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RÉAMHRÁ
Is cinneadh fíor-thábhachtach é do thuismitheoirí cúram leanaí oiriúnach a
roghnú dá leanbh.

Mar thuismitheoir, tá aithne níos fearr agat ar do leanbh ná mar atá ag aon
duine eile. Beidh tú ag iarraidh seirbhíse atá oiriúnach do riachtanaisí do linbh
agus tú ag roghnú cúraim leanaí.

Is í aidhm na DVD seo agus na mbileog eolais ná cabhrú leatsa aithne a chur
ar na seirbhísí cúraim leanaí difriúla atá ar fáil, agus na ceisteanna ar fad a
bhaineann le seirbhís oiriúnach cúraim leanaí a roghnú dod' leanbh. I measc na
gceisteanna seo tá infhaighteacht, costas agus níos tábhachtaí fós, ard
chaighdeán.

Seans gurb í an tuismitheoireacht an ról is dúshlánaí a bheidh romhat sa tsaol
agus táimid anseo le tacú leatsa, an bunchuramóir, sa tasc seo.
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ROGHANNA
Tá 6 chineál seirbhíse ar fáil go bhfuil orthu dul i dteagmháil leis an
bhFeidhmeannacht Sláinte de réir na Rialacháin um Chúram Leanaí
(Seirbhísí Réamhscoile) (Uimh. 2) 2006 agus Rialacháin um Chúram
Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile) (Uimh. 2) (Leasú) 2006.

(i) Seirbhísí Seisiúnacha
Ciallaíonn “seirbhís réamhscoile sheisiúnach” seirbhís réamhscoile a chuireann
clár pleanáilte ar fáil do leanaí réamhscoile ar feadh 3.5 uair a chloig ar a
mhéad san iomlán in aghaidh an tseisiúin.

(ii) Cúram páirtlae
Ciallaíonn “seirbhís cúraim pháirtlae” seirbhís réamhscoile a chuireann seirbhís
de chúram struchtúrtha lae a fáil do leanaí réamhscoile ar feadh breis agus 3.5
uair a chloig agus faoi 5 uair a chloig sa lá.

(iii) Cúram lánlae
Ciallaíonn “seirbhís cúraim lánlae” seirbhís réamhscoile a chuireann seirbhís de
chúram struchtúrtha lae ar fáil do leanaí réamhscoile ar feadh breis agus 5 uair
a chloig sa lá. Thiocfadh go mbeadh ann freisin seirbhís réamhscoile
sheisiúnach do leanaí réamhscoile nach bhfuil ag freastal ar an tseirbhís cúraim
lánlae.  Cuimsítear sa sainmhíniú seo seirbhísí ar a dtugtar faoi láthair naíolanna
lae agus creiseanna.

(iv) Seirbhís cúraim leanaí
Ciallaíonn “seirbhís cúraim leanaí” seirbhís réamhscoile ina dtiocfadh go
mbeadh seirbhís thar oíche á tairiscint ag duine a thugann cúram go haonraic
do leanaí réamhscoile, agus leanaí an chúramóra leanaí san áireamh, i dteach
cónaithe an chúramóra ar feadh breis agus dhá uair a chloig sa lá san iomlán,
ach amháin nuair a bhaineann na díolúintí faoi Alt 58 den Acht um Chúram
Leanaí 1991 le hábhar.

(v) Seirbhís réamhscoile i lárionad buail isteach agus i lárionad buail
isteach sealadach
Ciallaíonn “seirbhís réamhscoile i lárionad buail isteach" seirbhís réamhscoile a
sholáthraíonn cúram lae ar bhonn a úsáidte ó am go ham amháin.
Ciallaíonn “seirbhís réamhscoile i lárionad buail isteach sealadach” seirbhís
réamhscoile a sholáthraíonn cúram lae ar bhonn sealadach amháin.
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(vi) Seirbhís réamhscoile thar oíche
Ciallaíonn “seirbhís réamhscoile thar oíche” seirbhís ina dtugtar cúram do
leanaí ar feadh breis is dhá uair a chloig san iomlán idir 7.00pm agus 6.00am
seachas mar a mbaineann na díolúintí faoi Alt 58 den Acht um Chúram Leanaí
1991 le hábhar. Sna seirbhísí réamhscoile thar oíche tugtar cúram do leanaí
réamhscoile thar oíche i seirbhís ar nós creise nó ar nós seirbhís cúraim leanaí
chun socruithe oibre na dtuismitheoirí/gcaomhnóirí a éascú.

