
Lúnasa 2020
A Chairde,

Tá a fhios agam go raibh bliain dheacair ag an earnáil. De bharr na paindéime Covid-19 agus na srianta, tá an-chuid 
neamhchinnteachta inár saol go léir.

Ag an bpointe seo, dealraíonn sé go mbeidh an Covid-19 linn ar feadh tamaill eile, ach is ábhar misnigh dom é an 
fhregairt a bhí ann ón earnáil ar na dúshláin atá romhainn. Ba rud dearfach é athoscailt na seirbhísí cúraim leanaí 
agus beidh na seirbhísí a chuireann sibh ar fáil ríthábhachtach chun tacú le folláine leanaí agus chun cabhrú le 
tuismitheoirí dul ar ais ag obair de réir mar a athosclaíonn Éire.

Bhí áthas orm go bhfuaireamar tacaíochtaí sonracha don chúram leanaí sa Scéim Fóirdheontais Pá Fostaithe, a 
fógraíodh mar chuid den phacáiste spreagtha i mí Iúil. Beidh mé ag dul i mbun caidrimh arís le mo chomhghleacaithe 
sa Rialtas agus san earnáil chun a chinntiú gur féidir leis na seirbhísí oscailt arís ar bhealach atá chomh sábháilte agus 
chomh hinmharthana agus is féidir sna míonna atá romhainn. 

D’ainneoin na dúshláin a bheidh ann sna míonna agus sna blianta atá le teacht, táim tiomanta feabhas a chur ar 
chúram leanaí in Éirinn, ar mhaithe le leanaí, le tuismitheoirí agus le soláthróirí. Ba mhaith liom an cúram leanaí a 
fhorbairt chun go mbeidh sé inrochtana, inacmhainne agus ar ardchaighdeán, le fórsa saothair ann a bhfuil a gcuid pá 
agus coinníollacha bunaithe ar luach na hoibre atá ar bun acu.

Chun é seo a bhaint amach, beimid ag cur tús go luath ar athbhreithniú a dhéanamh ar an múnla oibríochta cúram 
leanaí, agus tá Grúpa Saineolaithe ar Mhaoiniú, a bhí faoi thionól ag mo réamhtheachtaí Katherine Zappone, le 
tuarascáil a fhoilsiú an bhliain seo chugainn agus tá Grúpa Stiúrtha againn freisin ag féachaint ar Fhorbairt an Lucht 
Saothair. 

LUATHBHLIANTA



Tacaíochtaí agus Treoir do sholáthróirí

Tacaíochtaí AIM reatha

Seirbhísí a bhfuil leanbh acu faoi láthair atá faoi mhíchumas agus atá ag 
freastal i míonna an tsamhraidh, is féidir leo dul i dteagmháil le Tús Níos 
Fearr (Better Start) le haghaidh tacaíochta breise agus treorach. Féach https://betterstart.pobal.ie/Pages/Access-
and-Inclusion-Model.aspx (Is oth linn nach bhfuil leagan Gaeilge den acmhainn seo ar fáil.)

Tacaíochtaí don athoscailt

Chun go n-éireoidh go maith leis an bhfilleadh ar oibríochtaí, tá réimse acmhainní curtha ar fáil d’Fhoghlaim agus 
Cúram na Luath-Óige, agus Cúram Leanaí Ar Aois Scoile, ar an Leathanach Treorach don Athoscailt, na Chéad 5. 
San áireamh, tá tacaíochtaí do sholáthróirí, do chleachtóirí, d’fheighlí leanaí, do thuismitheoirí, treoir reachtúil, treoir 
shláinte agus tacaíochtaí cleachtaidh.

Rinneadh an Treoir maidir le cosc agus rialú ionfhabhtuithe, a d’fhoilsigh an Lárionad Faire um Chosaint Sláinte 
(Health Protection Surveillance Centre, HPSC), a nuashonrú le déanaí, agus tá an t-eagrán is déanaí le fáil ar an 
suíomh Na Chéad 5. Tá nasc freisin do sheimineár gréasáin a chuir an HPSC ar fáil ar an suíomh agus tá rochtain air 
anseo. (Is oth linn nach bhfuil leagan Gaeilge den acmhainn seo ar fáil.)

Ina theannta sin, foilseoidh an Roinn go luath sraith de bhileoga leideanna 
a aibhsíonn roinnt de na príomhtheachtaireactaí ó na doiciméid éagsúla a 
bhaineann le tacaíocht agus treoir. Beidh siad seo ar fáil freisin ar Na Chéad 5.

Moltar do Sheirbhísí an leathanach a sheiceáil go rialta le haghaidh nuashonraithe. 

Moltar do Sheirbhísí a bhfuil cás amhrasach nó deimhnithe de Covid-19 acu dul i dteagmháil lena gCoiste Contae 
agus Cathrach i gCúram Leanaí (CCC) áitiúil, a thabharfaidh tacaíocht dóibh. Ní mór do sheirbhís a bhfuil cás 
deimhnithe de Covid-19 acu Foirm Fógra Covid-19 a chur ar aghaidh chuig Tusla. 

