
 
 
Fáilte chuig an Ríomhbhullaitín is déanaí ó Rannán na Luathbhlianta.  
 
Thar aon rud eile, agus an Nollaig agus deireadh na bliana ag druidim linn, ba 
mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil libh go léir as an díograis agus tiomantas 
leanúnach a léirigh sibh i rith 2020. Ó thús na paindéime seo, agus ár mbealach 
á dhéanamh againn trí thréimhsí éagsúla de shrianta, choinnigh sibh an 
misneach an t-am ar fad.  
 
Agus deireadh na bliana seo nach mór buailte linn, bliain a bhí thar a bheith 
dúshlánach don Earnáil um Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige agus Cúram 
Leanaí Ar Aois Scoile, tá súil agam gur féidir machnamh a dhéanamh ar éachtaí 
iontacha na hearnála seo ó thaobh dul in oiriúint agus timpeallacht shábháilte 
chomhbhách a chruthú do leanaí.  
 
Tá súil againn go léir le leathadh amach na vacsaíne san Athbhliain, go mbeidh cúrsaí ar ais arís mar a bhí siad roimh 
COVID-19. Táim ag súil le cuid de na tionscnaimh atá tosaithe againn cheana féin a chur ar aghaidh, agus ár ndícheall 



a dhéanamh cur leis an obair seo agus leis na gealltanais atá luaite i gClár an Rialtais. Táim ag súil go speisialta le foilsiú 
an Phlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí san athbhliain, ina leagfar amach na bearta gearrthéarmacha, 
meántéarmacha agus fadtéarmacha maidir le feighlithe leanaí a rialú agus a thacú ar bhonn céimnithe sna deich 
mbliana atá romhainn amach.  
 
Ceann de na saincheisteanna atá fós le réiteach ná pá agus coinníollacha na ngairmithe a oibríonn san Earnáil um 
Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige agus táim meáite ar an tsaincheist sin a réiteach le linn mo thréimhse sa Rialtas. 
Le roinnt seachtainí anuas, táim tar éis comhpháirtíocht nua a bhunú go foirmiúil le SIPTU agus Seirbhísí Óige Éireann 
(Childhood Services Ireland) agus mar chuid de sin, reáchtálfar próiseas rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara chun 
plé a dhéanamh ar conas is fearr aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna seo, agus mar a thacóidh Comhchoiste 
Oibreachais leis na pléití seo. Reáchtálfar an chéad chruinniú den ghrúpa nua seo sna seachtainí atá amach romhainn 
agus beidh Kevin Duffy, Iar-Chathaoirleach na Cúirte Oibreachais, ina Chathaoirleach ar an gcruinniú sin.  
 
Táim ag súil le dul i mbun oibre le SIPTU agus Seirbhísí Óige Éireann agus comhaontas pá á lorg acu thar ceann oibrithe 
agus soláthróirí.  
 
Tá Nollaig as an ngnáth romhainn gan aon dabht ar bith ach guím Nollaig thaitneamhach agus shábháilte ar na 
soláthróirí agus cleachtóirí go léir a oibríonn san earnáil agus táim ag súil le bheith ag obair libh arís san Athbhliain.  
 
Le gach dea-ghuí, 

 
 

Roderic O’Gorman 
An tAire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige. 
 

 
Comhairliúchán – Samhail Nua Chistithe agus Plean Forbartha don Lucht Saothair 
 
Tá Céim 1 den Chomhairliúchán agus Rannpháirtíocht maidir le tionscadal an tsamhail cistithe beagnach thart agus tá 
an chéad chéim eile á pleanáil cheana féin. Tá an comhairliúchán maidir le Céim 1 den Phlean Forbartha don Lucht 
Saothair tagtha chun críche freisin. 
 
Mar chuid den chomhairliúchán, reáchtáladh seimineár gréasáin ar an 22 Meán 
Fómhair. Idir mí Lúnasa agus mí na Nollag, cuireadh amach glao oscailte ar 
aighneachtaí, rinneadh suirbhé náisiúnta teaghlach agus reáchtáladh sraith de 
phléití dírithe ar líne. Comhroinnfear achoimre ar thorthaí na bpléití sin trí 
sheimineár gréasáin clabhsúir a chur ar siúl ar an 16 Nollaig. Déanfar an 
seimineár eolais seo a thaifeadadh agus a chur ar fáil. Tá sé beartaithe go 
bhfoilseofar tuarascálacha mionsonraithe maidir leis an Rannpháirtíocht agus 
Comhairliúchán a tharla i gCéim 1 i mí Eanáir 2021.  
 
Go dtí seo, tá an Sainghrúpa maidir leis an tsamhail nua chistithe tagtha le chéile 10 n-uaire agus táthar tar éis an 
chéad sraith de pháipéir oibre, arna gcur ar fáil ag Frontier Economics, a fhoilsiú. Chun tuilleadh eolais a fháil maidir 
leis an nGrúpa agus an dul chun cinn atá déanta acu, agus chun na páipéir oibre a rochtain, téigh go 
www.first5fundingmodel.ie (ár leithscéal nach bhfuil leagan Gaeilge ar fáil). 
 
Foilseofar tuarascáil eatramhach ar an bPlean Forbartha don Lucht Saothair i mí Eanáir. 
 
