
 
 

 

A chairde uile,  

Fáilte chuig eagrán mhí na Samhna den Ríomhbhullaitín Luathbhlianta. 

Ar an gcéad dul síos, ba mhaith liom buíochas a ghabháil libh go léir as 
an obair atá á déanamh, go háirithe nuair a chuirtear san áireamh go 
bhfuil srianta Leibhéal 5 i bhfeidhm ar fud na tíre fad atáim ag scríobh. 
Bhí tiomantas a léirigh soláthraithe agus gairmithe cúraim leanaí agus an 
cúram a sholáthair siad sa tréimhse dhúshlánach seo thar cionn.  

 
Fógraíodh Buiséad 2021 ó foilsíodh an ríomhbhullaitín deireanach agus bronnadh buiséad iomlán €638 
milliún ar chúram leanaí. Dhírigh mé laistigh den earnáil chúraim leanaí ar leanúint le haon tacaíochtaí 
riachtanacha don earnáil a chur ar fáil agus ar thacú le glacadh níos mó le háiteanna cúraim leanaí níos 
inacmhainne.  
 



Tá páirt lárnach ag leanúint leis an Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta (EWSS) a chur ar fáil maidir leis 
seo, a chistíonn a mhéid le €200 sa tseachtain, in aghaidh an bhaill foirne. Tá gach seirbhís cúraim 
leanaí incháilithe dó seo agus tá siad díolmhaithe ó riail láimhdeachais a bhíonn i bhfeidhm i ngach 
earnáil eile. Is ionann infheistíocht bhreise an Rialtais don earnáil sna chéad trí mhí den bhliain seo 
chugainn agus thart ar €70 milliún. Áirítear leis seo feabhsúcháin a fógraíodh le déanaí a leanfaidh ar 
aghaidh a fhad leis an 31 Eanáir 2021. Íocann an EWSS feabhsaithe anois as 80% de chostais foirne 
iomlána seirbhíse, sula bhfaightear aon ioncam ó tháillí tuismitheoirí nó ó scéimeanna cistithe Roinne.  
 
Anuas air seo, in ainneoin gur tháinig laghdú ar éileamh ar na scéimeanna cúraim leanaí spriocdhírithe, 
leanadh leis an gcistiú do foghlaim agus cúram na luath-óige leanaí a chur ar fáil, a chiallaíonn go 
mbeidh cistiú ar fáil in 2021 do 20,000 teaghlach nua, ar a mhéid, chun teacht ar an Scéim Náisiúnta 
Cúraim Leanaí, agus do theaghlaigh reatha a bhfuil ioncam níos ísle á fháil anois acu mar gheall ar 
COVID-19, chun fóirdheontais níos airde a fháil.  
 
Chas mé le hArdstiúrthóir FSS, Paul Reid agus a fhoireann ní ba luaithe i Samhain maidir le COVID-19 
agus bearta sláinte poiblí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim leanaí ar aois scoile. Faoi mar a 
cuireadh in iúl roimhe seo, baineann an Measúnú Riosca Sláinte Poiblí agus na conairí tástála agus 
measúnaithe do scoileanna, a bhí i bhfeidhm ó Lúnasa, le seirbhísí fhoghlaim agus chúram na luath-
óige (ELC) agus seirbhísí cúraim leanaí ar aois scoile (SAC) freisin. Gheallamar freisin chun leanúint le 
hidirchaidreamh leanúnach a dhéanamh maidir le COVID-19 agus na seirbhísí ELC agus SAC. Bainfidh 
ríthábhacht leis seo fad a ghabhaimid trí Leibhéal 5 agus nuair a bhainfear na srianta sna seachtainí 
amach romhainn, le cúnamh Dé.  
 
Beir bua,  

 

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

 

 

 

 

 

Oibriú i rith Shrianta COVID-19 Leibhéal 5 
 
Ceadaítear do sheirbhísí fhoghlaim agus chúram na luath-óige, 
cúram leanaí ar aois scoile chun oibriú faoi shrianta reatha 
Leibhéal 5, agus meastar gur seirbhís bhunriachtanach iad.  
 
