Leibhéal 4
Tacú le Rochtain ar Chlár COLÓ do Leanaí faoi
Mhíchumas
Próifíl Rochtana agus Chuimsithe
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Léargas Ginearálta
Caitheann Síolta agus Aistear le leanaí mar fhoghlaimeoirí muiníneacha, inniúla, fiosracha agus
cruthaitheacha agus, ar an ábhar sin, mar ghairmí, is tábhachtach go dtacaíonn tú le leanbáin,
lapadáin agus le leanaí óga mar dhaoine atá chomh hinniúil agus muiníneach agus is féidir leo bheith
(Treoir Cleachtais Aistear agus Síolta, 2015).
Tá Tús Níos Fearr (Rochtain agus Cuimsiú) mar chuid de thionscnamh náisiúnta na Roinne Leanaí
agus Gnóthaí Óige atá dírithe ar thacú le rochtain ar Chlár an RLGÓ do leanaí atá faoi mhíchumas.
Tacóidh Speisialtóirí Luathbhlianta (Rochtain agus Cuimsiú) le suíomhanna réamhscoile agus leis an
Tuismitheoir/Caomhnóir/Cúramóir chun rochtain thráthúil a bheith acu ar chomhairle agus
tacaíochtaí ó shaineolaithe in oideachas luathbhlianta agus tagairt ar leith á déanamh do
shaincheisteanna míchumais. Cabhróidh seo le cleachtóirí luathbhlianta chun timpeallachtaí
cuimsitheacha a chruthú agus freastal ar riachtanais an linbh sa suíomh réamhscoile lena chinntiú
gur féidir le leanaí atá faoi mhíchumas rochtain a fháil agus baint bhríoch a bheith acu i gclár an
RLGÓ.
Is é cuspóir na Próifíle Rochtana agus Cuimsithe:








Cabhrú leis an soláthraí seirbhíse, i gcompháirtíocht leis an tuismitheoir, chun cumas agus
riachtanais an linbh a dheimhniú d’fhonn tacú leo baint agus rochtain iomlán a bheith acu i
gclár an RLGÓ.
Cabhrú leis an soláthraí seirbhíse, i gcompháirtíocht leis an tuismitheoir, chun láidreachtaí
agus dúshláin an tsuímh a leagan amach agus tacaíocht á soláthar dóibh chun rochtain agus
baint iomlán agus bríoch a bheith acu i gclár an RLGÓ.
An gá atá le comhairle agus tacaíocht ghairmiúil oideachais a shainaithint a chuireann ar
chumas Speisialtóirí Luathbhlianta (Rochtain agus Cuimsiú) chun tús áite a thabhairt dá
bhfreagairt.
An Speisialtóir Luathbhlianta agus an suíomh a threorú, agus tacaíocht á soláthar do
rannpháirtíocht agus rochtain an linbh ar an gclár COLÓ.
Chun cabhrú lena shainaithint cé acu an bhféadfadh nó nach bhféadfadh aon tacaíocht
bhreise bheith ag teastáil le rannpháirtíocht an linbh sa suíomh COLÓ a chumasú (Leibhéal
4-7).

I dtaobh na faisnéise a chuirtear ar fáil sa Phróifíl Rochtana agus Chuimsithe:





