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“Treoraíocht um Ráiteas, Polasaí agus Nósanna Imeachta: 
Chosaint Leanaí do Sheirbhísí Luath-Fhoghlama agus Cúraim 
agus Chúram Leanaí ar Aois Scoile in Éirinn” is acmhainn é 
sin do sheirbhísí ELC agus SAC á bhforbairt, athbhreithniú nó 
nuashonrú ina gcuid Ráiteas um Chosaint Leanaí agus nósanna 
imeachta gaolmhara.

Tá an acmhainn seo deartha le úsáid ag gach seirbhís ELC agus SAC aonair agus ba chóir 
dóibh uathúlacht gach seirbhísí a léiriú.

Bhí an cháipéis seo forbartha ag an gClár Náisiúnta um Chosaint Leanaí; Luath-Fhoghlaim 
agus Cúraim, i dteannta le Faisnéis Páistí ar dTús agus Oifigigh Comhairle.

Tá ionadaithe ag an gClár Náisiúnta um Chosaint Leanaí ó na eagraíochtaí a leanas:

Foilsithe Meitheamh 2021

Is féidir teacht ar a thuilleadh faisnéise maidir leis an gClár Náisiúnta um Chosaint Leanaí ag  
www.childsafeguardingelc.ie

• Barnardos

• Coistí Cúraim Leanaí na hÉireann

• Cumann Feighlíochta Leanaí na hÉireann

• Comhar Naíonraí na Gaeltacht

• Coiste Chúram Leanaí Chathair Bhaile 
Átha Cliath

• Luath-Fhoghlaim Éireann

• Tusla - Oifigigh Faisnéise Páirtí ar dTús 
agus Comhairleach

• Tusla– Cigireacht Luath-Óige
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CLÁR ÁBHAIR

Brollach agus Cuspóir an Treoraithe seo    6

CUID A
RÁITEAS UM CHOSAINT LEANAÍ
– ACHOIMRE AR OIBLEAGÁIDÍ DLÍTHIÚLA AGUS ACMHAINNÍ GAOLMHARA
TEIMPLÉAD AGUS BILEOG FAISNÉISE AN RÁITIS UM CHOSAINT LEANAÍ 7
    

Forléargas ar an Ráiteas um Chosaint Leanaí 7
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Céimeanna chun Ráiteas um Chosaint Leanaí a Chomhlíonadh  16
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Cuid 1:  Príomh-Róil i gCosaint 19
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 Líomhaintí Mí-Úsáide in Aghaidh  
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Cuid 12: Cód Iompair 37
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INNEACHAIR ar lean

PART C
CURI I BHFEIDHM, MONATÓIREACHT AGUS ATHBHREITHNIÚ AR 
PHOLASAITHE AGUS NÓSANNA IMEACHTA UM CHOSAINT LEANAÍ

1.  Forbairt
2.  Cur i bhfeidhm

3.  Athbhreithniú 45

CUID D
AGUISÍNÍ    46

1.  Ráiteas um Chosaint Leanaí agus Teimpléad Measúnaithe ar Rioscaí don Luath-Fhoghlaim  
agus Cúram Agus Seirbhísí Chúram Leanaí ar Aois Scoile 46

2.  Prionsabail chun Páistí a Chosaint ó Dhíobháil (de réir luaite i gCosaint Leanaí Tusla: 
Treoir Polasaithe, Nós Imeachta agus Cleachta)  54

3.  Cineálacha Mí-Úsáide agus Conas Iad a Aithint (de réir luaite sa Chéad Treoraíocht  
Náisiúnta do Leanaí um Chosaint agus Leas Leanaí, 2017) 55

4. Treoraíocht maidir le Freagairt le Páiste a Luann Mí-Úsáid 58

5. Foirm chun Buairtí a Thaifead  60

6. Treoraíocht chun Labhairt le Tuismitheoirí maidir le Buairtí Cosanta nó Leasa Leanaí 61

7. A Thuilleadh Faisnéise agus Tacaíochta chun Nósanna Imeachta a Fhorbairt chun Riosca  
a Mhaolú - de réir luaite Sa Chreat Cáilíochta agus Rialála Tusla (QRF) 62
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ASG – An Garda Síochána