Aithnítear in Athléimneacht agus Téarnamh 2020-2021: 
Plean maidir le Maireachtáil le COVID-19 go ndéanann ELC, 
SAC agus an scoil soláthar d’fhorbairt iomlánaíoch leanaí agus 
daoine óga agus go leagann siad an bhunchloch don fhoghlaim 
ar feadh an tsaoil agus don fholláine.  
 
Baineann bunriachtanas freisin leis maidir le cumas tuismitheoirí chun cothromaíocht a bhaint amach 
idir rath san obair agus freagrachtaí teaghlaigh, go háirithe iad siúd sa lucht saothair ar a mbraithimid 

https://www.gov.ie/en/publication/e5175-resilience-and-recovery-2020-2021-plan-for-living-with-covid-19/
https://www.gov.ie/en/publication/e5175-resilience-and-recovery-2020-2021-plan-for-living-with-covid-19/


chun seirbhísí bunriachtanacha a sholáthar. Ar an gcúis seo, tugtar an chéad tús áite do leanúint le 
foghlaim agus cúram na luath-óige agus cúram leanaí ar aois scoile a chur ar fáil ar gach leibhéal de na 
srianta. 
 
Meabhraítear do sheirbhísí leanúint ag cloí leis an treoir sláinte poiblí agus na rudaí seo a leanas a 
dhéanamh, ach go háirithe: 
 

 Struchtúr na meithle súgartha a choimeád, idirghníomhú idir daoine ó mheithleacha éagsúla 

súgartha a íoslaghdú a mhéid agus is féidir; 

 Scaradh sóisialta a chinntiú idir daoine fásta agus idir daoine fásta agus leanaí ó mheithleacha 

éagsúla súgartha; 

 Leanúint ag cloí le sláinteachas feabhsaithe láimhe agus riospráide; 

 Níor cheart do dhaoine fásta/leanaí a bhfuil comharthaí orthu freastal ar an suíomh. Is féidir 

le gach duine eile leanúint ag freastal mura molann gairmí sláinte poiblí nó leighis dóibh chun 

féinaonrú nó srian a chur ar a ngluaiseacht. 

Meabhraítear do sheirbhísí, nuair a bhíonn cás amhrasta nó deimhnithe ina suíomh, nach gá an 
mheitheal súgartha/an tseirbhís a dhúnadh murach go molann sláinte phoiblí é sin a dhéanamh. 
 
Ba cheart go mbeadh cóip leictreonach de shonraí teagmhála ag seirbhísí don fhoireann agus do na 
leanaí go léir ar láimh sa chás go dteastaíonn siad ó shláinte phoiblí (ainm, seoladh, dáta breithe, ainm 
agus uimhir theagmhála do thuismitheoirí/chaomhnóirí, sonraí faoin meitheal súgartha). 
 
D’fhoilsigh an Roinn réimse bileoga leideanna a sholáthraíonn roinnt ábhar mearfhreagartha ar réimse 
saincheisteanna a bhaineann le COVID-19. Is féidir teacht ar na bileoga leideanna ar láithreán 
gréasáin na Chéad 5 (First 5) anseo.   
 

Rátaí leasaithe faoin Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta (EWSS)  

 
Tugadh an Scéim Fóirdheontais Pá Fostaíochta (EWSS) 
isteach an 1 Lúnasa 2020. Tacaíocht fiontraíochta ar fud an 
gheilleagair is ea EWSS do ghnólachtaí incháilithe maidir le 
fostaithe incháilithe. Cuireann sé fóirdheontas bunráta ar 
fáil d’fhostóirí cáilitheacha bunaithe ar na líonta fostaithe 
íoctha agus incháilithe ar phárolla an fhostóra; agus 
gearrann sé ráta laghdaithe de ÁSPC fostóra 0.5% ar phá a 
íocadh atá incháilithe don íocaíocht fóirdheontais. 
 