Bímis Réidh!

Ar an suíomh gréasáin Bímis Réidh tá treoir ann do leanaí agus do thuismitheoirí atá ag ullmhú chun filleadh ar 
thimpeallachtaí. Is é an DCYA a d’fhorbair an suíomh i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus 
páirtithe leasmhara ábhartha. Díríonn an suíomh freisin ar leanaí atá ag ullmhú chun freastal ar réamhscoil nó ar 
bhunscoil den chéad uair ó Mheán Fómhair 2020. 

Roderic O’Gorman T.D. 
An tAire Leanaí, Míchumais, Comhionannais agus Lánpháirtithe. 

Go raibh maith agat arís as an obair dhian atá déanta ag bhur n-earnáil, go háirithe le míonna beaga anuas. Tá mé 
ag súil le bheith ag obair libh de réir mar a chuirimid feabhas ar chúrsaí sna seirbhísí, do thuismitheoirí, do leanaí, do 
sholáthróirí agus do gach duine a oibríonn sa tseirbhís.

https://betterstart.pobal.ie/Pages/Access-and-Inclusion-Model.aspx
https://betterstart.pobal.ie/Pages/Access-and-Inclusion-Model.aspx
https://first5.gov.ie/practitioners/athoscailt
https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/infectionpreventionandcontrolguidance/webinarresourcesforipc/


Díríonn Bímis Réidh ar riachtanais nua sláinte poiblí a tugadh isteach mar fhreagairt ar Covid-19. Tá treoir ann do 
thuismitheoirí ar chéimeanna praiticiúla chun tacú lena leanaí sna míonna atá romhainn agus leideanna maidir le cad 
is féidir le leanaí agus tuismitheoirí a bheith ag súil leis agus iad ag aistriú nó ag filleadh ar an réamhscoil nó ar an 
mbunscoil. gov.ie - Bimis Réidh

Réamhscoil go dtí an bhunscoil – pacáistí aistrithe ar fáil

Tá pacáiste aistrithe do leanaí atá ag tosú sa bhunscoil á scaipeadh ar theaghlaigh tríd a seirbhís Foghlaim agus Cúraim 
na Luath-Óige. Sa phacáiste tá bileoga leideanna do thuismitheoirí, cárta aistrithe do leanaí chun pictiúr a tharraingt 
díobh féin dá múinteoir nua agus teimpléad aistrithe ‘Mo Scéal’ atá forbartha ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim 
agus Measúnachta agus atá le críochnú ag tuismitheoirí. Tá an pacáiste le fáil ó na CCCanna. https://myccc.ie/

Leanaí Leochaileacha agus an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí

Déanann an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí (NCS) socruithe faoi leith le 
haghaidh leanaí agus teaghlaigh leochaileacha. Ní mór atreorú a fháil ó 
chomhlacht urraithe. Is féidir leis na comhlachtaí reachtúla ainmnithe seo 
atreorú i leith tacaíochta leanaí a dhéanamh faoin NCS.

• An tAire Oideachais agus Scileanna chun tacú le tuismitheoirí faoi bhun 
18 bliain d’aois fanacht san oideachas nó san oiliúint trí rochtain a bheith 
acu ar sheirbhísí cúraim leanaí.

• An tAire Cirt agus Comhionannais chun rochtain ar sheirbhísí cúram leanaí a éascú d’iarratasóirí laistigh de bhrí 
mhír 2 den Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015 agus dídeanaithe cláir laistigh de bhrí mhír 59 den Acht um 
Chosaint Idirnáisiúnta 2015, ionas gur féidir le tuismitheoirí nó leanaí rochtain a fháil ar oideachas, ar imeascadh 
agus ar thacaíochtaí eile ábhartha.

• An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach chun rannpháirtíocht i seirbhís cúram leanaí a chumasú mar 
chuid de na seirbhísí tacaíochta teaghlaigh agus cúram leanaí a sholáthraíonn an Ghníomhaireacht um Leanaí 
agus an Teaghlach chun leas leanaí a chur chun cinn a bhfuil gá acu le cúram nó cosaint bhreise.

• HSE chun rannpháirtíocht i seirbhís cúram leanaí a chumasú nuair a aithnítear go bhfuil gá ann le cúram leanaí 
mar thacaíocht sa bhreis ar thimpeallacht an bhaile chun freastal ar riachtanais forbartha leanaí i gcás leanbh 
atá faoi bhun 4 bliain d’aois agus nach bhfuil cláraithe i gclár réamhscoile maoinithe ag an Aire nó ag an Aire 
Oideachais agus Scileanna agus nach mbeadh ag freastal ar sheirbhís cúram leanaí murach sin.

• Údaráis áitiúla chun tacú le teaghlaigh atá gan dídean nó atá ag bogadh amach as bheith gan dídean, tacú leo 
rochtain a fháil ar sheirbhísí cúram leanaí. 