Ba cheart go gcuirfeadh an Tuismitheoir/Caomhnóir/Cúramóir, Bainisteoir na Réamhscoile
nó Príomhoibrí agus aon ghairmithe ábhartha eile a oibríonn leis an leanbh an fhaisnéis ar
fáil, e.g. Foireann Luath-Idirghabhála, L.G., Péidiatraí no Oibrí Sóisialta.
Cuirfidh an fhaisnéis eolas ar fáil do chomhairle agus tacaíocht oideachais a leithdháileadh
ag an bhFoireann Rochtana agus Chuimsithe Luathbhlianta.
Is féidir í a úsáid chun tacaíochtaí riachtanacha breise a shainaithint le rochtain agus cuimsiú
an linbh a chumasú faoi Leibhéal 5 (Deontas Caipitil Trealaimh, Fearas agus Mionathruithe)
agus Leibhéal 7 (Cúnamh Breise sa Seomra Réamhscoile).
Is féidir í a úsáid chun tacú le Plean Rochtana agus Cuimsithe Aonair a fhorbairt don leanbh
laistigh dá suíomh réamhscoile.
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Plean Rochtana agus Cuimsithe Aonair
Is é cuspóir an Phlean Rochtana agus Cuimsithe Aonair chun tacú le timpeallachtaí saibhrithe
foghlama a fhorbairt chun tacú le rannpháirtíocht gach linbh sa suíomh COLÓ a thacú. Sa chás gurb
ábhartha, cuirfidh an plean faisnéis ar fáil do chur i bhfeidhm cláir phleanáilte Luath-Idirghabhála
(LI), sa chás gur cuí, chun feabhas a chur ar rannpháirtíocht, foghlaim agus forbairt an linbh’. Ba
cheart go n-áireofaí leis an bplean seo:
o
o
o
o

o
o
o

Faisnéis ábhartha ón leanbh agus óna dteaghlach
Faisnéis ó ghairmithe ábhartha a oibríonn leis an leanbh
Láidreachtaí agus ábhair spéise an linbh
Liosta spriocanna agus gníomhartha lena chur ar chumas an linbh baint agus
rochtain iomlán agus bhríoch a bheith aige/aici sa chlár COLÓ. D’fhéadfaí spriocanna
a áireamh leis seo, go sonrach, don suíomh nó don leanbh a bhaineann leis an
gcuraclam faoi limistéir chleachtais ar nós na timpeallachta, idirghníomhaíocht,
comhpháirtíocht leis an Tuismitheoir/Caomhnóir Dlíthiúil/Cúramóir nó pleanáil agus
measúnú a dhéanamh agus téamaí Aistear a úsáid1.
Oiliúint nó riachtanais bhreise tacaíochta do chleachtóirí lena gcumasú chun tacú leis
an leanbh chun baint iomlán a bheith acu sa suíomh réamhscoile agus sa churaclam.
Faisnéis a thacóidh leis an leanbh nuair a bhogann siad ar aghaidh chuig an
mbunscoil.
Amlíne agus próiseas le haghaidh athbhreithniú.

Cosaint Sonraí agus Saoráil Faisnéise
Cinnteoidh Tús Níos Fearr (Rochtain agus Cuimsiú) go gcuirtear a dhualgais faoin Acht um Shaoráil
Faisnéise, 2014 i bhfeidhm go hiomlán maidir leis na seirbhísí a sholáthraítear.
Cinnteoidh Tús Níos Fearr (Rochtain agus Cuimsiú) go gcuirtear a dhualgais faoi na hAchtanna um
Chosaint Sonraí agus aon fhorálacha reachtúla eile maidir le cosaint, stóráil agus scaoileadh sonraí i
bhfeidhm maidir leis na seirbhísí a sholáthraítear. Cinnteoidh an Deontaí go stórálfar na sonraí uile
de chineál íogair a bhaineann le haon pháirtithe atá bainteach leis na seirbhísí seo ar bhealach slán.

1

Soláthraíonn Treoir Cleachtais Aistear agus Síolta acmhainní agus samplaí de dhea-chleachtas, a dhéanann
nasc le creataí Síolta agus Aistear.
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Toiliú Feasach
Tionscnamh náisiúnta is ea Tús Níos Fearr AIM a thacóidh le rochtain ar chlár an RLGÓ 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.
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 a bhailítear tríd an bPróifíl Rochtana agus Chuimsithe agus/nó Iarratas ar Chaipiteal
 FSS/Gairmí cúram sláinte atá cistithe ag FSS nó Tuarascáil AIM Múinteora ar Cuairt an ROS don
suíomh réamhscoile (iarratais ar chaipiteal)
I measc na faisnéise a bhailítear, féadtar an méid a leanas a áireamh:
 Faisnéis faoi Mheasúnú Sláinte, tuarascáil achoimre ar Mheasúnú ar Riachtanas (más ann dóibh)
 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)
Uimhir Thagartha an
RLGÓ