Seirbhísí breise ar fáil:

• Feighlithe Leanaí – Cuirtear cúram ar fáil do suas do triúr leanaí i dtigh
an fheighlí linbh.  Mura bhfuil dualgas ar Fheighlí Linbh fógra a
thabhairt do Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, is féidir fógra
dheonach a thabhairt faoina s(h)eirbís.  Is féidir seo a dhéanamh trí 
teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Comhairleach um
Fheighlithe Leanaí áitiúil.

• Cúram lasmuigh den scoil – Seirbhísí a chuireann cúram leanaí ar fáil 
lasmuigh den scoil, do leanaí atá in aois scoile lasmuigh d’uaireanta 
scoile.  

Téigh i dteagmháil le Seirbhísí Réamhscolaíochta Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte ag 091 771928 nó le Coiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na
Gaillimhe ag 091 752039.
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TIMPEALLACHT SHONA
SHÁBHÁILTE

Braitheann timpeallacht shona shábháilte ar an líon leanaí a bhíonn ag freastal
ar an seirbhís, a n-aois agus an méid ama a chaitheann siad sa tseirbhís.

PPooiinnttíí llee ccuurr ssaann ááiirrééaammhh::

•• An mbraitheann an tseirbhís fáiltiúil duitse agus dod' leanbh?

•• An mbraitheann an t-atmaisféar compórdach agus cairdiúil?

•• An réitíonn an fhoireann agus na leanaí go maith lena chéile?

•• An bhfuil an foirgneamh glan, geal, le solas nádúrtha más féidir, 
agus an aeráil sásúil?

•• An bhfuil an chuma ar an dtrealamh agus an troscán go bhfuil sé 
sábháilte, oiriúnach agus coinnithe go sásúil?

•• An bhfuil gach rud glan agus coinnithe go sásúil?

•• An bhfuil na suíomhanna sosa/codlata aerach agus glan?

•• An bhfuil a éadach leapa féin ag gach leanbh?

•• An bhfuil an chistin glan agus sláintiúil?

•• An bhfuil an foirgneamh sábháilte agus slán?

•• An bhfuil spás imeartha ar fáil do na leanaí laistigh agus lasmuigh?

•• An bhfuil a ndótháin leithreas agus áiseanna níocháin do na leanaí?

•• An bhfuil áiseanna oiriúnacha agus glan le haghaidh athrú 
chlúidíní ar fáil do naíonáin agus do leanaí óga?

•• An bhfuil córas slándála ann?

•• An bhfuil na háiseanna spraoi lasmuigh sábháilte agus saor ó 
chontúirtí?

•• An gcuirtear ceist ort má tá aon riachtanaisí speisialta/breise ag do 
leanbh?

•• An bhfuil na múchtóirí dóiteáin agus na doirse éalaithe le feiceáil 
go soiléir?
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TÁBHACHT AN SPRAOI (I)
Cuireann páistí aithne ar an domhan mórthimpeall orthu trí bheith ag spraoi,
sé sin ag faire, ag cuardach agus ag nochtú rudaí nua.  Laghdaíonn spraoi an
teannas a bhíonn ann go hiondúil nuair a chaitheann duine foghlaim nó dul
chun cinn, mar tá spraoi spreagúil, dearfach agus sásúil.

Is féidir gach réimse d'fhorbairt an linbh a chothú tríd na
gníomhaíochtaí spraoi seo a leanas.

Spraoi cruthaitheach agus céadfaíoch:
Dathú, marla, gaineamh, uisce, crián, cailc, seanábhar, gníomhaíochtaí a
bhaineann leis an nádúr, agus araile.
Cothaíonn an saghas seo spraoi cruthaitheacht agus eolas céadfaíoch, chomh
maith le tuiscint a fháil ar thréithe na n-ábhar éagsúla.

Spraoi samhlaíoch:
Ag gléasadh suas, rólghníomhaíocht, puipéid, bosca cairtchlár, foireann tae,
teileafón, scipéad, bábóga, agus araile.
Cothaíonn an saghas seo spraoi scileanna sóisialta agus mothaitheacha, chomh
maith le scileanna cumarsáide agus teanga.

Spraoi ionramhálach agus déantasach:
Fadhbadhmaid le cnaipí, míreanna mearaí, gníomhaíochtaí boird agus úrláir, ag
cur cloichíní ar snáithe, bloic, ainmhithe, carranna, sopanna, traenacha, agus
araile.
Cothaíonn an cineál seo spraoi smacht gluaiseachta, scileanna réiteach faidhbe
agus cabhraíonn sé le leanaí samhlú agus pleanáil.