Tuilleadh eolais le fáil ón Ionad Tuismitheoirí NCS ar 01 906 8530 (Brúigh 3 i gcomhair eolas maidir le hUrrú). 
Gheofar na sonraí sna Ceisteanna Coitianta (FAQs) ar Hive freisin. 

An bhfuil ioncam caillte ag tuismitheoirí i do sheirbhís de bharr COVID-19?

Tá próiseas iarratais solúbtha ag An Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí agus tá roinnt roghanna éagsúla ann do 
thuismitheoirí.

Ceann amháin díobh ná Measúnú bunaithe ar an mBliain Reatha. Cuireann sé seo ar chumas tuismitheoirí go 
ndéanfaí measúnú ar a gcuid ioncaim don bhliain reatha chun a leibhéal fóirdheontais a dheimhniú, seachas an 
rogha réamhshocraithe a bhí ann don bhliain roimhe sin. D’fhéadfadh seo léiriú níos cruinne a thabhairt ar a leibhéal 
ioncaim reatha.

https://www.gov.ie/ga/feachtais/1b4c6-bimis-reidh/
https://myccc.ie/


Ina theannta sin, ligeann an rogha ‘Measúnú i gcás Athraithe 
Thobainn’ d’iarratasóirí a dhearbhú go bhfuil athrú leanúnach ar a 
gcuid ioncaim. Baineann sé seo le daoine a bhfuil post caillte acu nó a 
bhfuil laghdú tagtha ar an bpost sin ar bhonn leanúnach as cúiseanna 
nach bhfuil smacht acu orthu.

Beidh an beart seo chun tairbhe mórán tuismitheoirí a bhfuil laghdú tagtha 
ar a gcuid ioncaim de bharr na paindéime Covid-19. Beidh ar thuismitheoirí 
iarratas nua NCS a chomhlánú chun leas a bhaint as an mbeart seo, agus 
molaimid duit tuismitheoirí i do sheirbhís a chur ar an eolas maidir leis seo.

Is féidir le tuismitheoirí glaoigh ar 01 906 8530 nó cuairt a thabhairt ar www.ncs.gov.ie/ie/ 
le haghaidh tuilleadh eolais.

Uaireanta i Meán Fómhair 

Ó Mheán Fómhair 2020, beidh méadú ar uasmhéid na n-uaireanta le haghaidh: 

• méadú go dtí 45 uair in aghaidh na seachtaine ar fhóirdheontas uilíoch NCS, 

• méadú go dtí 20 uair in aghaidh na seachtaine ar fhóirdheontas uaireanta caighdeánach,

• méadú go dtí 45 uair in aghaidh na seachtaine ar fhóirdheontas uaireanta breise 

Comhairliúchán ar chistiú sa todhchaí agus an lucht saothair sa todhchaí

Cuirfear tús le clár comhairliúcháin ar Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige agus cúram leanaí ar aois scoile ar an 
bPlean Forbartha don Lucht Saothair agus an tSamhail Chistithe nua sna seachtainí atá romhainn. Tá sé mar aidhm tús 
a chur le comhrá náisiúnta maidir leis an bhfórsa saothair agus an cistiú a bheidh ann amach anseo laistigh den earnáil.

Cuireadh na himeachtaí a bhí pleanáilte go náisiúnta ag tosú san earrach 
2020 ar fionraí de bharr na paindéime Covid-19. Tá an Sainghrúpa um an 
tSamhail Chistithe, an Grúpa Stiúrtha don Phlean Forbartha Lucht Saothair 
agus an Grúpa Páirtithe Leasmhara go léir ag iarraidh go gcuirfear tús le 
comhrá náisiúnta ionas go mbeidh tuairimí na dtuismitheoirí, na soláthróirí, 
na foirne agus na bpáirtithe leasmhara eile laistigh den earnáil mar bhonn 
faoina gcuid oibre.

Scaipfear tuilleadh eolais sna seachtainí atá romhainn maidir le conas páirt a ghlacadh sa chomhrá náisiúnta trí 
shuirbhéanna ar líne, gairm ar aighneachtaí agus fócasghrúpaí ar líne.

Tacaíochtaí DCYA (m.l. Covid-19) do Sholáthróirí – Sracfhéachaint ar Staitisticí 

Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá um Chúram Leanaí

In Aibreán thug an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (DCYA) an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá um Chúram 
Leanaí (Temporary Wage Subsidy Childcare Scheme, TWSCS) isteach in ionad na n-íocaíochtaí scéime ex gratia. 
D’oibrigh an TWSCS mar fhorlíonadh ar an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá (Temporary Wage Subsidy Scheme, 
TWSS) a bhí curtha i bhfeidhm ag na Coimisinéirí Ioncaim, chun feabhas a chur ar an soláthar a bhí á dhéanamh ar 
riachtanais faoi leith na hearnála Foghlaim agus Cúraim na Luath-Óige, agus Cúraim Leanaí Ar Aois Scoile

Leithdháileadh €77.3m don scéim seo. Measadh gurbh é 30,775 an líon iomlán foirne san earnáil ELC/SAC in 
2018/19, a bhí ag obair i thart ar 4,500 seirbhís. Ciallaíonn sé seo gur ghlac c. 75% d’fhostaithe agus 85% de 
sheirbhísí páirt sa scéim.

http://www.ncs.gov.ie/ie/


Seo a leanas an ráta glactha, ag deireadh mhí Iúil 2020. 