Tugadh díolúine ar leith do sheirbhísí fhoghlaim agus chúram na luath-óige agus cúraim leanaí ar aois 
scoile atá cláraithe le Tusla ó riachtanais láimhdeachais an EWSS. Leasaíodh an ráta fóirdheontais a 
gheobhaidh an fostóir in aghaidh an fhostaí íoctha incháilithe faoin EWSS an 20 Deireadh Fómhair 
2020 mar fhreagairt do shrianta ar fud na tíre ar an leibhéal is airde. De bhreis ar na rátaí leasaithe a 
thabhairt isteach, íocfar as thart ar 80% de na costais phárolla do sheirbhísí fhoghlaim agus chúram na 
luath-óige agus cúraim leanaí ar aois scoile faoin EWSS. Is ionann seo agus thart ar 50% de 
ghnáthchostais oibriúcháin na seirbhísí seo – a cheadaíonn do sheirbhísí oibriú go hinbhuanaithe i 
gcomhthéacs áitíocht níos ísle agus costais soláthair níos airde mar gheall ar phaindéim COVID-19. 
 
Tá eolas breise ar an EWSS ar fáil ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim. 
 

https://first5.gov.ie/practitioners/reopening
https://first5.gov.ie/practitioners/reopening
https://www.revenue.ie/en/employing-people/ewss/index.aspx


Cúram leanaí ar aois scoile aonair agus an EWSS 

 

Ceadaíonn an EWSS, atá á oibriú ag Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, díolúine a thabhairt ó riachtanais 
láimhdeachais na scéime a fhad agus “go n-iontráiltear ainm an fhostóra sa chlár a bhunaítear agus a 
choimeádtar faoi alt 58C den Acht um Chúram Leanaí, 1991.” Caithfear critéir eile a shásamh, ar nós 
clárú le Seirbhísí na gCoimisinéirí Ioncaim ar Líne, etc.  
 
Meabhraítear do sheirbhísí cúraim leanaí ar aois scoile ar mian leo an díolúine 
seo a fháil ach nár thug an próiseas Clárúcháin ar Aois Scoile chun críche go 
fóill chun gach cáipéisíocht nár seoladh ar aghaidh go fóill a sheoladh chuig 
Tusla.  
 
Is ar an soláthraí seirbhíse atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil cur amach acu ar an bpróiseas 
iarratais agus gur sheol siad an cháipéisíocht a theastaíonn ar aghaidh.  
 

Na Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta do Sheirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile 
 
Sheol an tAire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, Roderic O’Gorman, T.D. 
na Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta do Sheirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile ag deireadh Mheán 
Fómhair. Déantar cur síos sna treoirlínte ar na gnéithe dea-chleachtais ar chaighdeán maith i seirbhísí 
cúraim leanaí ar aois scoile, seirbhísí cúraim leanaí iarscoile agus 
saoire agus acmhainn thábhachtach don réimse seirbhísí 
éagsúla a sholáthraíonn cúram leanaí ar aois scoile in Éirinn 
inniu. Déanfaidh na Treoirlínte Cáilíochta Náisiúnta seo cabhair, 
treoir agus spreagadh a thabhairt do sheirbhísí cúraim leanaí ar 
aois scoile chun na caighdeáin íosta a leagtar amach i rialacháin 
a shárú.  
 
Bronntar sna Treoirlínte tábhacht lárnach ar chearta, cosaint 
agus leas, comhionannas agus éagsúlacht, agus 
comhshaolachas leanaí. D’fhorbair Grúpa Oibre páirtithe leasmhara earnála agus saineolaithe SAC na 
treoirlínte agus cuireadh comhairliúchán poiblí ar siúl dóibh mar chuid de thiomantas na Roinne 
d’éisteacht leo siúd atá bainteach i gcúram leanaí ar aois scoile agus a chinntiú go gcuireann a nglór 
eolas ar fáil do bheartas nua. 
 
Tá na Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta do Sheirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile ar fáil anseo Fógrófar 
pleananna maidir leis na treoirlínte a thabhairt isteach agus maidir le hoiliúint ar na treoirlínte a úsáid 
sna míonna amach romhainn. 
 

ECCE 
 
Bhí 99,806 leanbh cláraithe ar ECCE amhail an 30 Deireadh Fómhair. Ba mhéadú é seo aníos ón bhfigiúr 
92,886 maidir le deireadh Mheán Fómhair. Tugtar chun suntais freisin gur chláraigh 3,953 Soláthraí 
Seirbhíse ELC don Chlár ECCE, aníos ó 3,875 ag deireadh Mheán Fómhair. Tá formhór na seirbhísí ar 
oscailt anois arís i ndiaidh an mheántéarma agus mar gheall go bhfuil deireadh an chéad téarma ag 
druidim linn anois, táimid ag tnúth le tuairisc lárbhliana ECCE a chuirfear san áireamh in eagrán 
ríomhbhullaitín na Nollag. 
 