Leabhair, amhráin, uirlisí ceoil, (am ciorcail)
Cothaíonn na gníomhaíochtaí seo cumarsáid agus forbairt teanga.
Foghlaimíonn leanaí conas iad féin a chur in iúl trí idirghníomhaíocht labhartha
agus neamhlabhartha.
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TÁBHACHT AN SPRAOI ( II )
Spraoi lasmuigh:
Cothaíonn spraoi lasmuigh athrú timpeallachta agus spás do leanaí chun a
gcoirp a neartú, chun a gcuid mátán a fhorbairt agus chun a gcuid fuinnimh a
scaoileadh i mbealaí dearfacha.  Cuirtear san áireamh gníomhaíochtaí ar nós
curadóireacht, léimneach, rith, rothaíocht, agus araile.

Spraoi taiscéalaíoch:
Agus iad ina naíonáin bíonn leanaí ag fáil níos láidre agus níos aclaí.  Faigheann
siad smacht ar chomhordú, ar a gcloigne agus a gcuid géag.  Baineann leanaí
úsáid as na baill chéadfaíocha chun an domhan mórthimpeall orthú a fhiosrú:
torann, boladh, teagmháil agus blas.
Dá réir sin, tá sé fíor-thábhachtach go dtugtar am, spás agus spreagadh do
pháistí den aois seo chun fiosrú agus foghlaim i dtimpeallacht shona
shábháilte.
Tá sé tábhachtach cuimhneamh go bhfoghlaimíonn leanaí ar nós daoine fásta
- trí chleachtadh.  Sin é an fáth go bhfuil sé riachtanach eachtraí nua a chur ar
fáil dóibh sna blianta luatha.

Pointí le machnamh orthu:

• An bhfuil neart trealaimh agus acmhainne ar fáil do na leanaí?

• An bhfuil cead ag na leanaí a gcuid gníomhaíochtaí féin a roghnú?

• An bhfuil neart samplaí d'obair na bpáistí ar taispeántas?

• An bhfuil na bréagáin, trealamh agus gníomhaíochtaí oiriúnach do 
na haoisghrúpaí éagsúla?

• An bhfuil súil ghéar á choimeád ar na leanaí ach fós go bhfuil siad
ag déanamh gníomhaíochtaí atá dúshlánach agus corraitheach?

• An bhfuil na leanaí sásta agus páirteach sna gníomhaíochtaí?

• An bhfuil cláir scríofa ag léiriú gníomhaíochtaí na leanaí?
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LEAGAN AMACH AN
TSEOMRA.

Ba cheart go mbeadh leagan amach an tseomra dírithe ar na páistí chun
rogha agus neamhspléachas a chothú.

Pointí le machnamh orthu:

• An bhfuil cuma spéisiúl agus fáilteach ar an seomra duit féin agus dod' 
pháiste?

• An bhfuil rogha leathan gníomhaíochtaí ann?

• An bhfuil na limistéir spraoi geal agus croíúil?

• An bhfuil áit chiúin ann má theastaíonn ón bpáiste a scíth a ligean?

• An bhfuil sé ró-the nó ró-fhuar?

• An bhfuil na hacmhainní ar fáil do na leanaí agus ag leibhéal na leanaí?

• An bhfuil a dhóthain spáis sa tseomra chun go mbeidh na páistí in ann 
bogadh thart go héasca?

• An bhfuil ealaíon na bpáistí ar taispeántas ag leibhéal na bpáistí?

• An bhfuil cineálacha éagsúla gníomhaíochtaí ag dul ar aghaidh; tógáil, 
gaineamh, uisce, péint, agus araile?

• An bhfuil an seomra roinnte i limistéir éagsúla spraoi?

-  áit i gcomhair ealaíona agus ceardaíochta.

-  áit i gcomhair spraoi ionramhálaigh agus 

dhéantasaigh.

-  áit spraoi gainimh agus uisce.

-  leabhair / áit chiúin.

-  áit spraoi shamhlaíoch ( cúinne baile)

(Féach "Tábhacht An Spraoi" le haghaidh níos mó eolais faoi na
háiteanna éagsúla spraoi.)
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LEAGAN AMACH AN LAE
Caithfidh leagan amach an lae a bheith solúbtha agus dírithe go hiomlán ar na
páistí atá ag freastal ar an seirbhís chun riachtanaisí an pháiste aonaraigh agus
an ghrúpa a shásamh.