Líon na soláthróirí a ghlac leis an gcomhaontú:   3,922

Líon na soláthróirí a chomhlánaigh an próiseas iarratais:  3,855

Líon na bhfostaithe taifeadta maidir le hiarratais:      22,954

I mí an Mheithimh, d’fhógair an Roinn go mbeadh tacaíochtaí suntasacha ann chun athoscailt seirbhísí luath-
óige agus cúram leanaí a éascú, a áiríonn an Deontas Caipitil Covid-19 agus an Íocaíocht Tacaíochta Athoscailte 
(Reopening Support Payment, RSP). 

Deontas Caipitil Covid-19

Cuireann an Deontas Caipitil Covid-19 airgead ar fáil do na costais chaipitil a bhaineann le seirbhísí Foghlama agus 
Cúraim na Luath-Óige (ELC) agus Leanaí ar Aois Scoile (SAC) a athoscailt. Cuireann an deontas ar chumas seirbhísí na 
rudaí a leanas a dhéanamh:

• Athruithe a dhéanamh dá n-áiseanna, lena n-áirítear limistéir taobh amuigh,

• Trealamh riachtanach a cheannach chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí le comhairle sláinte poiblí an Rialtais agus 
treoir Covid-19 do sheirbhísí maidir le cosc agus rialú ionfhabhtuithe. 

Is féidir iarratas a dhéanamh go dtí 5pm, 28 Lúnasa. Tuilleadh sonraí le fáil anseo. (Is oth linn nach bhfuil leagan 
Gaeilge den acmhainn seo ar fáil.)

Seo a leanas an ráta glactha ar 13 Lúnasa: 

Líon na nIarratas ar Dheontas Caipitil Covid-19 a faomhadh An méid a Faomhadh 

3490 €11,005,500

Íocaíocht Tacaíocht Athoscailte (RSP)

Soláthraíonn na hÍocaíochtaí Tacaíochta Athoscailte (Reopening Support Payment, RSP) íocaíocht aon uaire do 
sholáthróirí ELC agus SAC chun tacú leo cloí leis na treoirlínte maidir le hathoscailt, chun tacú le leanaí fanacht i ‘ngrúpaí 
súgartha’, agus chun déileáil le riachtanais foirne breise le linn na tréimhse athoscailte. Is féidir iarratas a dhéanamh go dtí 
5pm, 28 Lúnasa agus tá tuilleadh sonraí le fáil anseo. (Is oth linn nach bhfuil leagan Gaeilge den acmhainn seo ar fáil.)

Seo a leanas an ráta glactha ar 13 Lúnasa: 

Líon na nIarratas RSP a Faomhadh  Méid Faofa 

3271 €11,520,057

Deontas Athoscailte um Fheighlíocht Leanaí 

Soláthraíonn an Deontas Athoscailte um Fheighlíocht Leanaí cúnamh i leith na gcostas caipitil a bhaineann le seirbhísí 
Feighlíochta ELC agus SAC a athoscailt. Cuireann an deontas ar chumas seirbhísí na rudaí a leanas a dhéanamh: 

• Athruithe a dhéanamh dá n-áiseanna, lena n-áirítear limistéir taobh amuigh,

• Trealamh riachtanach a cheannach chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí le comhairle sláinte poiblí an Rialtais agus 
treoir Covid-19 do sheirbhísí maidir le cosc agus rialú ionfhabhtuithe. 

Is féidir iarratas a dhéanamh go dtí 5pm, 28 Lúnasa agus tá tuilleadh sonraí le fáil anseo. (Is oth linn nach bhfuil 
leagan Gaeilge den acmhainn seo ar fáil).

Seo a leanas an ráta glactha ar 14 Lúnasa: 

 Líon na nIarratas ar Dheontas Athoscailte um Fheighlíocht Leanaí a Faomhadh Méid Faofa suas go dtí 14 Lúnasa 

271 €271,000

https://first5.gov.ie/userfiles/files/download/55cd4024e739e18d.pdf#page=16&zoom=100,206,289
https://first5.gov.ie/userfiles/files/download/55cd4024e739e18d.pdf#page=16&zoom=100,206,289
https://first5.gov.ie/userfiles/files/download/a34c5b6264d34054.pdf


An tAonad Beartas um Oideachas sna Luathbhlianta

Ullmhúchán Treorach le haghaidh Socrúchán Mic Léinn

Fuair an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige fiosrúcháin maidir le conas a 
bhfeidhmeoidh na socrúcháin mhic léinn i gcomhthéacs na géarchéime 
sláinte poiblí. Tá an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige ag obair leis an Roinn 
Oideachais agus Scileanna chun treoir agus prótacail a fhorbairt maidir le 
socrúcháin mhic léinn i dtimpeallachtaí ELC don bhliain acadúil 2020/21, i 
gcomhairle le hionadaithe na soláthróirí seirbhíse agus oideachais. Táthar ag 
súil go n-eiseofar an treoir seo ar 1 Meán Fómhair 2020.