  

https://www.gov.ie/en/publication/b66c5-national-quality-guidelines-for-school-age-childcare-services-guidelines-components-and-elements-september-2020/
https://www.gov.ie/en/publication/b66c5-national-quality-guidelines-for-school-age-childcare-services-guidelines-components-and-elements-september-2020/
https://www.gov.ie/en/publication/b66c5-national-quality-guidelines-for-school-age-childcare-services-guidelines-components-and-elements-september-2020/


Samhail Chistithe agus Plean Forbartha Lucht Saothair Nua 
 
Tá dul chun cinn maith déanta ag Céim 1 den Chomhairliúchán agus den Rannpháirtíocht do 
thionscadal na Samhla Cistithe nua agus baineadh go leor amach cheana féin. 
 
Cuireadh tús le Céim 1 le seimineár gréasáin eolais an 22 Meán 
Fómhair maidir leis an tSamhail Chistithe agus an Plean 
Forbartha Lucht Saothair. D’fhreastail 700 duine air.   
 

Osclaíodh gairm ar aighneachtaí an 19 Lúnasa agus dúnadh í an 
2 Deireadh Fómhair. Fuarthas 168 aighneacht maidir leis an 
tSamhail Chistithe. Conraíodh taighdeoir neamhspleách chun 
anailís a dhéanamh ar na torthaí agus tá dréacht-tuarascáil le 
foilsiú an 20 Samhain.  
 
Conraíodh IPSOS/MRBI chun tabhairt faoi shuirbhé náisiúnta ar theaghlaigh, a thit amach ón 23 Lúnasa 
go dtí an 21 Meán Fómhair. Tugadh faoi 503 agallamh ar an nguthán agus bailíodh sonraí faoi 905 
leanbh faoi aois 15 bliana. 
 
Thit naoi n-imeacht comhairliúcháin amach maidir leis an tSamhail Chistithe le soláthraithe agus 
cleachtóirí ón 12 go dtí an 23 Deireadh Fómhair, agus d’fhreastail thart ar 20 rannpháirtí ar gach 
seisiún. Ba iad seo a leanas téamaí an imeachta:  

 Dul i nGleic le hInacmhainneacht  
 Feabhas a chur ar Rochtain  
 Cáilíocht a Ardú agus Tacú leis  
 Fáil a chinntiú  
 Inbhuanaitheacht  
 Riarachán  
 Ról an chistithe caipitil  
 Léargas ó chleachtóirí (2 sheisiúin) 

 

Titfidh sraith imeachtaí comhairliúcháin amach atá dírithe go sonrach ar thuismitheoirí sna seachtainí 
amach romhainn.  

Bhí an próiseas comhairliúcháin maidir leis an bPlean Forbartha Lucht Saothair á reáchtáil i 
gcomhthráth. Fuarthas 614 freagairt faoin ngairm ar aighneachtaí. Eagraíodh imeachtaí 
comhairliúcháin ar líne, chomh maith, agus cuireadh naoi n-imeacht ar siúl chun plé a dhéanamh ar 
na téamaí seo a leanas: 

 Earcaíocht agus Coinneáil 

 Cáilíochtaí agus Oiliúint Tosaigh 

 Oiliúint agus FGL Leanúnach 

 
Baineadh an lucht freastail maidir le himeachtaí comhairliúcháin an Phlean Forbartha Lucht Saothair 
uathu siúd a d’fhreagair an ghairm ar aighneachtaí. Tugadh áit do gach duine a thug le fios gur spéis 
leo freastal. 
 
Scaipfear an tuairisc ar Chéim 1 den phróiseas comhairliúcháin don tSamhail Chistithe agus an Plean 
Forbartha Lucht Saothair trí sheimineár gréasáin dúnta, a thitfidh amach i lár na Nollag.  
 



Cuirfidh na torthaí a baineadh ón bpróiseas comhairliúcháin eolas ar fáil do thuairisc an Phlean 
Forbartha Lucht Saothair eatramhaigh a fhorbairt, atá le foilsiú faoi dheireadh 2020. 