Ainm Shuíomh na Réamhscoile
(bloclitreacha)

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)
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Síniú Thuismitheoir/Chaomhnóir
Dlíthiúil/Chúramóir 1
Dáta
Ainm Thuismitheoir/Chaomhnóir
Dlíthiúil/Chúramóir 2 (bloclitreacha)
Gaol leis an Leanbh (bloclitreacha)
Síniú an Tuismitheora/an Chaomhnóra Dhlíthiúil/an
Chúramóra
Dáta
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 Chúramóra
Dáta
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
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Próifíl Rochtana agus Chuimsithe
Ba cheart do Bhainisteoir nó Príomhoibrí na Réamhscoile an Phróifíl Rochtana agus Chuimsithe a
chomhlánú, i gcomhairle le Tuismitheoir/Caomhnóir/Cúramóir an linbh. Sula gcomhlánaíonn tú an Phróifíl
Rochtana agus Chuimsithe, cinntigh, le do thoil, go bhfuil cur amach agat ar an bhfaisnéis a dtugtar cuntas
uirthi sa cháipéis treorach agus gur chomhlánaigh tú an toiliú feasach. Cinntigh, le do thoil, go
gcomhlánaítear gach mír den Phróifíl Rochtana agus Chuimsithe go hiomlán. Murar thosaigh an leanbh an
réamhscoil go fóill, féadfaidh freagraí a bheith bunaithe ar fhaisnéis a sholáthraíonn an
Tuismitheoir/Caomhnóir/Cúramóir ó thimpeallacht an bhaile.

Dáta an Iarratais
Dáta tosaithe don Réamhscoil
Líon Beartaithe Laethanta ag an Réamhscoil
Ainm an Linbh
Dáta Breithe an Linbh
Inscne an Linbh
Ainm an Tuismitheora/an Chaomhnóra
Dhlíthiúil/an Chúramóra1
Uimhir Theagmhála an Tuismitheora/an
Chaomhnóra Dhlíthiúil/an Chúramóra1
Ríomhphost an Tuismitheora/an Chaomhnóra
Dhlíthiúil/an Chúramóra1
Seoladh an Tuismitheora/an Chaomhnóra
Dhlíthiúil/an Chúramóra1
Ainm an Tuismitheora/an Chaomhnóra
Dhlíthiúil/an Chúramóra2
Uimhir Theagmhála an Tuismitheora/an
Chaomhnóra Dhlíthiúil/an Chúramóra2
Ríomhphost an Tuismitheora/an Chaomhnóra
Dhlíthiúil/an Chúramóra2
Seoladh an Tuismitheora/an Chaomhnóra
Dhlíthiúil/an Chúramóra2
Ainm na Réamhscoile
Seoladh na Réamhscoile
Tagairt RLGÓ na Réamhscoile
Ainm Bhainisteoir na Réamhscoile
Uimhir Theagmhála na Réamhscoile
Ríomhphost na Réamhscoile
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(1) Fisiciúil
Cuireann seo síos ar chumas fisiciúil an linbh.
I dtaobh gach earra, iarrtar ort smaoineamh faoi chumas agus forbairt reatha an linbh. I dtaobh gach
earra, iarrtar ort marc a chur sa bhosca i dtaobh ‘Riamh’, ‘Uaireanta’, ‘Go Rialta’, nó ‘Go Minic’.
Chabhródh sé linn má fhreagraíonn tú gach earra a fheabhas agus is féidir leat fiú mura bhfuil tú
iomlán cinnte. Iarrtar ort an freagra a thabhairt a dhéanann an cur síos is fearr ar chumas agus
riachtanais an linbh, bunaithe ar do thaithí leo.
Riamh: ní tharlaíonn seo i rith aon seisiúin (is ionann seisiún agus tréimhse 3 huaire an chloig sa
suíomh réamhscoile)
Uaireanta: tarlaíonn seo uair nó níos lú i seisiún (is gnách go ndéanann an suíomh an tacaíocht seo a
bhainistiú)
Go Rialta: tarlaíonn seo roinnt uaireanta i rith gach seisiúin
Go Minic: tarlaíonn seo go leanúnach le linn seisiúin
Riamh

