Leibhéal 1 AIM – Comhordaitheoir Cuimsithe
Caipitíocht Mhéadaithe COLÓ
Athruithe a Fhógairt

Riachtanas den chistiú is ea go gcaithfear athruithe ar fhostaíocht an Chomhordaitheora
Cuimsithe a chur in iúl láithreach bonn d’Fhoireann AIM Pobal. Is iad na saghsanna
athruithe ar gá iad a chur in iúl:
1. Nuair a chuireann Comhordaitheoir Cuimsithe deireadh le fostaíocht
2. Nuair a athraíonn Comhordaitheoir Cuimsithe a gcoinníollacha fostaíochta , e.g.
asláithreacht shínte ón obair.
Ar an gcuspóir seo, ceithre seachtaine COLÓ nó níos faide ar asláithreacht
shínte agus áirítear leis saoire mháithreachais, breoiteacht agus sosanna
gairme etc.
Caithfear fógra athraithe a thabhairt d’Fhoireann AIM Pobal trína dTairseach PIP trína
soláthraí COLÓ.
Is féidir fógra athraithe a chur in iúl, chomh maith, tríd an gComhordaitheoir Cuimsithe.
Beifear in ann foirm fógra as líne a íoslódáil ó láithreán gréasáin AIM lena chur ar chumas
an Chomhordaitheora Cuimsithe ar mian leis/léi Foireann AIM Pobal a chur ar an eolas go
díreach tríd an bpost nó ar ríomhphost (aimteam@pobal.ie).

Mír 1: Sonraí faoi Shaoráid na Réamhscoile agus faoin bhFostóir







Ainm an tSoláthraí COLÓ:
Seoladh an tSoláthraí COLÓ:
Uimhir Thagartha an RLGÓ:
Ainm Theagmhálaí an Fhostóra:
Uimhir Theagmhála an Fhostóra:
Ríomhphost Teagmhála an Fhostóra:
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Mír 2: Sonraí faoin gComhordaitheoir Cuimsithe





Ainm Iomlán:
Aitheantas an Chéimí:
Uimhir Theagmhála Phearsanta:
Ríomhphost Teagmhála Pearsanta:

Mír 3 – Athrú a Fhógairt

Saghas an
Athraithe:
(Ciorclaigh, le do
thoil)

Cuireadh deireadh leis an
bhFostaíocht
Tháinig athrú ar an Dáta Tosaigh nó
Asláithreacht Shínte

Má roghnaítear ‘Cuireadh deireadh leis an bhfostaíocht’ thuas, iarrtar ort an
méid seo a leanas a chomhlánú:
Dáta Deireanach
Fostaíochta:
Ar tugadh fógra?
Tugadh nó Níor
Tugadh
An chúis gur cuireadh
deireadh leis an
bhfostaíocht?
(roghnach)
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Má roghnaítear Athrú ar an dáta tosaigh nó Asláithreacht Shínte thuas, iarrtar ort an
méid seo a leanas a chomhlánú:
An chúis a bhí leis an
Asláithreacht:
(Ciorclaigh, le do thoil)

Dáta Tosaithe Leasaithe
Saoire Mháithreachais
Saoire Bhreoiteachta
Sos Gairme
Eile (sonraigh, le do thoil)

Dáta Tosaithe Leasaithe
na Fostaíochta:
(ní bhaineann seo ach
má roghnaítear an dáta
tosaithe leasaithe thuas)
An Dáta a thosaigh an
Asláithreacht Shínte:
Dáta Fillte:
(Seo an dáta a d’fhill an
CC ar obair - más eol é)

Má thagann athrú ar an “Dáta Fillte” nó murab eol é ag an tráth a sheoltar an
fhoirm ar aghaidh, ba cheart foirm um fhógra athraithe nuashonraithe a
sheoladh ar aghaidh chuig Foireann AIM Pobal nuair a fhilleann
Comhordaitheoir Cuimsithe ar an suíomh COLÓ.

Mír 4 - Dearbhú agus Síniú

Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis a sholáthair mé laistigh den fhógra athraithe seo
fíor agus cruinn ag an tráth a sheoltar ar aghaidh é.
Ainm Iomlán:
(Bloclitreacha)
Síniú:
Post:
Dáta:
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