Pointí le machnamh orthu:

• An bhfuil clár laethúil/seachtainiúil ar fáil do na tuismitheoirí?

• Ar phléigh an fhoireann an clár laethúil leat?

• An bhfuil leagan amach an lae/an chláir solúbtha?

• An sásaíonn leagan amach an lae do chuid riachtanaisí féin chomh maith 
le riachtanaisí do pháiste?

• An bhfuil tú sásta leis an gcaoi atá an suíomh eagraithe?

• An dtugann leagan amach an lae deis cheart do na páistí dul i mbun 
gníomhaíochtaí agus breis ama a chaitheamh i mbun na ngníomhaíochtaí 
seo?

• Cad a tharlaíonn más maith le do pháiste athrú ón leagan amach 
laethúil?

• An dtéann duine éigin trí leagan amach an lae leat féin agus le do 
pháiste nuair a thagann sibh ar cuairt?
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CAIDRIMH.
Braitheann timpeallacht shábháilte shásúil ar chaighdeán an chaidrimh idir an
fhoireann, na páistí agus na tuismitheoirí.

Pointí le machnamh orthu:

• An bhfuil a ndóthain daoine fásta ann chun aird indibhidiúil a
thabhairt ar do pháiste má bhíonn sé ag teastáil?

• An bhuil tuiscint mhaith ag an bhfoireann ar fhorbairt linbh agus ar 
a bheith ag obair le páistí?

• An bhfuil caidreamh maith idir an fhoireann agus na páistí?

• An gcaitheann an fhoireann am ag spraoi leis na páistí?

• An bhfuil an fhoireann ar an airdeall maidir le riachtanaisí gach uile
pháiste, céard a thaitníonn leo agus céard nach dtaitníonn leo?

• An éisteann an fhoireann leis na páistí agus an gcabhraíonn siad 
leo a gcuid mothúchán a chur in iúl?

• An bhfuil meas agus tuiscint á léiriú do na páistí?

• An dtéann an fhoireann i gcomhairle leat maidir le conas déileáil le 
do pháiste má bhíonn siad tinn, suaite nó feargach?

• An labhrann an fhoireann leis na páistí maidir lena gcuid iompair 
agus an difríocht idir ceart agus mícheart?

• An bhfuil a fhios ag an bhfoireann cén uair ar cheart dóibh 
meascadh leis na páistí agus cén uair ar cheart dóibh monatóireacht 
a dhéanamh orthu?

• An meascann na páistí go maith le páistí eile?

• An bhfuil an chosúlacht ar do pháiste go bhfuil sé/sí fágtha ina (h)aonar?

• An féidir leat comhrá a bheith agat go héasca ag am ar bith le ball 
den bhfoireann faoi do pháiste?

• An féidir leat bualadh isteach ag am ar bith?

• An mbraitheann tú compordach ag caint le ball den bhfoireann maidir leis
an seirbhís?

• Céard a tharlaíonn má bhíonn ball den bhfoireann tinn nó ar saoire? 
Cé a sheasann isteach dóibh?
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FUINNEAMH
Ba cheart go mbeadh atmaisféar na seirbhíse réamhscolaíochta fáilteach,
suimiúil agus spreagúil -  áit ina mbeadh na páistí ábalta iad féin a chuir in iúl
go héasca agus a gcuid scileanna a fhorbairt i dtimpeallacht chairdiúil.

Pointí le machnamh orthu:

• An bhfuil an chéad dearcadh a fhaigheann tú dearfach?

• An bhfuil an fhoireann fáilteach agus cairdiúil?

• An bhfuil na páistí ag glacadh páirt ghníomhach sa rud atá ar siúl acu 
agus an bhfuil suim acu ann?

• An bhfuil caidreamh maith idir an fhoireann agus na páistí agus an 
dtugann an fhoireann tacaíocht do na páistí?

• An bhfuil an chosúlacht ar na páistí go bhfuil siad sona sásta?

• An mbeifeá sásta agus compordach ag fágáil do pháiste?

• An ndéanann an fhoireann cinnte go nglacann na páistí páirt ghníomhach
sna himeachtaí atá ar siúl acu agus sa phleanáil?