 
 
 

http://www.first5fundingmodel.ie/


Méadú ar Chaipitíocht AIM Leibhéal 7 
 
A bhuí leis an maoiniú breise a fuair an tAire O’Gorman i mBuiséad 2021 don tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú 
(AIM), ó mhí Eanáir 2021 ar aghaidh tiocfaidh méadú 7% (ó €195 go €210 in aghaidh na seachtaine) ar luach na n-
íocaíochtaí cúnaimh bhreise AIM a fhaigheann na seirbhísí sin a chuireann an clár réamhscoile ECCE ar fáil. 
 
Ón gcéad seachtain i mí Eanáir 2021 ar aghaidh, íocfar an chaipitíocht mhéadaithe do sheirbhísí fhoghlaim agus chúram 
na luath-óige arna gceadú chun cúnamh breise AIM a fháil. Is éard atá i gceist leis an méadú seo ná athrú ráta ó €195 
go €210 in aghaidh na seachtaine le haghaidh 15 uair an chloig ECCE, agus tiocfaidh méadú pro rata ar na rátaí eile. 
Cuirfidh an méadú 7% seo rátaí caipitíochta AIM i gcomhréir leis na rátaí caipitíochta ECCE ar tháinig méadú 7% orthu 
i mí Meán Fómhair 2018. 
 
Bronnadh Céime LINC 
 
Comhghairdeas do na céimithe go léir ó rang LINC 2019.   
 
Tá an Clár LINC tar éis cur go mór le rathúlacht an chláir AIM ó thaobh tacú le leanaí 
faoi mhíchumas a thabhairt isteach sa chlár ECCE. Agus 849 céimí nua againn i 
mbliana, tá ríméad orainn go bhfuil an clár le rith arís. Cuirfear tús le LINC 2021 i mí Eanáir. 
 
Cuirfear tús freisin i mí Eanáir le hobair maidir le Measúnú a dhéanamh ar an gClár AIM, obair a bheidh ar siúl i rith na 
bliana ar fad.  
 
An bhfuil tuismitheoirí i do sheirbhís tar éis ioncam a chailleadh de dheasca COVID-19?  
 
Cuireann an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí próiseas iarratais solúbtha ar fáil lena 
mbaineann roghanna measúnachta éagsúla i ndáil le tuismitheoirí. Tá ‘Measúnú 
Bunaithe ar an mBliain Reatha’ ar ceann de na roghanna sin. Tugann sé seo deis do 
thuismitheoirí ioncam na bliana reatha a chur isteach lena mheasúnú chun a 
leibhéal fóirdheontais a chinneadh, seachas an rogha réamhshocraithe a úsáid, i.e. 
ioncam na bliana cánach roimhe sin a úsáid. Leis sin, gheofar léargas níos cruinne 
ar a leibhéal ioncaim reatha. 
 
Chomh maith leis sin, tabharfaidh an rogha ‘Measúnú i gCás Athraithe Thobainn’ deis d’iarratasóirí a chur in iúl go 
bhfuil athrú leanúnach ar siúl ó thaobh ioncaim de. Baineann sé sin le daoine a chaill a bpost, nó a tháinig laghdú ar 
bhonn leanúnach ar a n-ioncam ar chúiseanna nach raibh smacht acu féin orthu. Rachaidh an beart seo chun tairbhe 
go leor tuismitheoirí a laghdaíodh a n-ioncam de dheasca na paindéime COVID-19. Caithfidh tuismitheoirí foirm 
iarratais nua NCS  a chomhlánú chun  leas a bhaint as an mbeart seo agus molaimid tuismitheoirí i do sheirbhís a chur 
ar an eolas faoi sin. Is féidir le tuismitheoirí glaoch a chur ar 01 906 8530 nó cuairt a thabhairt ar 
https://www.ncs.gov.ie/ie/ chun tuilleadh eolais a fháil. 
 
Taifeadadh Tinrimh NCS 
 
Síneadh ar an Riail 2 uair an chloig  
Faoin bpacáiste spreagtha arna fhógairt i mí Iúil, thug an Roinn solúbthacht bhreise isteach - ar bhonn sealadach - 
maidir le rialacha tinrimh an NCS. Ceadaíonn an t-athrú seo éagsúlacht tinrimh 2 uair an chloig in aghaidh na seachtaine 
a bheith i gceist gan tuarascáil a thionscnamh. Is beart sealadach é seo chun léiriú a dhéanamh ar an luainiú atá le 
feiceáil sna gnáthphatrúin tinrimh de dheasca COVID-19.  Táthar tar éis an beart sealadach seo a shíneadh agus 
mairfidh sé go dtí an 31 Márta 2021. 
 
Uaireanta Téarma agus Uaireanta Neamhthéarma  
Tabhair do d’aire, má tá an Rianaire Tinrimh ar an Hive á úsáid agat, gur cheart uaireanta téarma na leanaí a chur 
isteach sa cholún ‘NCS Hours Claimed’ le linn an téarma ionas go nginfidh an rianaire na foláirimh iomchuí i gcoinne 
thinreamh an linbh. Tá eolas faoi sin ar fáil ar leathanach 9 den Lámhleabhar d’Úsáideoirí an Rianaire.  
 