COB – Cód Iompair

CSS – Ráiteas um Chosaint Leanaí

CSSCU – Aonad Comhréireachta Ráitis um Chosaint Leanaí

ELC – Luath-Fhoghlaim agus Cúram

SAC – Cúram Leanaí ar Aois Scoile

Páiste – aon duine faoi 18, nach bhfuil agus nach raibh 
pósta riamh, de réir sainmhínithe in Acht Cúraim Leanaí 
1991

Foirm Cosanta agus Leasa Páiste (CPWRF) – foirm 
chun buairtí mí-úsáide nó leasa amhrasta nó luaite a 
thuairisciú le Tusla. Ar fáil ar shuíomh gréasáin Tusla.

Cosaint Leanaí – cleachta sábháilte agus freagraí cuí a 
chinntiú ag oibrithe agus saorálaithe ar bhuairtí maidir le 
sábháilteacht nó leas páistí, lena n-áirítear buairtí ar líne, 
má eascraíonn siad. Baineann cosaint páistí le páiste a 
chosaint ó dhíobháil, a leas a chur chun cinn, agus dá bharr 
timpeallacht a chruthú a cheadaíonn do pháistí agus daoine 
óga fás, forbairt agus a n-acmhainn iomlán a bhaint amach.

Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí – tagartha 
roimhe seo mar pholasaí agus nósanna imeachta um 
chosaint agus leas páistí, is iad sin na nósanna imeachta 
atá i bhfeidhm ag eagraíocht chun páistí a chosaint ó 
dhíobháil agus rioscaí a laghdú a ghabhann le díobháil a 
bheith déanta ar pháistí

Ráiteas um Chosaint Páistí – sainmhínithein Acht Páistí 
ar dTús 2015, is ráiteas é seo lena n-áirítear measúnú i 
scríbhinn ar riosca díobhála ar pháistí le linn leas a bhaint 
as an seirbhís, agus cén bhearta a ghlacfar chun aon 
rioscaí aitheanta a bhainistiú.

Cód Iompair – Cáipéis a shonraíonn cleachta inghlactha 
agus do-ghlactha d’oibrithe i seirbhísí ELC agus SAC

Pointe Teagmhála Tiomnaithe (DCP) – tá pointe 
teagmhála tiomnaithe ag gach limistéar Tusla ar féidir leat 
teagmháil a dhéanamh leo agus buairt cosanta nó leasa 
páistí a phlé agus/nó a thuairisciú.

Duine Idirghníomhaíochta Ainmnithe (DLP) – duine 
ceaptha ag seirbhí le bheith mar acmhainn d’aon oibrí a 
bhfuil buairt cosanta páistí acu. Tá DLP freagrach as a 
chinntiú go leantar nósanna imeachta i gceart agus go 
pras agus gníomhaíonn siad mar dhuine idirbheartaíochta 
le gníomhaireachtaí eile (féach Páistí ar dTús: Treoraíocht 
Náisiúnta).

Díobháil – de réir sainmhínithe in Acht Páistí ar dTús 2015 
ciallaíonn sé “maidir le— (a) ionsaí, droch-chaitheamh nó 
neamart an pháiste ar bhealach a imríonn tionchar dáiríre nó 
a d’fhéadfadh sé tionchar dáiríre a imirt ar shláinte, forbairt 
nó leas an pháiste, nó (b) mí-úsáid gnéis an pháiste, de bharr 
gnímh amháin, easnamh nó cúinse nó sraith nó gníomhartha, 
easnaimh nó cúinsí san am céanna, nó ar bhealach eile”.

ACRAINMNEACHA AGUS GLUAIS 
Tá acrainmneacha agus téarmaíocht luaite thíos a úsáidtear ar feadh na cáipéise seo.   
Ar feadh na cáipéise seo tá go leor tagairtí Tusla ann. Mura luaitear go follasach, 
tagraíonn aon tagairt anseo d’Obair Shóisialta Tusla.

Duine faoi mhandáid – tá siad liostaithe i Sceideal 
2 Achta Páistí ar dTús, 2015. Is príomh-oibrithe iad a 
bhfuil teagmháil acu le páistí agus/nó teaghlaigh agus 
atá in ann, i ngeall ar a gcáilíochtaí, oiliúint agus/nó ról 
fostaíochta, cuidiú chun páistí a chosaint ó dhíobháil.

