Cad is Bliain Réamhscoile saor in aisce sa Scéim um Chúram
agus Oideachas Luath-Óige (ECCE) ann?

réamhscoile 3 huaire an chloig, 5 lá sa tseachtain, 38 seachtaine na bliana.
saor in aisce ó Mheán Fómhair 2010 ar aghaidh.

Is scéim nua í an Scéim um Chúram agus Oideachas Luath-Óige (ECCE) a
ceapadh chun go mbeidh leanaí in ann freastal ar Bhliain Réamhscoile, ina
bhfuil clár gníomhartha oiriúnacha ar bun, saor in aisce sa bhliain sula
dtosaíonn siad ar bhunscoil.

I roinnt seirbhísí páirtaimseartha cúram lae, cuirfear seisiún réamhscoile 2
uair agus 15 nóiméad an chloig ar fáil do do leanbh, a bheidh ar siúl 5 lá sa
tseachtain, 50 seachtaine na bliana. Beidh na seisiúin seo saor in aisce.

Ullmhaíonn réamhscoil d'ardchaighdeán do leanbh le haghaidh ‘na scoile
móire’

I roinnt seirbhísí cúram lae eile, cuirfear seisiún réamhscoile 3 huaire agus
45 nóiméad an chloig ar fáil, a bheidh ar siúl 4 lá sa tseachtain, 41
seachtaine na bliana. Beidh na seisiúin seo saor in aisce.

An bhfuil mo leanbh incháilithe?
Má tá do leanbh idir
3 bliana agus 2 mhí d’aois
agus 4 bliana agus 7 mí d’aois
ar 1 Meán Fómhair
tá do leanbh incháilithe le haghaidh na Bliana Réamhscoile Saor in Aisce

Conas a chuirim áit in áirithe?

-

-

Déan teagmháil le do sholáthraí reatha chun cinntiú go bhfuil áit ar
fáil.
Mura bhfuil áit ar fáil le do sholáthraí reatha, déan teagmháil leis
an gCoiste áitiúil um Chúram Leanaí chun liosta de na Saoráidí
Cúram Leanaí i do cheantar a fháil (tá eolas teagmhála na gCoistí
Cúram Leanaí ar chúl na bileoige seo).
Déan teagmháil leis na Saoráidí Cúram Leanaí chun fiafraí díobh an
bhfuil áit ar fáil.
Socraigh cruinnithe chun na seirbhísí a fheiceáil agus roghnaigh an
tseirbhís is feiliúnaí.

Is féidir leat labhairt le do sholáthraí cúram leanaí chun fiafraí cén
tseirbhís a chuireann siad ar fáil.

An gcaithfidh mé íoc as aon rud?
Má tá cúram lánaimseartha nó páirtaimseartha do do leanbh réamhscoile ag
teastáil uait, beidh ort íoc as na huaireanta breise cúraim.
D'fhéadfaí go gcuirfeadh an tseirbhís seirbhísí breise ar fáil duit ach tá
siad roghnach agus is ar do chomhairle féin a bhaineann tú áis astu.
Mura dteastaíonn na seirbhísí breise uait, ní mór don tseirbhís cúram leanaí
rogha eile a chur ar fáil do do leanbh.

Conas a roghnaím seirbhís cúram leanaí do mo leanbh?
Roghnaigh Seirbhís d’Ardchaighdeán:

•

a chuireann fáilte roimh aon tuismitheoir nua a thugann cuairt ar an
áit

•

a chuireann eispéireas dearfach ar fáil do leanaí trína suimeanna
agus a neamhspleáchas féin a chothú.

•

ina bhfuil gach duine atá ag obair leis na leanaí cáilithe agus
seiceáilte ag an nGarda Síochána.

Cad a dhéanaim mura bhfuil mo leanbh incháilithe le haghaidh
áite?

•

faoina bhfuil Foireann Iniúchta Réamhscoileanna Fheidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte (HSE) ar an eolas.

D'fhéadfaí go mbeifeá fós in ann an costas a laghdú tríd an Scéim
Fóirdheontais um Chúram Leanaí Pobail ar chuntar go mbeidh do leanbh ag
freastal ar shaoráid cúram leanaí pobail - déan teagmháil leis an gCoiste um
Chúram Leanaí i do chathair nó do chontae le haghaidh tuilleadh eolais.

•

a dtugann a foireann cúnamh duit chun próiseas foghlama do linbh a
thuiscint agus chun tacú le foghlaim agus forbairt do linbh

•

ina n-úsáidtear súgradh mar bhunmhodh chun foghlaim agus
forbairt do linbh a chothú.

-

Ó Mheán Fómhair 2009 - beidh liosta de na Saoráidí Cúram Leanaí
atá faoi réim na scéime ar fáil ón gCoiste um Chúram Leanaí i do
chathair nó do chontae.

Cé mhéad a chosnóidh áit réamhscoile mo linbh dom?
Má tá do leanbh incháilithe le haghaidh na scéime, tá tú i dteideal seisiúin

Eolas teagmhála na gCoistí Cathrach agus Contae um Chúram
Leanaí:
Ceatharlach
An Cabhán
An Clár
Cathair Chorcaí
Contae Chorcaí
Dún na nGall
Cathair Bhaile Átha Cliath
Dún Laoghaire-Ráth an Dúin
Fine Gall
Gaillimh
Ciarraí
Cill Dara
Cill Chainnigh
Laois
Liatroim
Cathair Luimnigh
Contae Luimnigh
An Longfort
Lú
Maigh Eo
An Mhí
Muineachán
Tiobraid Árann Thuaidh
Uíbh Fhailí
Ros Comáin
Sligeach
Áth Cliath Theas
Tiobraid Árann Theas
Cathair Phort Láirge
Contae Phort Láirge
An Iarmhí
Loch Garman
Cill Mhantáin

059 9140244
049 9529882
065 6864862
021 4507942
022 23880
074 9132416
01 5424100
01 2368030
01 8077660
091 752039
066 7181582
045 861307
056 7752865
057 8661029
071 9640870
061 407525/7527
061 600918
043 42505
041 6859912
094 9047010
046 9073010
047 72896
067 44888
057 9135878
094 9622540
071 9148860
01 4570122
052 82274
051 860444
058 43601
044 9335454
053 9237156
0404 64455

Bliain Réamhscoile Saor in Aisce

Treoir do Thuismitheoirí

Leanaí i gCúram Leanaí Pobail Ghoirt an Ghleanna, Cathair Chorcaí

Conas a cháilíonn mo leanbh le
haghaidh bliain réamhscoile saor
in aisce?