Is féidir na hábhair seo a rochtain sa mhír ar an Hive dar teideal ‘Programme  Information’ faoin teideal ‘Compliance’ 
(is oth linn nach bhfuil leagan Gaeilge den acmhainn seo ar fáil).  

https://www.ncs.gov.ie/ie/
https://earlyyearshive.ncs.gov.ie/programme-information/programme-information-acs/


 
Leanaí Leochaileacha agus an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí  
 
Déanann an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí (NCS) socruithe ar leith le haghaidh leanaí agus teaghlaigh leochaileacha. 
Cé go bhfuil sé leagtha amach go gcaithfidh an Comhlacht is Urraitheoir atreorú a dhéanamh bunaithe ar riachtanas 
sonrach an linbh i gcomhréir le critéir shainmhínithe clár urraíochta NCS, iarrtar ort anois cabhair a thabhairt do 
theaghlach ar bith a thagann ar aire trí theagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht reachtúil iomchuí. Má tá treoir uait, 
déan teagmháil le do CCC áitiúil a chabhróidh leat, nó is féidir iarraidh ar an tuismitheoir teagmháil a dhéanamh leis 
an CCC é/í féin agus cabhróidh an CCC leis an teaghlach go díreach. 
  
Tá na critéir le haghaidh na gcomhlachtaí reachtúla iomchuí leagtha amach anseo thíos. 
 

Comhlacht Reachtúil  Cúis Urraíochta  Teagmhálaí/Oifigeach Atreorúcháin 
Ainmnithe 

 
An tAire Oideachais agus 
Scileanna  

 
Chun tacaíocht a thabhairt do 
thuismitheoirí atá faoi bhun 18 bliana 
d’aois fanacht sa chóras oideachais nó 
oiliúna trí sheirbhísí cúraim leanaí a chur 
ar fáil dóibh. 

 
Is é/í an tuismitheoir an teagmhálaí 
ainmnithe don Roinn Oideachais agus 
Scileanna ach síneoidh Príomhoide na 
hInstitiúide Oideachais an fhoirm ar a 
s(h)on.  
 

 
An tAire Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais 

 
Chun rochtain ar sheirbhísí cúraim leanaí a 
éascú d’iarratasóirí laistigh de bhrí Alt 2 
den Acht um Chosaint Idirnáisiúnta, 2015, 
agus do dhídeanaithe cláir laistigh de bhrí 
Alt 59 den Acht um Chosaint Idirnáisiúnta, 
2015 ionas gur féidir le tuismitheoirí nó 
leanaí tacaíochtaí oideachais, tacaíochtaí 
comhtháite agus tacaíochtaí ábhartha eile 
a rochtain. 

 
Is é/í an tuismitheoir an teagmhálaí 
ainmnithe don Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais (DJE) ach síneoidh Oifigigh 
sa DJE an fhoirm ar a s(h)on, le cúnamh ó 
Bhainisteoirí EROC agus na hoibrithe 
Tacaíochta Athlonnaithe. 

An Ghníomhaireacht um 
Leanaí agus an Teaghlach 
(Child and Family Agency, CFA) 

Chun rannpháirtíocht i seirbhís cúraim 
leanaí a chumasú mar chuid den soláthar 
a dhéanann an CFA ar sheirbhísí cúraim 
leanaí agus seirbhísí tacaíochta teaghlaigh 
chun leasa leanaí a bhfuil cúram nó 
cosaint bhreise de dhíth orthu. 

Is féidir le hOibrithe Sóisialta agus Oifigigh 
eile sa CFA atreorú a dhéanamh agus is iad 
na hArdbhainisteoirí um Chosc, 
Comhpháirtíocht agus Tacaíocht Teaghlaigh 
(Prevention, Partnership and Family 
Support/PPFS) teagmhálaithe ainmnithe an 
CFA. 

HSE Chun rannpháirtíocht i seirbhís cúraim 
leanaí a chumasú, áit a sainaithnítear 
riachtanas cúram leanaí a chur ar fáil mar 
thacaíocht bhreise don teaghlach. Chun 
freastal ar riachtanais forbartha linbh atá 
faoi bhun 4 bliana d’aois nach bhfuil 
cláraithe ar chlár réamhscoile arna 
mhaoiniú ag an Aire Oideachais agus 
Scileanna agus nach mbeadh ag freastal ar 
sheirbhís cúraim leanaí murach sin. 

Is oifigigh atreoraithe iad Altraí Sláinte Poiblí 
agus cuireann siad a bhfoirmeacha ar 
aghaidh go hinmheánach chuig an 
teagmhálaí ainmnithe arna cheapadh ag an 
HSE.  

DRHE/Údaráis Áitiúla  Chun tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh 
atá gan dídean agus teaghlaigh a bhfuil 
dídean díreach faighte acu chun seirbhísí 
cúraim leanaí a rochtain.   
 

Tá 12 Teagmhálaí Ainmnithe ag DRHE ó De 
Paul, Focus Ireland, (Foireann 
Ghníomhaíochta Teaghlaigh gan 
Dídean/Family Homeless Action Team), Arm 
an tSlánaithe, Mol Teaghlaigh Crosscare, 
(Paráid an Chaisleáin Ghlais & Bóthar 
Chluain Ioraird), Tacaíocht Tithíochta DCC. 
 