Tá eolas breise, Clár agus Miontuairiscí Chruinnithe an tSainghrúpa ar fáil ag: 
www.fundingmodel.gov.ie  
 

Comhairliúcháin Pháirtithe Leasmhara  
 
Cuireadh tús le clár comhairliúchán a chuir an Roinn ar bun le soláthraithe cúraim leanaí ar oibriú agus 
feidhmiú na gcóras reatha TF agus riaracháin a thacaíonn le cistiú a sholáthar don earnáil chúraim 
leanaí an 3 Samhain 2020.  
 

Tá na comhairliúcháin faoi stiúir soláthraí agus bunaíonn siad ardán a 
chaithfidh súil ar shaincheisteanna a shainaithin an grúpa bunaithe ar 
a n-eispéireas féin.  Cabhróidh an grúpa seo leis an Roinn chun 
saincheisteanna ar leith buartha a shainaithint agus chun tacú le agus 
cur le cumarsáid níos éifeachtaí a dhéanamh leis an earnáil. Tá súil leis 
go dtionólfar cruinnithe míosúla go ceann sé mhí. 

 

Sochar Breoiteachta Breisithe mar gheall ar COVID-19 
 
Sheol an Roinn Coimirce Sóisialaí feachtas eolais poiblí chun feasacht a mhúscailt ar Shochar 
Breoiteachta Breisithe mar gheall ar COVID-19. 
 
D’fhorbair an Roinn an feachtas mar aitheantas ar a thábhachtaí atá sé tacú le torthaí maithe sláinte 
poiblí, trína chinntiú go dtugtar tacaíocht airgeadais d’oibrithe ar gá dóibh fanacht sa bhaile ón obair 
mar gheall ar bhreoiteacht COVID-19, féinaonrú/gluaiseachtaí srianta chun é sin a dhéanamh. 
 
Tá an Sochar Breoiteachta Breisithe do COVID-19 ar fáil d’fhostaithe nó daoine féinfhostaithe nach 
bhfuil in ann oibriú mar gheall ar an méid seo a leanas: 
 

 Diagnóisíodh go bhfuil COVID-19 orthu, nó 

 Ordú a thugann dochtúir nó FSS chun 
féinaonrú/srianadh a chur ar a ngluaiseachtaí  

 
Is í an íocaíocht €350 sa tseachtain. Chun iarratas a 
dhéanamh, beidh deimhniúchán leighis ag teastáil ó 
dhuine agus beidh orthu iarratas a dhéanamh ar an 
Roinn Coimirce Sóisialaí (is féidir iarratais ar líne a 
dhéanamh ag www.mywelfare.ie). 
 
Mar chuid den fheachtas seo, tá sraith acmhainní ilteangacha ann, póstaeir agus postálacha sna meáin 
shóisialta san áireamh in 15 theanga. Tá siad in ainm is cabhrú lena chinntiú go gcuirtear a mhéid 
daoine agus is féidir ar an eolas ar an tacaíocht thábhachtach seo.  
 
Cliceáil anseo chun na hacmhainní a íoslódáil ó láithreán gréasáin gov.ie. 
  

http://www.fundingmodel.gov.ie/
http://www.mywelfare.ie/
https://www.gov.ie/en/collection/fe635-enhanced-illness-benefit-for-covid-19-information-multilingual/?referrer=http://www.gov.ie/covid19IBmultilingual/


 
 
 

 

 

Cigireacht na Roinne Oideachais  

 

An Léargas nua: Seimineáir ghréasáin Cáilíocht 

san Oideachas 
 
Leanann Cigireacht na Roinne Oideachais ag cur lena n-acmhainní chun tacú le cáilíocht a fhorbairt i 
suíomhanna fhoghlaim agus chúram na luath-óige tríd an Léargas: Seimineáir ghréasáin Cháilíochta 
san Oideachas. Baineann na seimineáir ghréasáin ó fhianaise mheastóireachta a bailíodh i suíomhanna 
ELC i rith cuairteanna Cigireachta a tugadh ar Oideachas Luathbhlianta agus, anuas ar fhianaise 
taighde, cuireann siad comhairle agus treoir phraiticiúil ar fáil maidir le conas cleachtas a fhorbairt 
agus a fheabhsú i ngné ar leith de luathoideachas.  
 