Cigireacht na Roinne Oideachais

Foghlaim agus cúram luath-óige den scoth - ár gcomhchlár oibre 

Is iarracht chomhchoiteann í oideachas agus cúram a thabhairt do leanaí óga an náisiúin.Mar a deir an seanfhocal 
‘Bíonn páirt ag an mbaile go léir in oiliúint linbh’ agus tá sé níos ábhartha ná mar a bhí riamh i gcomhthéacs na 
paindéime Covid-19. Beidh an comhoibriú idir tuismitheoirí agus teaghlaigh agus gairmithe i dtimpeallachtaí ELC 
fíorthábhachtach, agus beidh ról lárnach ag bunscoileanna chun leanúnachas agus soiléire a chinntiú do leanaí i 
dtimpeallachtaí luath-óige.

Cuirfidh Cigireacht na Roinne Oideachais (Department of Education, DE) réimse tacaíochtaí, comhairle agus dearbhú 
cáilíochta ar fáil, agus oibreoidh sí go dlúth leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus leis na gníomhaireachtaí a 
bhaineann léi, chun ár gcomhchlár oibre a fhíorú, maidir le luathfhoghlaim agus cúram ardchaighdeáin a sholáthar 
dár leanaí go léir.

Clár Oibre na Cigireachta DE

D’fhoilsigh an Roinn Oideachais ciorclán i Meitheamh 2020 chun eolas a sholáthar don earnáil Foghlama agus 
Cúraim na Luath-Óige maidir le coigeartuithe ar an gclár oibre a bhí pleanáilte aici don bhliain acadúil 2020/2021. Tá 
an ciorclán sin ar fáil anseo

Cuireann an ciorclán eolas ar fáil ar an gcaidreamh a bheidh ag an DE le timpeallachtaí ELC sa bhliain acadúil 
2020/2021. Spreagann sé freisin timpeallachtaí ELC tús a chur le measúnú inmheánach, agus le próisis 
athbhreithnithe agus pleanála, bunaithe ar na creataí cleachtaidh náisiúnta Aistear, Creatchuraclam na Luath-Óige 
agus Síolta, an Chreatlach Náisiúnta Cáilíochta d’Oideachas Luath-Óige, chun dul i ngleic leis na dúshláin roimh 
thimpeallachtaí ELC nuair a athosclóidh siad don bhliain acadúil 2020/21.

https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/?pageNumber=1


Léargas – Sraith de sheimineáir ghréasáin ar an gCáilíocht san Oideachas

Ag teacht lena ngealltanais forbairt a dhéanamh ar agus feabhas a chur ar 
eispéireas luathfhoghlama leanaí, tá an deis tógtha ag an DE atá ann toisc 
an gnáthchlár cigireachta a bheith curtha ar fionraí, sraith de sheimineáir 
ghréasáin a fhorbairt agus a fhoilsiú agus torthaí na hanailíse a roinnt ó níos 
mó ná 2600 tuarascáil chigireachta luath-óige. 

• Tugann an tsraith Léargas fianaise taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta 
le chéile le samplaí den chleachtadh éifeachtach, a thagann ón mbreathnóireacht agus ón measúnú a rinneadh i 
dtimpeallachtaí ELC Éireannacha. 

• Gach mí, foilseofar sraith de sheimineáir ghréasáin a dhíríonn ar théamaí éagsúla ó réimsí cleachtaidh sa Chreat 
Náisiúnta Cáilíochta don Chigireacht ar Oideachas Luath-Óige, agus beidh siad le fáil https://www.education.
ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Evaluation-Reports-Guidelines/guide-to-early-years-
education-inspections.pdf

• I ngach seimineár gréasáin beidh eolas ann do thuismitheoirí, do ghairmithe luath-óige agus do mhúinteoirí 
bunscoile (más cuí). Sa chéad téama, téitear i ngleic leis an tsaincheist thábhachtach Aistriú, agus sa dara ceann, 
Scileanna coirp leanaí a fhorbairt, déantar athbhreithniú ar an dea-chleachtadh sa réimse sin. 