 
Údaráis Áitiúla - Is é an tOifigeach Tithíochta 
san Údarás Áitiúil an Teagmhálaí Ainmnithe  

 
Tá tuilleadh eolais agus cúnamh ar fáil ó do CCC áitiúil agus ó Pobal ar 01 906 8530  



 
Clár Caipitil 2021 
 
Beidh an próiseas iarratais don Chlár Caipitil 2021 ar fáil ar an Hive go déanach i mí Eanáir 
2021.   
  
Tá €8.3 milliún curtha ar fáil don Chlár Caipitil 2021 agus tá sé mar thosaíocht an cistiú seo a úsáid chun tacú le seirbhísí 
na rialacháin agus caighdeáin sábháilteachta dóiteáin a chomhlíonadh. Beidh deontais chaipitil idir €1,000 agus 
€10,000 ar fáil lena n-úsáid i gcomhair na costais a bhaineann leis na hoibreacha leasúcháin is gá chun Deimhniú 
Sábháilteachta ó Dhóiteán a fháil. Is riachtanach an deimhniú seo a fháil mar chuid den phróiseas rialála reachtúil a 
dhéanann Tusla, mar rialtóir neamhspleách na hearnála.  
  
Le bheith incháilithe chun cistiúchán a fháil, ní mór go sainaithnítear na 
hoibreacha mar obair riachtanach i dtuarascáil mheasúnachta ar 
shábháilteacht dóiteáin arna déanamh ag duine inniúil (ailtire, suirbhéir tógála 
nó innealtóir cláraithe) i ndiaidh mhí an Mheithimh 2019. Caithfear an 
measúnú ar shábháilteacht dóiteáin a chur isteach leis an iarratas ar 
chistiúchán.  Más maith leat iarratas a dhéanamh ar dheontas faoin gClár 
Caipitil 2021 gan Deimhniú Sábháilteachta ó Dhóiteán a bheith agat, déan 
cinnte go mbeidh measúnú ar shábháilteacht dóiteáin agat go luath i mí 
Feabhra ar a dhéanaí chun tacú le d’iarratas. Cé go gcaithfidh dáta i ndiaidh an 
1 Meitheamh 2019 a bheith ar an measúnú, tabhair do d’aire má dhéantar oibreacha ábhartha i do sheirbhís am ar 
bith ón dáta a fuarthas an measúnú ar shábháilteacht dóiteáin ar aghaidh, ní mór measúnú nuashonraithe a fháil.  
  
Foilseofar tuilleadh faisnéise agus treoirlínte d’iarratasóirí sula n-osclófar an próiseas iarratais. 
 
Paca Tacaíochta do Sheirbhísí atá ag déileáil le cásanna COVID-19 
 
Eiseoidh an Roinn, i gcomhar leis an HSE, pacaí tacaíochta go luath chuig seirbhísí a bhféadfadh go mbeidh orthu 
déileáil le cásanna COVID-19. Is é feidhm an phaca tacaíochta ná an próiseas don mheasúnú riosca sláinte poiblí a 
chuíchóiriú, agus tuilleadh eolais a thabhairt do sheirbhísí faoi cad é a bheidh rompu má bheidh orthu tabhairt faoin 
bpróiseas seo. Sa phaca, beidh 
 

 sraith de cheisteanna coitianta mionsonraithe,  

 teimpléad Excel a iarrtar ar sheirbhísí a chomhlánú agus a choinneáil in aice láimhe 
ar eagla go mbeidh gá le measúnú riosca sláinte poiblí, agus 

 liosta de shonraí teagmhála le haghaidh rannóga sláinte poiblí réigiúnacha.  
 
An Straitéis um Leithdháileadh Vacsaín COVID-19  
 
Cheadaigh an Rialtas an Straitéis um Leithdháileadh Vacsaín COVID-19 ar an 8 Nollaig 2020. Leagtar amach sa Straitéis 
(arna forbairt ag an gCoiste Comhairleach Náisiúnta um Imdhíonadh (NIAC) agus an Roinn Sláinte, agus arna tacú ag 
an bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí (NPHET)) liosta tosaíochta sealadach de ghrúpaí atá le himdhíonadh 
nuair a bheidh an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) tar éis vacsaín(í) éifeachtacha(a) agus sábháilte a údarú. 
 
Is cuid bhreise de fhreagairt an Stáit ar an bpaindéim COVID-19 í an Straitéis seo agus 
forbrófar agus athrófar í de réir agus a thiocfaidh faisnéis mionsonraithe amach faoi 
na vacsaíní agus a n-éifeachtúlachta. Is doiciméad beo í agus féadfaidh athrú teacht 
uirthi, bunaithe ar cé chomh héifeachtach is a bheidh vacsaíní éagsúla i measc grúpaí 
éagsúla sa daonra go ginearálta. 
 