Tá 5 shraith foilsithe againn go dtí seo:  
 

 Aistrithe 

 Scileanna Fisiciúla Leanaí a Fhorbairt  

 Measúnú   

 Cigireachtaí Luathbhlianta 

 Féinmheasúnú   
 
Foilseofar sraith nua i Samhain a dhíríonn ar: 
 

 Scileanna Litearthachta Leanaí a Fhorbairt. Tá tús eolais, agus 1 sheimineár gréasáin sa tsraith 
seo do thuismitheoirí; cleachtóirí Luathbhlianta; agus múinteoirí bunscoile.  

 Timpeallachtaí Foghlama Allamuigh Éifeachtacha. Tá tús eolais, agus 1 sheimineár gréasáin sa 
tsraith seo do chleachtóirí Luathbhlianta; agus múinteoirí bunscoile.  
 

Is féidir teacht ar na seimineáir ghréasáin go léir maidir leis an Léargas ag an nasc seo. 
 
Tá nasc ar fáil freisin ar láithreán gréasáin CDP na Chéad 5.  
 

 
 
 
 
 

 

Clár Ríomhfhoghlama Chreat Cáilíochta agus Rialála Tusla 

 

Tá Cigireacht Luathbhlianta Tusla sásta lena thabhairt le fios go bhfuil clár Ríomhfhoghlama an Chreata 
Cáilíochta agus Rialála (an QRF) ar fáil anois agus is féidir teacht air gan stró ar láithreán gréasáin 
Tusla. 

https://www.gov.ie/en/publication/c71c0-insights/
https://first5.gov.ie/practitioners/continuing-professional-development
https://scanner.topsec.com/?t=1002fbdeef1ffa9ad262d5ac18c4ac8b7e958d88&d=1824&u=https%3A%2F%2Fwww.tusla.ie%2Fservices%2Fpreschool-services%2Fearly-years-quality-and-regulatory-framework%2Fquality-and-regulatory-framework-elearning-programme%2F
https://scanner.topsec.com/?t=1002fbdeef1ffa9ad262d5ac18c4ac8b7e958d88&d=1824&u=https%3A%2F%2Fwww.tusla.ie%2Fservices%2Fpreschool-services%2Fearly-years-quality-and-regulatory-framework%2Fquality-and-regulatory-framework-elearning-programme%2F


 
Is féidir teacht air tríd an láithreán gréasáin Na Chéad 5. 
 
Forbraíodh clár Ríomhfhoghlama Chreat Cáilíochta agus Rialála 
Tusla i ndiaidh dul i gcomhairle leis an earnáil luathbhlianta 
maidir leis na tacaíochtaí a sainaithníodh chun tacú le 
Rialacháin an Achta um Chúram Leanaí, 1991 (Seirbhísí 
Luathbhlianta), 2016 a chomhlíonadh.   
 
Tacaíocht bhreise é clár Ríomhfhoghlama an Chreata Cáilíochta agus Rialála anuas ar an 
gCreatcháipéis Cháilíochta agus Rialála, a scaipeadh ar an earnáil.  
 
Tacaíonn an clár freisin leis na Treoirlínte maidir le Beartais agus Nósanna Imeachta a Fhorbairt i 
Suíomhanna Oideachas agus Chúram na Luath-Óige, Treoir Phraiticiúil.  
 
Is í aidhm chlár Ríomhfhoghlama an Chreata Cáilíochta agus Rialála chun an méid seo a leanas a 
dhéanamh; 
 

 Tacú le gairmithe luathbhlianta chun ceanglais Rialacháin an Achta um Chúram Leanaí, 1991 

(Seirbhísí Luathbhlianta), 2016 agus Rialacháin an Achta um Chúram Leanaí, 1991 (Seirbhísí 

Luathbhlianta) (Leasú), 2016 a chomhlíonadh. 

 Is féidir le gairmithe eile, ar nós meantóirí cáilíochta, oibrithe tacaíochta, teagascóirí, 

léachtóirí agus scoláirí úsáid a bhaint freisin as clár Ríomhfhoghlama an Chreata Cáilíochta 

agus Rialála mar acmhainn. 