• Amach anseo áireofar téamaí eile: obair le tuismitheoirí mar chomhpháirtithe, measúnú a dhéanamh ar an 
bhfoghlaim, obair le grúpaí cumais mheasctha, luathlitearthacht agus luathuimhearthacht a fhorbairt, tacú leis an 
imeascadh, timpeallachtaí foghlama a fhorbairt (taobh amuigh agus taobh istigh) srl. Má tá téama ar mhaith leat a 
mholadh agus go ndéanfaí é a phlé ar sheimineár gréasáin, cuir ríomhphost chuig 
insights_info@education.gov.ie 

Tá catalóg d’acmhainní chun tacú le leanaí aistriú ón réamhscoil go dtí an bhunscoil san áireamh i dtreoir DE do 
bhunscoileanna a foilsíodh le déanaí, Ag Filleadh ar an Scoil: Treoir Churaclaim do cheannairí agus do mhúinteoirí 
bunscoile (mír 2.3.2).

 
Covid-19

Mar is eol duit, tá treoir forbartha ag Cigireacht Luathbhlianta do sholáthróirí cláraithe de sheirbhísí luathbhlianta 
chun tacú leo athoscailt agus feidhmiú go sábháilte, agus é sin a éascú, le linn na tréimhse Covid-19. 
I measc na ndoiciméad tá:

• Faisnéis maidir le Comhlíonadh do Sheirbhísí Luathbhlianta atá ag feidhmiú le linn na paindéime Covid-19, lena 
n-áirítear treoir, seicliosta féinmheasúnaithe, agus an fhoirm fógra.

• Faisnéis maidir le cigireachtaí le linn na paindéime Covid-19, lena n-áirítear an prótacal cigireachta agus an bosca 
uirlisí cigireachta.

Tá na foirmeacha seo go léir ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge ag an nasc seo: 
https://www.tusla.ie/services/preschool-services/ 

Ag an nasc seo freisin gheobhaidh tú sonraí do bhaill foirne Tusla i ngach réimse má tá tuilleadh comhairle nó 
tacaíochta ag teastáil uait. 
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An Próiseas Athchlárúcháin a Thabhairt chun Deiridh

Cuimhnigh, beidh an tairseach Tusla ag fanacht ar oscailt do sheirbhísí ar 
mian leo an próiseas athchlárúcháin a dhéanamh.

Ós rud é go bhfuil an spriocdháta curtha siar go dtí 2021, ní gá duit an 
próiseas a chríochnú ag an am seo; é sin ráite, bhain mórán soláthróirí 
úsáid as an deis fad is a bhí seirbhísí dúnta chun é sin a dhéanamh. Tá treoir 
forbartha againn chun cabhrú leat an próiseas athchlárúncháin a thabhairt chun deiridh, agus tá sé seo seolta againn 
go díreach chugat cheana féin. 

Is féidir é a íoslódáil freisin ó shuíomh gréasáin Tusla, ag an nasc seo: 
https://www.tusla.ie/uploads/content/Guidance_document-FINAL.pdf 

Tá leagan Gaeilge den treoir ar fáil freisin: 
https://www.tusla.ie/uploads/content/Doicim%C3%A9ad_Treorach_Na_C%C3%A1ip%C3%A9is%C3%AD_
athchl%C3%A1r%C3%BAch%C3%A1in_at%C3%A1_f%C3%B3s_le_cur_isteach.pdf 

Más mian leat an próiseas a thabhairt chun deiridh ag an am seo, d’fhéadfadh sé go bhfuil ceisteanna breise agat 
maidir le do sheirbhís nó do chúinsí féin. Más ea, is féidir leat ríomhphost a chur chuig: re.registration@tusla.ie    
nó glaoigh ar (061) 461715, agus beidh ball foirne ann chun comhairle a chur ort.

Chun teacht ar ár nuacht agus ar an eolas is deireanaí, is féidir cuairt a thabhairt ar ár suíomh gréasáin www.tusla.ie/

Conraitheoireacht ar Chláir don Bhliain Cláir 2020/21

Ar an 27 Iúil seoladh Céim 2 den Ullmhacht ar an gClár don bhliain 2020-2021. 

I gCéim 2 scaoilfear Comhaontuithe Cistithe thar gach clár Luathbhlianta (NCS, ECCE, /Cláir Lacáiste CSSP/TEC) 
agus liosta táillí agus féilire seirbhísí Cláir Lacáiste CSSP/TEC.

Cúram agus Oideachas na Luath-Óige 

Tá conraitheoireacht i dtaca le Cúram agus Oideachas na Luath-Óige (Early Childhood Care and Education, ECCE) ar 
fáil ó Dé Máirt 28 Iúil ar an Early Years Hive. Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar an mír ECCE Resources faoi 
Useful Links ar an Hive: https://earlyyearshive.ncs.gov.ie/useful-links/  
(Is oth linn nach bhfuil leagan Gaeilge den acmhainn seo ar fáil.)

An Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí (NCS)

Tá conraitheoireacht i dtaca leis an scéim NCS ar fáil ó Dé hAoine, 31 Iúil ar an 
Early Years Hive. Chun conradh a dhéanamh ar an scéim NCS 2020/21, ba chóir 
do sholáthróirí dul go dtí an táb Programmes ar an Early Years Hive, , NCS 2020 a 
roghnú agus ansin Start. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an mhír ‘Contracting 
for the National Childcare Scheme’ ar an leathanach Ceisteanna Coitianta (FAQs). 
(Is oth linn nach bhfuil leagan Gaeilge den acmhainn seo ar fáil.)
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Na Cláir Lacáiste Fóirdheontais Plus um Chúram Leanaí Pobail (CCSP) agus Cúraim Leanaí um 
Oiliúint agus Fostaíocht (TEC) 

Tá na Cláir Lacáiste Fóirdheontais Plus um Chúram Leanaí Pobail (Community Childcare Subvention Plus, CCSP) 
agus Cúraim Leanaí um Oiliúint agus Fostaíocht (Training & Employment Childcare, TEC) ar fáil ó Dé hAoine, 31 Iúil. 
Déanfar iad a bhainistiú i gcónaí ar PIP don bhliain cláir 2020/21. Tá treoir agus tacaíocht maidir le deimhniú an PAU, 
ionduchtú PIP, an Liosta Táillí agus Féilire Seirbhíse ar fáil ar PIP.

Oiliúint do Sholáthróirí Seirbhísí 

Tá Foireann Oiliúna Luathbhlianta de chuid Pobal ag obair faoi láthair ar ábhar oiliúna agus físeáin maidir le 
hullmhacht ar chláir ECCE don Early Years Hive.

Beidh roinnt seisiúin oiliúna ann freisin do sholáthróirí seirbhíse i rith mhí Lúnasa. Cuirfear na dátaí in iúl go soiléir do 
sholáthróirí sna seachtainí atá romhainn.

AIM Leibhéal 1 – Próiseas Iarratais Oscailte do Chomhordaitheoir Cuimsithe (LINC) 

Tá an próiseas iarratais oscailte anois do chéimnithe reatha don chaipitíocht 
mhéadaithe ECCE, á cistiú ag DCYA, a aithníonn ról ceannaireachta agus 
meantóireachta a seachadfaidh an Comhordaitheoir Cuimsithe le linn 
na bliana réamhscoile 2020/2021. Is féidir le céimnithe nua, .i. iad siúd a 
bhaineann céim amach i nDeireadh Fómhair 2020 iarratas a chur isteach 
nuair a bheidh na torthaí scrúdaithe deiridh faighte acu ó Choláiste Mhuire 
gan Smál (táthar ag súil leo ag deireadh Mheán Fómhair).

Chun iarratas a chur isteach, ní mór do sholáthróir seirbhíse a bheith ina c(h)éimí nó ina f(h)ostóir de chéimí ón gClár 
Ceannaireachta um Chuimsiú sna Luathbhlianta (LINC) atá sásta ról agus freagrachtaí an Chomhordaitheora Cuimsithe 
ina dtimpeallacht réamhscoile a ghlacadh. Tá treoirlínte d’iarratasóirí le fáil ar an Early Years Hive agus an Tairseach PIP.

Ní mór iarratais a chur isteach go leictreonach tríd an Early Years Hive. Roimh iarratas a chur isteach ar AIM Leibhéal 
1, ní mór do sholáthróirí seirbhíse a chinntiú go bhfuil an próiseas ullmhachta don Chlár ECCE críochnaithe acu.

Cuirfear an chaipitíocht bhreise do thús na bliana cláir ar fáil i leith aon iarratais a fhaightear roimh 31 Deireadh 
Fómhair 2020. Iarrtar ar iarratasóirí iarratas a chur isteach go luath mar ní féidir aon iarratas a fhaightear i ndiaidh 
an dáta seo a shiardhátú. 

AIM Leibhéal 3 – Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (Continuing Professional Development, CPD)

Beidh Aonad Foghlama agus Forbartha Luathbhlianta Tús Níos Fearr (Better Start) ag cur rochtain ar fáil do dhá 
chúrsa forbartha gairmiúla ó dheireadh Meán Fómhair:

Próiseáil Chéadfach san Fhoghlaim Luath Óige. Is cúrsa ceithre mhodúl, ar líne é seo a phléann gnéithe den 
phróiseáil chéadfach i leanaí óga.

‘Caint an Mhúinteora’ Hanen. Forbairt Teanga a Spreagadh i dTimpeallachtaí 
Luath-Óige. Tá an cúrsa seo á chur ar fáil ag speisialtóirí Luathbhlianta Tús 
Níos Fearr arb teagascóirí ceadúnaithe Hanen iad. Seachadtar an cúrsa thar 
trí sheisiún, a mhaireann dhá uair go leith an ceann. 

Cuirfear sonraí faoi conas rochtain a fháil ar na cúrsaí seo ar leathanach Facebook Tús Níos Fearr.