Mar aitheantas ar cé chomh tábhachtach is atá an earnáil um fhoghlaim agus cúram 
na luath-óige, agus cúram leanaí ar aois scoile do leanaí, do theaghlaigh agus don 
tsochaí i gcoitinne, tá oibrithe cúraim leanaí - mar aon le múinteoirí - i gceann de na grúpaí tosaíochta: 
 
 
 



 
11: Daoine atá ag obair in earnáil an oideachais: 
 

Iad siúd atá riachtanach don oideachas 
agus atá i mbaol a nochtadh don ghalar 
- foireann bunscoileanna agus 
meánscoileanna, cúntóirí riachtanais 
speisialta, oibrithe cúraim leanaí, 
oibrithe cothabhála, tiománaithe bus 
scoile, etc. 

Chun oideachas lánaimseartha a 
choinneáil ar oscailt le haghaidh 
leanaí uile ar imir an phaindéim 
tionchar díréireach orthu. 

Trí fhorbairt oideachais agus 
shóisialta leanaí a choinneáil agus 
fostaíocht tuismitheoirí a éascú, 
táthar ag cloí leis an bprionsabal 
‘baol a íoslaghdú’. Baineann 
prionsabal na cómhalartachta leis 
seo freisin i bhfianaise an riosca 
féideartha breise a bhaineann leis na 
grúpaí seo. 

 
Níl sé socraithe fós cibé an gcaithfear an t-imdhíonadh ar fad a bheith déanta i ngrúpa amháin sula dtosófar ar ghrúpa 
eile, nó an mbeidh forluí éigin i gceist.  
 
Tá an Straitéis iomlán ar fáil anseo.  
 

 
Léargas nua: Seimineáir ghréasáin nua maidir le Cáilíocht san Oideachas 
 
Tá Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna ag leanúint dá hacmhainní 
a leathnú chun tacú le forbairt na cáilíochta i suíomhanna um fhoghlaim agus 
cúram na luath-óige trí na seimineáir ghréasáin ‘Léargas: Cáilíocht san 
Oideachas’ a chur ar fáil. Cuirtear na seimineáir ghréasáin seo le chéile 
bunaithe ar fhianaise ar mheasúnú arna bailiú i suíomhanna ELC le linn 
cuairteanna Cigireachta Luathbhlianta agus, in éineacht le fianaise thaighde, 
cuirtear comhairle agus treoir phraiticiúil ar fáil lena linn maidir le cleachtas a 
fhorbairt agus a fheabhsú i ngnéithe áirithe den luathoideachas.  
Go dáta, tá 7 sraith foilsithe againn:  
 

 Aistrithe - Tacú le leanaí i mbun aistrithe 

 Scileanna fisiciúla leanaí a fhorbairt  

 Measúnú 

 Cigireachtaí Oideachas na Luathbhlianta - forléargas 

 Féinmheastóireacht - treoir maidir le tosú 

 Luathlitearthacht leanaí a fhorbairt 
 
I mí na Nollag/mí Eanáir, foilseofar na sraitheanna seo a leanas: 
 

 Timpeallachtaí Foghlama Éifeachtacha Lasmuigh. Áirítear sa tsraith seo réamhrá agus seimineár gréasáin 
amháin do chleachtóirí Luathbhlianta agus bunmhúinteoirí.  

 Comhionannas, Éagsúlacht agus Cuimsiú. Sa tsraith seo, cuirfear coincheapa agus smaointe i láthair chun tacú 
le cuimsiú agus éagsúlacht i dtimpeallachtaí Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige agus i ranganna naíonáin 
i mbunscoileanna  

 
Tá na seimineáir ghréasáin Léargas go léir ar fáil anseo ar gov.ie. 
 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/grupai-sealadacha-leithdhailte-vacsaini/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/leargas/#leargas-aistrithe


 
 
Clár Ríomhfhoghlama maidir le Creat Cáilíochta agus Rialála Tusla: 

Tá an Clár Ríomhfhoghlama maidir le Creat Cáilíochta agus Rialála Tusla ar fáil anseo ar shuíomh gréasáin Tusla. 
Forbraíodh an clár i ndiaidh comhairliúcháin le hearnáil na luathbhlianta maidir leis na tacaíochtaí arna sainaithint 
chun tacú chun na Rialacháin fán Acht um Chúram Leanaí 1991 (Seirbhísí Luathbhlianta) 2016 a chomhlíonadh. 
 
Is tacaíocht bhreise é an Clár Ríomhfhoghlama maidir le Creat 

Cáilíochta agus Rialála Tusla do dhoiciméad an Chreata Cáilíochta 

agus Rialála arna scaipeadh ar an earnáil, agus atá ar fáil anseo.  

Tacaíonn an clár freisin leis na Treoirlínte maidir le Beartais agus 

Nósanna Imeachta a fhorbairt i dTimpeallachtaí um Chúram agus 

Oideachas na Luath-Óige - Treoirleabhar Praiticiúil atá ar fáil anseo.  

Ó seoladh na chéad trí mhodúl den chlár ríomhfhoghlama i mí 
Dheireadh Fómhair 2020, tá a lán daoine ó Earnáil na Luathbhlianta 
tar éis clárú chun tabhairt fúthu. Faoi láthair, tá  
 

 2614 úsáideoir cláraithe ar an gclár 

 Tá 2390 úsáideoir aonair tar éis an Réamhrá a chur i gcrích  

 Tá 1897 úsáideoir aonair tar éis an mhodúil dar teideal Rialachas a chur i gcrích  

 Tá 1560 úsáideoir aonair tar éis an mhodúil dar teideal Sábháilteacht a chur i gcrích  
  
Rachaidh an modúl dar teideal Áitreabh beo roimh an Nollaig agus beidh na modúil dar teideal Sláinte, Leas agus 
Forbairt agus Clabhsúr ar fáil go luath in 2021.  
  