 Sainaithnítear sa chlár an méid atá i gceist le soláthar luathbhlianta ardchaighdeáin ó thaobh 

cleachtais de agus d’fhéadfadh sé a bheith ina ábhar spéise, dá bharr, do thuismitheoirí agus 

caomhnóirí. 

 
Tá sé mhodúl sa chlár: 
  
Modúl 1: Tús Eolais 
Modúl 2: Rialachas  
Modúl 3: Sláinte, Leas agus Forbairt an Linbh 
Modúl 4: Sábháilteacht  
Modúl 5: Áitreabh agus Saoráidí  
Modúl 6: Conclúid 
 
 
Eisítear deimhniú críochnaithe pearsanta nuair a chríochnaítear na ceithre chroímhodúl agus eisítear 

deimhniú foriomlán nuair a chríochnaítear gach ceann de na ceithre chroímhodúl. 

 

Tá súil againn go dtacóidh an acmhainn nua seo a d’fhorbair Cigireacht Luathbhlianta Tusla don earnáil 

leis an earnáil luathbhlianta chun tuiscint níos fearr a bheith acu ar an méid atá i gceist le soláthar 

ardchaighdeáin luathbhlianta ó thaobh cleachtais de i measc gach linbh a gcuirtear seirbhísí 

luathbhlianta cláraithe Tusla ar fáil dóibh. 

 

 

file:///C:/Users/dunnem1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0NVIP9GQ/A%20link%20is%20also%20available%20at%20https:/first5.gov.ie/practitioners/continuing-professional-development
https://www.tusla.ie/uploads/content/4566-TUSLA_QRF_DAY_CARE_LR.pdf
https://www.tusla.ie/uploads/content/4566-TUSLA_QRF_DAY_CARE_LR.pdf
https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-quality-and-regulatory-framework/
https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-quality-and-regulatory-framework/


 
 

Ionad Soláthraithe Luathbhlianta (EYPC) 
 
Leanann Pobal le tacaíocht agus cúnamh a sholáthar go díreach do sholáthraithe luathbhlianta trí 
Ionad Soláthraithe Luathbhlianta (EYPC) Pobal. Arís eile, ba mhí fhíorghnóthach mí Dheireadh Fómhair 
agus dhéileáil foireann EYPC le 7,973 teagmhálaí a lorg tacaíocht ó sholáthraithe luathbhlianta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tá Ionad Soláthraithe Luathbhlianta Pobal ar oscailt:  
 

- Dé Luain/Dé Máirt ó 9:00am go 5:00pm 

- Dé Céadaoin ó 10.00am go 5:00pm  

- Déardaoin/Dé hAoine ó 09:00 go 5:00pm 

Seol iarraidh ar aghaidh, le do thoil, ar Hive nó ar ríomhphost chuig: eypc@pobal.ie. Freagróidh ár 
bhfoirne teagmhála ceisteanna a luaithe agus is féidir.  
 
Chun leanúint le seirbhís mhaith a sholáthar, titeann oiliúint foirne amach ar maidin ar an gCéadaoin 
ó 9am go 10am. Bíonn línte gutháin dúnta i rith an ama seo, ach tá fáilte romhat HIVE/ríomhphost 
a úsáid chun do cheist a thabhairt chun solais. 
 

Cistiú Luathbhlianta - 2020 
 
 
 

mailto:eypc@pobal.ie


 

Íocaíochtaí d’Fhorbairtí Gairmiúla Leanúnacha (CPD)  
 
Eisíodh íocaíochtaí CPD Dé hAoine, an 23 Deireadh Fómhair do gach seirbhís do rannpháirtithe a 
chríochnaigh oiliúint CPD ‘Caint Múinteoirí’ Hanen (Hanen Teacher Talk) agus Aistear agus Súgradh 
(Play) idir an 1 Eanáir agus an 11 Márta. Bunaítear íocaíochtaí ar an méid seisiúin oiliúna ar 
freastalaíodh orthu i rith na tréimhse seo. Ní raibh rannpháirtithe ábalta na cúrsaí a chríochnú mar 
gheall ar shrianta COVID-19. 
 