Tacaíocht Tús Níos Fearr (Better Start) do Sholáthróirí atá ag Athoscailt

Tá speisialtóirí Luathbhlianta Forbairt Cháilíochta ó Thús Níos Fearr ar fáil chun tacaíocht ghutháin agus ríomhphoist 
a chur ar fáil do sholáthróirí maidir le hathoscailt. Is féidir dul i dteagmháil leo ag eypc@pobal.ie trí “Cáilíocht Tús 
Níos Fearr” a chur i líne ábhair an ríomhphoist mar aon le do thagairt DCYA agus ainm do sheirbhíse. 

• Tacaíonn AIM Tús Níos Fearr le réimse de thimpeallachtaí éagsúla ECCE chun cuidiú leo cleachtadh 
ionchuimsitheach a chumasú agus rannpháirtíocht optamach linbh atá faoi mhíchumas i dtimpeallacht Foghlama 
agus Cúraim na Luath-Óige (ELC) a bhaint amach.

• I rith na tréimhse athoscailte seo, tá speisialtóirí Luathbhlianta AIM Tús Níos Fearr ar fáil chun comhairle agus 
tacaíocht a sholáthar do thimpeallachtaí ELC agus Leanaí ar Aois Scoile (SAC) chun ionchuimsiú leanaí faoi 
mhíchumas a chur chun cinn atá ag freastal i rith míonna an tsamhraidh. 

• Is féidir dul i dteagmháil le hIonchuimsiú Tús Níos Fearr ag eypc@pobal.ie trí Ionchuimsiú Tús Níos Fearr a chur i 
líne ábhair an ríomhphoist mar aon le do thagairt DCYA agus ainm do sheirbhíse.

Suirbhé maidir le hAcmhainneacht Athoscailte Samhraidh

Táthar ag iarraidh ar Sholáthróirí Seirbhíse suirbhé acmhainneachta a 
chomhlánú gach seachtain i rith na céime athoscailte samhraidh. Tá nasc á 
phostáil ag Pobal go dtí an suirbhé gach Aoine ar an Tairseach PIP go dtí tús 
Mheán Fómhair. Is féidir teacht ar an nasc ag https://www.surveymonkey.
com/r/GBGCJ67

Úsáidfear an fhaisnéis ón suirbhé seo chun ligean don Roinn monatóireacht 
a dhéanamh ar acmhainneacht laistigh den earnáil agus saincheisteanna nó 
bearnaí sa soláthar a aithint de réir mar a thagann siad chun cinn. 

Is uirlis thábhachtach í a sholáthróidh athbhreithniú ríthábhachtach ar an earnáil don Roinn i rith na céime 
athoscailte tosaigh seo. 

Chun cinnte a dhéanamh de go mbeidh comhsheasmhacht ann maidir leis an bhfaisnéis a bhailítear, iarraimid ar 
sholáthróirí an suirbhé a chomhlánú agus a chur isteach chomh luath agus is féidir. 

Línte Teileafóin oscailte arís in Ionad Soláthraithe na Luathbhlianta (EYPC)

Cuireann ár nIonad Soláthraithe na Luathbhlianta (Early Years Provider Centre, EYPC) tacaíochtaí speisialaithe 
ar fáil do Sholáthróirí Foghlama agus Cúraim na Luath-Óige agus iad ag 
seachadadh cláir chúraim leanaí atá cistithe ag DCYA. Is pointe teagmhála 
faoi leith é an EYPC le haghaidh soláthróirí seirbhíse ar mian leo fiosrúcháin 
a dhéanamh i leith cláir chúraim leanaí atá cistithe ag DCYA.

Ó thosaigh an ghéarchéim sláinte náisiúnta, tá os cionn 26,000 fiosrúchán 
pléite ag Ionad Soláthraithe na Luathbhlianta maidir leis na bearta tacaíochta 
éigeandála a thug DCYA isteach, agus athoscailt na cláir NCS agus CCSP/
TEC. Rinneadh formhór mór na bhfiosrúchán seo le ríomhphost agus trí 
iarratais seirbhíse ar an Hive. Ós rud é go bhfuil seirbhísí foghlama agus 
cúraim na luath-óige ag feidhmiú arís, tá an líne theileafóin isteach ag 
feidhmiú arís ó Dé Luain, 6 Iúil.
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Rannán na Luathbhlianta ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

Tá an ríomhphost seo á fháil agat mar tá tú conraithe chun seirbhísí Luathbhlianta a sheachadadh. 
Más fearr leat gan an r-fheasachán seo a fháil, déan teagmháil linn, le do thoil, ag dcyaey_comms@dcya.gov.ie 
chun Díliostáil agus bainfimid tú láithreach dár liosta.

Polasaí Príobhaideachais DCYA

Tá a fhios ag Pobal go bhfuil brú ar Sholáthróirí Seirbhíse faoi láthair agus iarraimid orthu, más féidir, úsáid a bhaint 
as an ábhar treorach atá le fáil go héasca ar an Tairseach PIP nó ar an Early Years Hive.

Chun dul i dteagmháil leis an EYPC, téigh tríd an Early Years Hive, cuir ríomhphost chuig EYPC@pobal.ie nó cuir 
glaoch ar 01 5117222.
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