faisnéis phearsanta do linbh, UPSP, ainm, seoladh, dáta breithe agus inscne, ina measc
 Ainmneacha agus sonraí teagmhála an Tuismitheora/an Chaomhnóra/an Chúramóra
 Faisnéis faoi Mheasúnú Sláinte, tuarascáil achoimre ar Mheasúnú ar Riachtanas (más ann dóibh)
 Tuairisc Theiripeora de chuid FSS don suíomh réamhscoile (más ann dó)
 Faisnéis a bhailítear tríd an bPróifíl Rochtana agus Chuimsithe agus/nó Iarratas ar Chaipiteal
 Faisnéis a bhailítear trí bhreathnóireacht a dhéanamh ar do leanbh sa suíomh réamhscoile
 Sonraí faoi ghairmithe ábhartha sláinte a bhfuil baint acu le do leanbh, i.e. L.G. / Dochtúir Teaghlaigh, Teiripeoir Saothair,
Teiripeoir Urlabhra agus Teanga, Fisiteiripeoir, Síceolaí, Péidiatraí, Éisteolaí, eile.
Ainm an Linbh (Bloclitreacha)
Ainm Shuíomh na Réamhscoile
(bloclitreacha)

Uimhir Thagartha an
RLGÓ

Toiliú Cuid 1
Tugaim toiliú go mbaileoidh Seirbhís Tús Níos Fearr (Rochtain agus Cuimsiú) agus Pobal faisnéis faoi mo leanbh agus go roinnfidh
siad í leis na gairmithe ábhartha faoi Tús Níos Fearr AIM a bhféadfadh baint a bheith acu i measúnú a dhéanamh ar sheirbhísí agus
trealamh do mo leanbh agus sna seirbhísí agus an trealamh sin a sholáthar, ina dhiaidh sin. Iarrtar ort síniú agus an dáta a
bhreacadh síos thíos.
Ainm an Tuismitheora/an Chaomhnóra
Dhlíthiúil/an Chúramóra (bloclitreacha)
Gaol leis an Leanbh (bloclitreacha)
Síniú an Tuismitheora/an Chaomhnóra Dhlíthiúil/an
Chúramóra

Dáta

Toiliú Cuid 2
Tugaim toiliú go roinnfear faisnéis a bhaileoidh gairmithe sláinte faisnéis thar ceann FSS nó gníomhaireachtaí atá cistithe ag FSS mar
chuid den phróiseas seo le gairmithe ábhartha, faoi mar a luaitear thuas, chun soláthar seirbhísí agus trealaimh do mo leanbh, ina
dhiaidh seo, a cheadú. Iarrtar ort síniú agus an dáta a bhreacadh síos thíos:
Ainm Thuismitheoir/Chaomhnóir
Dlíthiúil/Chúramóir 1 (bloclitreacha)
Gaol leis an Leanbh (bloclitreacha)
Síniú Thuismitheoir 1/Chaomhnóir
Dlíthiúil/Chúramóir 1
Ainm Thuismitheoir/Chaomhnóir
Dlíthiúil/Chúramóir 2* (bloclitreacha)

Dáta

Gaol leis an Leanbh* (bloclitreacha)
Síniú Thuismitheoir/Chaomhnóir
Dlíthiúil/Chúramóir 2*

Dáta

*má tá an dara tuismitheoir/caomhnóir dlíthiúil/cúramóir ar fáil chun síniú a dhéanamh
Toiliú Cuid 3
Tugaim toiliú go ndéanann Speisialtóir Luathbhlianta (Rochtain agus Cuimsiú) breathnóireacht ar eispéiris foghlama mo linbh agus
eispéiris foghlama mo linbh a thabhairt faoi deara laistigh den suíomh réamhscoile faoi Tús Níos Fearr AIM ar mhaithe le tacaíochtaí
riachtanacha breise a shainaithint agus Plean Aonair Rochtana agus Cuimsithe a fhorbairt do mo leanbh a úsáidfidh a suíomh
réamhscoile. Iarrtar ort síniú agus an dáta a bhreacadh síos thíos.
Ainm an Tuismitheora/an Chaomhnóra
Dhlíthiúil/an Chúramóra (bloclitreacha)
Gaol leis an Leanbh (bloclitreacha)
Síniú an Tuismitheora/an Chaomhnóra Dhlíthiúil/an
Dáta
Chúramóra
Tabhair faoi deara, le do thoil: Féadfaidh Tuismitheoir/Caomhnóir Dlíthiúil/Cúramóir a dtoiliú a aistarraingt ag aon tráth, féach an
Ráiteas Príobháideachais, le do thoil