• An bhfuil an cur chuige ag díriú ar éagsúlacht, le meas ar fhéiniúlacht 
gach uile pháiste?
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FÚT FÉIN ANOIS É
Seo roinnt pointí le machnamh orthu sula ndéanann tú cinneadh.
• Téigh i dteagmháil le Bord Sláinte an Iarthair, Oifig na Seirbhíse

Réamhscolaíochta nó Coiste Cúraim Leanaí Chontae agus Chathair na 
Gaillimhe chun liosta de na seirbhísí cúraim leanaí atá ar fáil i do cheantar 
a fháil. 

• Tabhair cuairt ar roinnt de na seirbhísí cúraim leanaí más féidir
sulandéanann tú suas d'intinn.

• Má tá cairde agat nó má tá aithne agat ar thuismitheoirí a d'úsáid na
seirbhísí seo cheana, cuir ceist orthu fúthu.

Ceisteanna le cur ar an seirbhís cúraim leanaí.
• Ar chuir an tseirbhís scéala chuig Bord Sláinte an Iarthair nó an raibh sibh i

dteagmháil le Coiste Cúraim Leanaí Chontae agus Chathair na Gaillimhe?
• An bhfuil clúdach iomlán árachais agaibh agus an gclúdaíonn sé seo

imeachtaí lasmuigh den scoil agus bailiú na bpáistí ón scoil?
• Céard a tharlaíonn má bhíonn timpiste ag mo pháiste nó má fhaigheann

sé/sí tinn?
• Conas a théann sibh i ngleic le iompar dúshlánach na bpáistí?
• An bhfuil gach ball den bhfoireann traenáilte agus an bhfuil taithí  acu?
• An gcuireann sibh réimse leathan d'imeachtaí suimiúla agus cruthaitheacha 

ar fáil do na páistí?
• An bhfuil daoine fásta eile ar an láthair seachas na baill foirne agus cén

teagmháil a bheidh acu sin le mo pháiste?
• An bhfuil ball den bhfoireann traenáilte i ngarchabhair agus an mbíonn siad

ar an láthair an t-am ar fad?
• An bhfuil polasaí agaibh maidir le cosaint linbh?
• Cén táille atá i gceist agus an mbeidh orm íoc má bhíonn mo pháiste tinn

nó ar saoire?
• An bhfuil cead agam bualadh isteach am ar bith gur mhian liom?
• Má bhím buartha faoi rud éigin cé leis a rachaidh mé i dteagmháil?
• Céard é an cóimheas daoine fásta/páistí agus an bhfuil sé de réir na 

rialacha?
• An gcuireann sibh beatha ar fáil do na páistí nó an mbíonn orthu a gcuid

beatha féin a thabhairt leo?
Chun níos mó eolais nó treorach a fháil, is féidir leat dul i 

dteagmháil leis na seirbhísí seo a leanas:
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Seolta Úsáideacha

Coiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na Gaillimhe
9B Ionad Miondíola Liosbán, Bóthar Thuama, Gaillimh
Uimhir Ghutháin: 091 752039   Láithreán Gréasáin: www.galwaychildcare.com

Oifig na Seirbhísí Réamhscolaíochta
8B Ionad Miondíola Liosbán, Bóthar Thuama, Gaillimh
Uimhir Ghutháin: 091 771928  Láithreán Gréasáin: www.hse.ie

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Seirbhísí Cúram Pobail, 25 Bóthar an Chaisleáin Nua, Gaillimh
Uimhir Ghutháin 091 523122  Láithreán Gréasáin: www.hse.ie

Oifig an Aire do Leanaí
Teach Hawkins, Sráid Poolbeg, Baile Átha Cliath 2
Uimhir Ghutháin:  01 6354000

An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh
Foirgneamh Uí Eidhin, Teach Aibhistín, Bóthar na gCeannaithe, Gaillimh
Uimhir Ghutháin 091 500800

Forbairt Naíonraí Teoranta
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.
Uimhir Ghutháin  01 477 3151  www.naionrai.ie

Cumann Náisiúnta na Naíolann
Aonad 12C, Páirc Ghnó Bluebell, SeanBhóthar Nás na Rí, Bluebell, Baile Átha Cliath
Uimhir Ghutháin:  01 2878466   www.ncna.net

Feighlíocht Linbh Éireann
9 Campas Gnó Bulford, Kilcool, Cill Mhantáin.
Uimhir Ghutháin:  01 2871111   www.childminding.ie

Cumann na nGrúpaí Spraoi Réamhscoile in Éirinn
Aonad 4, Ionad Gnó Broomhill, Baile Átha Cliath 24
Uimhir Ghutháin:  01 6719245   www.ippa.ie
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