Pleanáil Oll-Luaile/ Feasacht ar Spásúlacht
Is féidir leis/léi seasamh gan tacaíocht
Is féidir leis/léi suí gan tacaíocht
Is féidir leis/léi siúl leis/léi féin
Is féidir leis/léi rith go neamhspleách
Is féidir leis/léi léim go neamhspleách
Is féidir leis/léi bogadh gan áis a úsáid (e.g. fráma
siúil, cathaoir rothaí)
Tá cothromaíocht mhaith aige/aici
Is féidir leis/léi é/í féin a aistriú agus a shuíomh gan
tacaíocht
Is féidir leis/léi bogadh go sábháilte timpeall
thimpeallacht na réamhscoile
Pleanáil Mhínluaile
Is féidir leis/léi greim a bhreith ar rudaí móra
Is féidir leis/léi rudaí beaga a phiocadh suas
Is féidir leis/léi bloic a chruachadh go
neamhspleách
Tugann sé/sí faoi ghníomhaíochtaí marcchruthaithe, ar nós dathú, péinteála nó cailcthe
Scileanna féinchabhrach
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Uaireanta

Go Rialta

Go Minic

Is féidir leis/léi an leithreas a úsáid go
neamhspleách
Is féidir leis/léi é/í féin a ghléasadh go
neamhspleách
Is féidir leis/léi méaróga bia a ithe go
neamhspleách
Is féidir leis/léi ithe agus spúnóg á húsáid
Is féidir leis/léi ól go neamhspleách
Taithí Chéadfach
Baineann sé/sí taitneamh as spreagthaí tadhlacha
(e.g. uisce, péint, gaineamh)
Éiríonn go maith leis/léi le spreagadh cloisteála
(torann)
Éiríonn go maith leis/léi le spreagadh amhairc
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(2) Cumarsáid
Cuireann seo síos ar chumas cumarsáide an linbh.
I dtaobh gach earra, iarrtar ort smaoineamh faoi chumas agus forbairt reatha an linbh. I dtaobh gach
earra, iarrtar ort marc a chur sa bhosca i dtaobh ‘Riamh’, ‘Uaireanta’, ‘Go Rialta’, nó ‘Go Minic’.
Chabhródh sé linn má fhreagraíonn tú gach earra a fheabhas agus is féidir leat fiú mura bhfuil tú
iomlán cinnte. Iarrtar ort an freagra a thabhairt a dhéanann an cur síos is fearr ar chumas agus
riachtanais an linbh, bunaithe ar do thaithí leo.
Riamh: ní tharlaíonn seo i rith aon seisiúin (is ionann seisiún agus tréimhse 3 huaire an chloig sa
suíomh réamhscoile)
Uaireanta: tarlaíonn seo uair nó níos lú i seisiún (is gnách go ndéanann an suíomh an tacaíocht seo a
bhainistiú)
Go Rialta: tarlaíonn seo roinnt uaireanta i rith gach seisiúin
Go Minic: tarlaíonn seo go leanúnach le linn seisiúin
Riamh