Táillí Clárúcháin do Sheirbhísí Luathbhlianta 
  
Ní haon scéal nua do sholáthróirí é go bhfuil sé de cheangal ar sholáthróirí réamhscoile cláraithe go léir táillí bliantúla 
a íoc mar a leagtar amach sna Rialacháin fán Acht um Chúram Leanaí 1991 (Seirbhísí Luathbhlianta) 2016, Rialachán 5, 
Táillí. Déanfaimid teagmháil leat go luath trí do sheoladh ríomhphoist cláraithe chun eolas agus nasc a chur chugat 
maidir le conas íocaíocht a dhéanamh le haghaidh 2020.  
  
Ba mhór againn dá ndéanfadh soláthróirí cláraithe a n-íocaíocht tráth nach déanaí ná an 31 Eanáir 2021.  
  
Tabhair do d’aire nach gá do na seirbhísí seo a leanas an táille seo a íoc, toisc 
go bhfuil sí íoctha acu cheana féin mar chuid dá bpróiseas clárúcháin:  
  

· Seirbhísí arna gclárú den chéad uair in 2020.  
· Seirbhísí arna gclárú den chéad uair in 2017 agus atá a gclárúchán á 

athnuachan acu faoi láthair nó a bhfuil a gclárúchán athnuaite acu 
cheana féin.  

  
Má tá ceist ar bith agat maidir leis an bpróiseas íoctha táillí, déan teagmháil le eyifees@tusla.ie, luaigh 
d’uimhir Tusla agus d’uimhir theileafóin agus déanfaidh duine den fhoireann teagmháil leat chun 
comhairle a chur ort. 

  

https://scanner.topsec.com/?t=1002fbdeef1ffa9ad262d5ac18c4ac8b7e958d88&d=1824&u=https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-quality-and-regulatory-framework/quality-and-regulatory-framework-elearning-programme/
https://scanner.topsec.com/?d=1823&t=5615f9f6d9dd1baf236de3d5dcc5ecf86a2eee81&u=https://www.tusla.ie/uploads/content/4566-TUSLA_QRF_DAY_CARE_LR.pdf
https://scanner.topsec.com/?d=1823&t=583eeb5642bb1f589a41ca10129d5ac9599d6802&u=https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-quality-and-regulatory-framework/
https://scanner.topsec.com/?d=1823&t=583eeb5642bb1f589a41ca10129d5ac9599d6802&u=https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-quality-and-regulatory-framework/
https://scanner.topsec.com/?d=1823&t=583eeb5642bb1f589a41ca10129d5ac9599d6802&u=https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-quality-and-regulatory-framework/
mailto:eyifees@tusla.ie


Treoirlínte maidir le Nósanna Itheacháin Sláintiúla do Leanaí 1-4 bliana d'aois 
  
Tá Éire Shláintiúil tar éis Treoirlínte maidir le Nósanna Itheacháin Sláintiúla do Leanaí 1-4 bliana d'aois, chomh maith 
le pirimid an bhia athbhreithnithe, a fhoilsiú le déanaí.  Áirítear leis na treoirlínte faisnéis bheathaithe, pleananna le 
haghaidh béilí agus comhairle maidir le méid an sciar, chomh maith le hacmhainní chun nósanna itheacháin sláintiúla 
a chur chun cinn. Tá na treoirlínte agus acmhainní ar fáil ar an suíomh gréasáin Gov.ie anseo. 
 

 

 
 

 

An Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí (NCS)  

Fógartha i mBuiséad 2017, seoladh an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí (NCS) go hoifigiúil ar an 20 Samhain 2019. Ba é 

an NCS an chéad teidlíocht reachtúil ar thacaíocht airgeadais i ndáil le cúram leanaí in Éirinn. Leis an teidlíocht seo, tá 

sé mar aidhm ag NCS torthaí leanaí a fheabhsú, tacú le foghlaim ar feadh an tsaoil, bochtaineacht leanaí a laghdú agus 

na costais a bhaineann le cúram leanaí ardcháilíochta a laghdú go suntasach do na mílte teaghlach ar fud na hÉireann. 

Bhunaigh NCS córas cothromasach agus forásach i ndáil le fóirdheontais uilíocha agus fóirdheontais a bhaineann le 

hioncam i ndáil le leanaí suas go haois 5 bliana d’aois. Cuireann sé próiseas iarratais ar líne nuálach agus éasca le húsáid 

ar fáil freisin chun na fóirdheontais sin a rochtain. 

Tá an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (DCEDIY) freagrach as beartas agus 

reachtaíocht an NCS, agus as maoirsiú a dhéanamh ar an scéim freisin, cé gurb é Pobal a dhéanann an Scéim a riar. 