Tabhair faoi deara, le do thoil, is féidir a fhaide le 18 n-uaire an chloig d’oiliúint íoctha CPD a chur ar 
gach ball foirne i ngach bliain féilire. Déanfar íocaíochtaí do gach rannpháirtí leis an bhfostóir/an 
suíomh cúraim leanaí SEACHAS leis an duine aonair. Tá an fostóir freagrach as aisíocaíocht a dhéanamh 
trí íocaíocht nó an méid ama a oibríodh. Is é an ráta íocaíochta €13 san uair. 
 
Má bhíonn aon cheisteanna agat maidir le d’íocaíochtaí, déan teagmháil, le do thoil, le eypc@pobal.ie 
nó trí ghlao ar 01-5117222. 
 
 
 

 
 
 
Leanann Tús Níos Fearr AIM (Better Start AIM) le tacaíocht a sholáthar do leanaí, teaghlaigh agus 
soláthraithe ECCE. I rith an ama seo, tugadh athruithe isteach chun tacú le próiseas iarratais AIM. 
 
Cuireadh gairmeacha ar athbhreithniú tuismitheora agus próisis mheantóireachta cumaiscthe i 
bhfeidhm lena éascú iarratais AIM a sheoladh ar aghaidh agus a phróiseáil chomh maith leis an ngairm 
ar athbhreithniú soláthraí. Tugadh céim bhreise isteach, ‘Athbhreithniú ar Bhreathnóireacht ar 
Sheirbhís’, in éagmais breathnóireacht a thabhairt chun críche. Cuireann an próiseas seo ar chumas 
an tsoláthraí ECCE chun plé a dhéanamh ar riachtanais tacaíochta linbh trí úsáid a bhaint as an bPróifíl 
Rochtana agus Ionchuimsithe a bhaineann úsáid as físchomhdháil lena Speisialtóir Luathbhlianta AIM. 
 
Tacaíonn na próisis oiriúnaithe seo a thabhairt isteach le soláthraithe seirbhíse ECCE chun leanúint le 
heispéireas ionchuimsitheach réamhscoile a sholáthar, a chinntíonn, dá bharr, gur féidir le leanaí faoi 
mhíchumas páirt iomlán a ghlacadh i gclár Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (ECCE). Chun teacht 
ar eolas breise faoi AIM, tabhair cuairt ar www.AIM.Gov.ie nó www.betterstart.ie 
 

  

http://www.aim.gov.ie/
http://www.betterstart.ie/


Forbairt Ghairmiúil Leanúnach Leibhéal 3 AIM 
 

Próiseáil Chéadfach sa Luathfhoghlaim 

Tá líon teoranta áiteanna ar an gcúrsa ríomhfhoghlama seo ar fáil trí leathanach Acmhainn CPD na 
Chéad 5 https://first5.gov.ie/practitioners/continuing-professional-development 
 

Seirbhís Forbartha Cáilíochta 

Cuireann Seirbhís Forbartha Cáilíochta Tús Níos Fearr comhairle, meantóireacht agus tacaíocht 
chóitseála éagsúil ar fáil chun feabhas a chur chleachtas cáilíochta i suíomhanna Fhoghlaim agus 
Chúram na Luath-Óige in Éirinn.  
 
Cuireann an tSeirbhís um 

Fhorbairt Cáilíochta cur chuige 

meantóireachta cumaiscthe ar 

fáil anois, a n-áirítear an méid seo 

a leanas leis: 

 

Déan teagmháil le: 
quality@betterstart.ie chun 
teacht ar eolas breise nó chun 
tacaíocht a iarraidh.
 
 
 
 
 
 

Más maith leat an ríomhfheasachán seo a fháil i mBéarla, cuir ríomhphost chuig 
dcyaey_comms@dcya.gov.ie  le d'ainm, ainm na seirbhíse agus do sheoladh ríomhphoist

 

An Rannán Luathbhlianta ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtithe agus Óige 
Tá an ríomhphost seo á fháil agat mar gheall go bhfuil conradh agat chun seirbhísí Luathbhlianta a 

sholáthar. 
 

Más fearr leat gan an ríomhbhullaitín seo a fháil, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh linn ag 
dcyaey_comms@dcya.gov.ie chun díliostáil agus bainfimid thú ónár liosta láithreach. 
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