Cumarsáid Ghlacadh
Freagraíonn sé/sí dá (h)ainm
Tuigeann sé/sí treoracha simplí
Is féidir leis/léi modhanna cumarsáide seachas
modhanna ó bhéal, ar nós gothaí agus comharthaí
gnúise
Cumarsáid Chur in Iúl
Cuireann sé/sí tús le cumarsáid le daoine fásta
Cuireann sé/sí tús le cumarsáid lena p(h)iaraí
Is féidir leis/léi a riachtanais a chur in iúl ó bhéal
Is féidir leis/léi comharthaí/teanga
chomharthaíochta a úsáid go bhfreastalófar ar a
riachtanais
Úsáideann sé/sí réimse d’fhuaimeanna urlabhra
Úsáideann sé/sí an foclóir oiriúnach dá (h)aois
Úsáideann sé/sí struchtúir shimplí abairte (e.g. ord
na bhfocal, aimsirí na mbriathra, forainmneacha)
Insíonn sé/sí scéalta/ cuireann sé/sí ceisteanna
Glacann sé/sí páirt i gcomhráite
Labhraíonn sé/sí go soiléir agus féadfaidh gan nach
bhfuil aithne aige/aici air/uirthi é/í a thuiscint
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Uaireanta

Go Rialta

Go Minic

Roghnaigh, le do thoil, má úsáideann an leanbh aon cheann de na foirmeacha a leanas d’uirlisí
cumarsáide
Saghas

Córas Cumarsáide Malartaithe Pictiúr (PECS)

Úsáideann/Ní Úsáideann

Lámh, Teanga Chomharthaíochta na hÉireann

Úsáideann/Ní Úsáideann

Gléas taifeadta urlabhra

Úsáideann/Ní Úsáideann

Córas Aimplithe Glóir

Úsáideann/Ní Úsáideann

Eile (sonraigh, le do thoil, sa bhosca a chuirtear
ar fáil)
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(3) Scileanna Sóisialta
Cuireann seo síos ar scileanna sóisialta an linbh.
I dtaobh gach earra, iarrtar ort smaoineamh faoi chumas agus forbairt reatha an linbh. I dtaobh gach
earra, iarrtar ort marc a chur sa bhosca i dtaobh ‘Riamh’, ‘Uaireanta’, ‘Go Rialta’, nó ‘Go Minic’.
Chabhródh sé linn má fhreagraíonn tú gach earra a fheabhas agus is féidir leat fiú mura bhfuil tú
iomlán cinnte. Iarrtar ort an freagra a thabhairt a dhéanann an cur síos is fearr ar chumas agus
riachtanais an linbh, bunaithe ar do thaithí leo.
Riamh: ní tharlaíonn seo i rith aon seisiúin (is ionann seisiún agus tréimhse 3 huaire an chloig sa
suíomh réamhscoile)
Uaireanta: tarlaíonn seo uair nó níos lú i seisiún (is gnách go ndéanann an suíomh an tacaíocht seo a
bhainistiú)
Go Rialta: tarlaíonn seo roinnt uaireanta i rith gach seisiúin
Go Minic: tarlaíonn seo go leanúnach le linn seisiúin
Riamh

Uaireanta

Cruthaíonn sé/sí cairdeas le leanaí
eile
Léiríonn sé/sí cion ar chairde gan é/í
a spreagadh
Glacann sé/sí babhtaí i gcluichí
Léiríonn sé/sí buairt do chara atá ag
gol
Tuigeann sé/sí an coincheap seilbhe
“mo” agus “a”
Léiríonn sé réimse fairsinge
mothúchán
Súgraíonn sé/sí le leanaí eile
Súgraíonn sé/sí le réimse bréagán
Glacann sé/sí páirt i gcluichí ina
ligeann leanaí orthu
Glacann sé/sí páirt in eispéiris
grúpfhoghlama
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Go Rialta