Baineadh amach spriocanna tábhachtacha le linn na chéad bhliana den NCS mar a leagtar amach anseo thíos: 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d945c-ith-bia-slaintiuil/


 

 

Anuas ar na figiúirí seo, rinneadh tagairt don NCS i dTuarascáil an Choimisiúin Eorpaigh de réir Tíre: Éire 2020 mar thír 

a bhfuil an-dul chun cinn déanta aici ó thaobh rochtain a mhéadú ar chúram leanaí inacmhainne agus ardcháilíochta. 

Buíochas ó chroí leis na Soláthróirí um Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige a chuir an Scéim ar fáil le linn 2020.  

Uaireanta Oscailte agus Sceideal Pá na Nollag  

Leanfaidh Ionad Soláthraithe na Luathbhlianta (EYPC) ar aghaidh ag freagairt ceisteanna agus ag cur tacaíochta ar fáil 

i rith thréimhse na Nollag agus na hAthbhliana. Seo thíos na huaireanta oscailte agus sonraí teagmhála ábhartha: 

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, is féidir le Soláthróirí na Luathbhlianta teagmháil a dhéanamh le hIonad Soláthraithe na 

Luathbhlianta (EYPC) trí ‘Request’ a logáil ar Hive na Luathbhlianta nó trí ríomhphost a sheoladh chuig eypc@pobal.ie 

Ar an gcaoi chéanna, is féidir le tuismitheoirí agus caomhnóirí teagmháil a dhéanamh i gcónaí le hIonad Tacaíochta do 

Thuismitheoirí an NCS. Seo thíos na huaireanta oscailte agus sonraí teagmhála ábhartha: 

mailto:eypc@pobal.ie


 

 

Dátaí Íocaíochta na Nollag & na hAthbhliana 

Dátaí Cláir  

18 Nollaig 2020 NCS, CCSP, AIM L5 

24 Nollaig 2020 NCS 

31 Nollaig 2020 NCS, TEC 

06 Eanáir 2021 ECCE 

08 Eanáir 2021 NCS, CCSP, TEC, AIM L7 

 

 

 

Athbhreithniú ar an tSeirbhís Forbartha Cáilíochta 

I mbliana, thacaigh an tSeirbhís Forbartha Cáilíochta (QDS) le suíomhanna um Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige ar 

fud na hÉireann. Mar fhreagairt ar COVID-19 agus ar riachtanais sainaitheanta i suíomhanna, rinne an tSeirbhís 

Forbartha Cáilíochta í féin a oiriúnú in 2020 trí thacú le suíomhanna agus iad ag athoscailt i mí an Mheithimh agus trí 

bhogadh i dtreo cur chuige cumaisc, rud a sholáthar tuilleadh solúbthachta agus rochtana ó thaobh tacaíocht 

meantóireachta agus cóitseála a thabhairt maidir lenár gCreataí Náisiúnta, Aistear agus Síolta. Más maith leat tuilleadh 

eolais a fháil maidir lenár dTacaíocht Uilíoch do Chleachtais nó ár dtacaíocht meantóireachta agus cóitseála 

fadtéarmach tríd an tSeirbhís Forbartha Cáilíochta, déan teagmháil le do Choiste Contae agus Cathrach i gCúram Leanaí 

(CCC) nó seol ríomhphost chuig quality@betterstart.ie 

mailto:quality@betterstart.ie


 

 

Foghlaim agus Forbairt na Luathbhlianta  

Ceardlann Hanen - ‘Teacher Talk - Encouraging Language Development in Early Childcare Settings’ 

Tá an Cheardlann ar líne, ‘Encouraging Language Development in Early Childcare Settings’, ar fáil anois do chleachtóirí 

an Chláir ECCE agus dóibh siúd a fhaigheann tacaíocht faoin tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú (AIM). Is 3 cheardlann 

(2.5 uair an chloig an ceann) atá sa chúrsa seo. Má tá suim ag do sheirbhís freastal ar an gcúrsa seo, pléigh le do 

Speisialtóir Luathbhlianta AIM é agus seol ríomhphost chuig: AIMtraining@betterstart.ie. 

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le cur chuige Hanen i ndáil le forbairt urlabhra agus teanga, téigh chuig 
www.hanen.org (is oth linn nach bhfuil leagan Gaeilge de na hacmhainní seo ar fáil). 
 
Próiseáil Chéadfach sa Luathfhoghlaim (SPEL) 

Cuirtear fáilte roimh iarratais ar an gclár ríomhfhoghlama seo a chabhróidh chun do chuid eolais ar phróiseáil 

chéadfach a fhorbairt ionas gur féidir rannpháirtíocht agus teagmháil leanaí uile sa timpeallacht fhoghlama 

réamhscoile a fheabhsú. Cumhdóidh an clár na modúil seo a leanas: 

1: Cad is próiseáil chéadfach ann? 

2: Próiseáil chéadfach a fhorbairt i dtimpeallacht luathfhoghlama 

3: Straitéisí praiticiúla 

4: Tacú le riachtanais an linbh 

Chun iarratas a dhéanamh ar an gclár seo, tabhair cuairt ar na Chéad 5 ‘Forbairt Ghairmiúil Leanúnach - Acmhainní do 

Chleachtóirí  ar www.first5.gov.ie. Tá seimineár gréasáin anseo le Fiona O’Farrell, an Teiripeoir Saothair Péidiatrach a 

d’fhorbair an clár. 