Duine ainmnithe – duine ceaptha ag eagraíocht cle 
bheith i gceannas ar fhorbairt Ráitis Cosanta Páistí 
agus Nósanna Imeachta um Chosaint Páistí. Beidh an 
Duine Ainmnithe freagrach freisin as a cinntiú go mbeidh 
polasaithe agus nósanna imeachta comhleanúnach le 
dea-chleachta de réir mionsonraithe sa cháipéis seo.

Úinéir/BOM – úinéir seirbhíse ELC nó SAC 
príobháideach NÓ Cathaoirleach le Bord Bainistíochta – 
pé acu a bhaineann.

Tuismitheoir – tuismitheoir nó caomhnóir páiste nó páistí. 

Soláthraí Seirbhíe Ábhartha – de réir Achta Páistí ar 
dTús 2015, duine a fhostaíonn, a thugann conradh nó a 
cheadaíonn ceann nó níos mó daoine chun aon obair nó 
gníomhaíocht a dhéanamh a chomhdhéanann seirbhís 
ábhartha.

QRF – Creat Cáilíochta agus Rialála Tusla. Tá 6 leagan 
difriúla den cháipéis seo i gcomhair gach cineálacha 
difriúla seirbhísí. Ba chóir do sheirbhísí a chinntiú go bhfuil 
siad ag tagairt ar an QRF ábhartha dá gcuid seirbhíse.

Duine ábhartha – de réir sainmhínithe in Acht Páistí 
ar dTús 2015, “ciallaíonn sé duine ceaptha ag soláthraí 
seirbhíse ábhartha le bheith mar chéad phointe teagmhála 
maidir le Ráiteas um Chosaint Leanaí an tsoláthraithe”. 

Seirbhís ábhartha  – de réir sainmhínithe in Acht Páistí 
ar dTús 2015, “ciallaíonn sé aon obair nó gníomhaíocht 
sonraithe i Sceideal 1 Achta Páistí ar dTús, 2015”.

Foirm Tuairiscithe Mí-Úsáide Iardhearcach (RARF)   
–  chun cásanna a thuairisciú le Tusla de dhaoine fásta 
a luann a mí-úsáid óige déanta orthu. Ar fáil ar shuíomh 
gréasáin Tusla.

Measúnú ar rioscaí – de réir úsáidte in Acht Páistí ar dTús 
2015, ciallaíonn sé “measúnú ar aon díobháil féideartha 
déanta ar pháiste le linn úsáid a bhaint as an seirbhís”.

Seirbhís – seirbhís Luath-Fhoghlama agus Cúraim nó 
Chúram Leanaí ar Aois Scoile.

Tusla, An Ghníomhaireacht Pháistí agus Teaghlaigh  
– an príomh-eagraíocht reachtúil chun páistí a chosaint in 
Éirinn.

Ardán Gréasáin Tusla – ceadaíonn ardán gréasáin Tusla 
do ghairmithe tuarascálacha um chosaint agus leas páistí 
a sheoladh ar bhealach slán.

Oibrí – inter alia, aon bhall foirne, saorálaí nó dalta 
gníomhach in eagraíocht chun seirbhísí a sholáthar do 
pháistí nó teaghlaigh.
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Luann Treoraíocht Náisiúnta Páistí ar dTús a dheimhníonn gur chóir do gach eagraíochtaí seirbhísí do pháistí 
polasaithe agus nósanna imeachta a fhorbairt chun timpeallacht shábháilte a chruthú do pháistí.

Chomh maith leis, éilíonn Acht Páistí ar dTús 2015 gur chóir do Sholáthraithe Seirbhísí Ábhatha Ráiteas um 
Chosaint Páistí a fhorbairt a luann na seirbhísí soláthraithe agus na nósanna imeachta a leanfar chun páistí a 
choinneáil sábháilte ó dhíobháil. Ba chóir measúnú ar rioscaí a bheith san áireamh freisin leis an Ráiteas um 
Chosaint Leanaí do gach páistí a bhaineann úsáid as an seirbhís agus nósanna imeachta a chur san áireamh chun 
aon rioscaí aitheanta a mhaolú.

Glactar leis gur Soláthraithe Seirbhísí Ábhartha iad na seirbhísí ELC agus SAC faoin Acht seo.