Go Minic

(4) Iompar
Cuireann seo síos ar iompar an linbh.
I dtaobh gach earra, iarrtar ort smaoineamh faoi chumas agus forbairt reatha an linbh. I dtaobh gach
earra, iarrtar ort marc a chur sa bhosca i dtaobh ‘Riamh’, ‘Uaireanta’, ‘Go Rialta’, nó ‘Go Minic’.
Chabhródh sé linn má fhreagraíonn tú gach earra a fheabhas agus is féidir leat fiú mura bhfuil tú
iomlán cinnte. Iarrtar ort an freagra a thabhairt a dhéanann an cur síos is fearr ar chumas agus
riachtanais an linbh, bunaithe ar do thaithí leo.
Riamh: ní tharlaíonn seo i rith aon seisiúin (is ionann seisiún agus tréimhse 3 huaire an chloig sa
suíomh réamhscoile)
Uaireanta: tarlaíonn seo uair nó níos lú i seisiún (is gnách go ndéanann an suíomh an tacaíocht seo a
bhainistiú)
Go Rialta: tarlaíonn seo roinnt uaireanta i rith gach seisiúin
Go Minic: tarlaíonn seo go leanúnach le linn seisiúin
Riamh

Is féidir leis/léi bainistiú a dhéanamh ar a
m(h)othúcháin go cuí nuair a chuirtear a c(h)éim
forbartha san áireamh
Is féidir leis/léi glacadh le hathruithe beaga ar
ghnáthaimh/an fhoireann/gníomhaíochtaí
Súgraíonn sé go dearfach lena p(h)iaraí
Úsáideann sé/sí straitéisí dearfacha chun coimhlint
a réiteach
Féadfaidh sé/sí díriú ar ghníomhaíocht spéise ar
feadh 10-15 nóiméad
Tá an chuma air go bhfuil sé/sí compordach sa
timpeallacht réamhscoile
Súgraíonn sé/sí go cuspóireach sna timpeallachtaí
foghlama taobh istigh agus amuigh
Glacann sé/sí le hionchur ó dhaoine fásta
Leanann sé/sí gnáthaimh agus gnáth-threoracha
gan stró
Baineann sé/sí úsáid chuí as na hábhair agus na
hacmhainní sa timpeallacht foghlama
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Uaireanta

Go Rialta

Go Minic

(5) Sláinte
Cuireann seo síos ar shláinte an linbh agus ar riachtanais bhreise chúram sláinte atá aige/aici.
An bhfuil aon riachtanais chúram sláinte leighis ag do leanbh? Cuir tic leis an
bhfreagra cuí, le do thoil.

Tá/Níl

Má tá, sainaithin na riachtanais chúram sláinte leighis, le do thoil.
An mbeidh ar do leanbh cógas a ghlacadh i rith a seisiúin COLÓ? Cuir tic leis an
bhfreagra cuí, le do thoil.

Beidh/Ní
Bheidh

Má bheidh, déan cur síos, le do thoil, ar an gcógas a bheidh ar do leanbh a
ghlacadh agus sonraí faoi riar an chógais seo.
An bhfuil beartas ann i do shuíomh réamhscoile maidir le cógais a riar? Cuir tic leis
an bhfreagra cuí, le do thoil.

Tá/Níl

Ar cuireadh oiliúint ar an bhfoireann i do shuíomh réamhscoile chun cógais a riar?
Cuir tic leis an bhfreagra cuí, le do thoil.

Cuireadh/Níor
Cuireadh

An bhfuil oiliúint ar fáil ó ghairmí sláinte an linbh, más gá? Cuir tic leis an bhfreagra
cuí, le do thoil.