Lámh Modúl a hAon 

Tá an eagraíocht Lámh ag obair chun a cúrsa 'Module One’ a chur ar fáil ar líne. Tá an cúrsa dírithe ar bhaill foirne agus 

gairmithe atá tosaithe ag obair i dtimpeallacht ina n-úsáidtear Lámh agus cumhdaítear 100 comhartha Lámh ann, 

chomh maith le conas tacú le húsáideoir Lámh. Chun eolas cothrom le dáta a fháil, téigh chuig  www.lamh.org. (Is oth 

linn nach bhfuil leagan Gaeilge de na hacmhainní seo ar fáil). 

 

 

 

 

mailto:AIMtraining@betterstart.ie
http://www.hanen.org/
https://first5.gov.ie/practitioners/continuing-professional-development
https://first5.gov.ie/practitioners/continuing-professional-development
http://www.first5.gov.ie/
https://www.lamh.org/communication/training-workplace
http://www.lamh.org/


Tús Níos Fearr AIM (Samhail um Rochtain agus Cuimsiú) 

 

Le linn 2020, tá Tús Níos Fearr AIM tar éis freagairt d’iarratasóirí nua ar Thacaíocht Leibhéal 4 agus Leibhéal 7 do leanaí 

a ghlacann páirt sa Chlár ECCE. Lean Speisialtóirí Luathbhlianta AIM de chomhairle agus tacaíochtaí meantóireachta a 

chur ar fáil le linn na paindéime COVID-19 trí leas a bhaint as cianmheantóireacht, glaonna teileafóin, ríomhphoist, 

agus an áis físchomhdhála ar Microsoft Teams. Thug soláthróirí ECCE aiseolas an-dearfach maidir le Microsoft Teams 

a úsáid. Buíochas leo siúd go léir a chomhroinn a n-eispéiris. Dúirt bainisteoir amháin a ghlac páirt sa phróiseas seo:  

“Níl a fhios agat cén draíocht a d’imir tú ar an nglao Microsoft Teams leis an bhfoireann ach tá fuinneamh níos fearr 

iontu anois agus tá siad ag súil lena gcéad glao eile.” 

Thug Tús Níos Fearr AIM athruithe isteach le déanaí ar an bpróiseas iarratais AIM, lena n-áirítear glaonna 

athbhreithnithe a chur ar thuismitheoirí agus próiseas chun athbhreithniú a dhéanamh ar thuairimí faoin tseirbhís, 

d’fhonn cur isteach agus próiseáil iarratais AIM a éascú. Trí na hathruithe seo a chur i bhfeidhm, tá deis ag na 

Speisialtóirí Luathbhlianta réimse, solúbthacht agus raon na seirbhísí arna gcur ar fáil don Earnáil um Fhoghlaim agus 

Cúram na Luath-Óige a leathnú. Tá aiseolas dearfach faighte ó thuismitheoirí agus ó sholáthróirí. Dúirt tuismitheoir 

amháin: 

‘Mar thoradh ar AIM, tá leanbh iomlán difriúil agam anois a bhíonn ar bís ag dul ar réamhscoil gach lá. Tá na straitéisí 

ar fad arna moladh ag Speisialtóir na Luathbhlianta á gcur i bhfeidhm ag an bhfoireann agus tá na straitéisí sin ag 

obair go mór chun leasa mo linbh.’ 

Go luath in 2020, chabhraigh Speisialtóirí Luathbhlianta AIM le réamhscoileanna spriocanna a fhorbairt chun tacú le 

leanaí ag aistriú chuig an mbunscoil. I mí Lúnasa 2020, seoladh faisnéis chuig breis agus 2,000 tuismitheoir de leanaí a 

bhí ag aistriú chuig an mbunscoil i mí Mheán Fómhair agus a bhí tacaíocht AIM á fáil acu ó Speisialtóir Luathbhlianta 

maidir le conas tacú le haistriú a linbh.  

Tá cuairteanna ar an láthair á ndéanamh anois ag Speisialtóirí Luathbhlianta AIM agus tá siad ag cinntiú go bhfuil an 

treoir um shláinte phoiblí á leanúint agus iad i mbun na gcuairteanna sin. Bunaithe ar chomhairle um shláinte phoiblí, 

áfach, ní dhéanfar ach líon teoranta cuairteanna ar an láthair.  

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le soláthróirí ECCE uile atá tar éis leanúint ar aghaidh ag tacú le leanaí agus 

teaghlaigh ag an am seo agus guímid Nollaig shona agus chiúin orthu go léir.  

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi AIM, téigh chuig www.betterstart.ie (is oth linn nach bhfuil leagan Gaeilge ar fáil) nó 

https://aim.gov.ie/ga/. 

 

Más maith leat an ríomhfheasachán seo a fháil i mBéarla, cuir ríomhphost chuig dcyaey_comms@equality.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@equality.gov.ie chun díliostáil agus bainfimid thú ónár liosta láithreach. 

 

http://www.betterstart.ie/
https://aim.gov.ie/ga/
mailto:dcyaey_comms@equality.gov.ie