Tá/Níl

Amhairc (Cuir tic leis an bhfreagra cuí, le do thoil)
Gnáthamharc

Cuir in iúl cumas amhairc an linbh

Lagú
measartha
amhairc

Tromlagú
amhairc

Daille

Éisteacht (Cuir tic leis an bhfreagra cuí, le do thoil)

Cuir in iúl cumas éisteachta an
linbh

Gnáthéisteacht

Caillteanas
Beag/ Éadrom
éisteachta
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Caillteanas
Measartha
Éisteachta

Tromchaillteanas
éisteachta

Caillteanas
Tromchúisea
ch éisteachta

Sa chás gur thug gairmí sláinte faoi mheasúnú ar do leanbh, iarrtar ort a thabhairt le fios, le tic, ón
liosta thíos, na seirbhísí sláinte a moladh agus cén seirbhísí sláinte atá á soláthar faoi láthair mar
thoradh ar an measúnú.
Seirbhís Sláinte

Neamhbhainteach

Molta

Curtha ar fáil

(1) Teiripe shaothair
(2) Teiripe urlabhra agus theanga
(3) Fisiteiripe
(4) Síceolaíocht
(5) Seirbhísí Péidiatraiceacha
(6) Obair shóisialta
(7) Tacaíochtaí eile sláinte
(sonraigh, le do thoil, sa
bhosca téacs a sholáthraítear)

Tabhair le fios, le do thoil, le tic, má
tá tú ag fanacht ar sheirbhísí

Tá

Níl

Thug

Níor Thug

Faisnéis Bhreise
Ar thug gairmí sláinte faoi mheasúnú
ar an leanbh?
(Faoin mír “Iarratais ar Sheirbhísí” ar an PIP,
féadfaidh tú aon cháipéisíocht tacaíochta a
uaslódáil chun tacú le hiarratas an linbh)

Má tá aon fhaisnéis bhreise ann faoi do leanbh ar mhaith leat a roinnt linn, iarrtar ort amhlaidh a
dhéanamh sa spás a sholáthraítear.
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(6) Faisnéis faoin suíomh réamhscoile
Tá de chuspóir na gceisteanna a leanas chun faisnéis a bhailiú faoin suíomh réamhscoile. Cuir tic
leis an bhfreagra cuí, le do thoil.
Ceist

Freagra

An bhfuil Beartas Comhionannais, Éagsúlachta agus Cuimsithe ag an suíomh COLÓ?

Tá/Níl

An bhfuil an timpeallacht foghlama taobh istigh sábháilte agus go hiomlán inrochtana
maidir le riachtanais an linbh seo?

Tá/Níl

An bhfuil an timpeallacht foghlama taobh amuigh sábháilte agus go hiomlán inrochtana
maidir le riachtanais an linbh seo?

Tá/Níl

An bhfuil tuiscint mhaith ag an bhfoireann go léir sa suíomh COLÓ ar fhorbairt linbh agus
ar luathfhoghlaim?

Tá/Níl

An bhfuil oiliúint curtha ar aon duine den fhoireann sa suíomh COLÓ i riachtanais
oideachais speisialta nó míchumas?

Tá/Níl

An bhfuil beartas scríofa agat ar bhaint an teaghlaigh – iontráil oscailte, cumarsáid
dhoiciméadaithe laethúil / sheachtainiúil?

Tá/Níl

An bhfuil an curaclam le haghaidh foghlama á oiriúnú d’ábhair spéise agus riachtanais
gach linbh?

Tá/Níl

Síniú
Tuismitheoir/Caomhnóir Dlíthiúil/Cúramóir
Dáta
Bainisteoir/ Príomhoibrí na Réamhscoile
Dáta

Fógra um an bPróifíl Rochtana agus Chuimsithe a Fháil
Go raibh maith agat as an am a chaitheamh leis an bPróifíl Rochtana agus Chuimsithe a chomhlánú.
Seolfar an fhaisnéis a sholáthair tú anois go dtí Foireann Rochtana agus Chuimsithe Tús Níos Fearr, a
dhéanfaidh an fhaisnéis a soláthraíodh a athbhreithniú agus a dhéanfaidh teagmháil leis an suíomh
réamhscoile in am agus i dtráth. Féadfaidh tú súil a bheith le freagra a fháil laistigh de 4-6
seachtaine i ndiaidh go seoltar an Phróifíl Rochtana agus Chuimsithe ar aghaidh.
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