Is cuspóir leis an treoraí seo tacú le seirbhísí Luath-Fhoghlama agus Cúraim agus Chúram Leanaí ar Aois 
Scoile chun gach duid de Ráiteas um Chosaint Páistí agus Polasaithe Cosanta Páistí agus Nósanna Imeachta a 
ghabhann leis. Nuair a úsáidtear an treoir seo, cuideoidh sé do sheirbhísí Luath-Fhoghlama agus Cúraim agus 
Chúram Leanaí ar Aois Scoile chun cloí lena bhfreagrachtaí faoi réir Achta Páistí ar dTús agus Treoraíochta agus 
chun dea-chleachta a chur i bhfeidhm i gcosaint leanaí.

Tá an treoraí seo roinnte i 3 chuid - Cuid A, Cuid B agus Cuid C.

BROLLACH AGUS CUSPÓIR AN TREORAITHE SEO

Cuid A – luann sé oibleagáidí dlíthiúla curtha ar 
Sheirbhísí Luath-Fhoghlama agus Cúraim agus 
Chúram Leanaí ar Aois Scoile faoi Acht Páistí ar dTús, 
2015. Breathnaíonn an chuid seo ar chuspóir an Ráitis 
um Chosaint Leanaí agus cad iad na comhpháirteanna 
riachtanacha. Tá Bileog Faisnéise an Ráitis um 
Chosaint Páistí agus Teimpléad a sholáthraíonn bunús 
don seirbhís ELC agus SAC Chun an Ráiteas um 
Chosaint Páistí a fhorbairt agus áirítear leis teimpléad 
ar conas an measúnú ar rioscaí a dhéanamh. Chomh 
maith leis seo, tá treoraí céim-ar-chéim ann a oibríonn 
mar acmhainn úsáideach nuair atá seirbhísí ag forbairt 
a Ráitis um Chosaint Páistí.

Cuid B – soláthraíonn sé treoraíocht do sheirbhísí 
ELC agus SAC le linn a Nósanna Imeachta um 
Chosaint Páistí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. 
Luann an chuid seo príomh-róil cosanta agus ofrálann 
sé treoraíocht chun nósanna imeachta sonraithe faoin 
Acht Páistí ar dTús, 2015 a fhorbairt, agus tacaíonn 
sé freisin le seirbhísí chun nósanna imeachta a 
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a theastaíonn chun 
páistí a choinneáil sábháilte ó dhíobháil. 

Cuid C – tacaíonn sé le seirbhísí ELC agus SAC 
chun a Nósanna Imeachta um Chosaint Páistí a 
chur i bhfeidhm agus aithníonn sé na céimeanna 
le glacadh le glacadh le linn monatóireachta agus 
athbhreithnithe ar a Nósanna Imeachta um Chosaint 
Leanaí, riachtanas faoin Acht Páistí ar dTús, 2015.

Tháinig an fhaisnéis sa cháipéis seo ó na cáipéisí 
a leanas agus moltar an acmhainn seo a úsáid i 
dteannta leis na foilseacháin seo:

• Acht Páistí ar dTús, 2015

• Paistí ar dTús: Treoraíocht Náisiúnta um Chosaint 
agus Leas Leanaí, 2017 

• Treoraíocht Tusla chun Ráiteas um  
Chosaint Páistí a Fhorbairt

• Cosaint Páistí Tusla Treoir Polasaithe,  
Nós Imeachta agus Cleachta 2u Eagrán 

• Treoir Tusla chun Buairtí Cosanta agus Leasa 
Páistí a Thuairisciú

Ba chóir do gach seirbhísí ELC agus SAC a chinntiú 
go bhfuil Straitéis um Chosaint Páistí agus Oiliúna 
acu a luann tiomantas seirbhísí agus plean le cinntiú 
go bhfaigheann gach oibrithe oiliúint chuí um 
chosaint páistí ionas go bhfuil a fhios acu agus go 
dtuigeann siad a róil agus freagrachtaí maidir le páistí 
a choinneáil slán ó dhíobháil.

Seirbhísí Luath-
Fhoghlama agus 

Cúraim

Seirbhísí Chúram 
Leanaí ar Aois 

Scoile

Cé a bhfuil an 
Treoraí seo 

dírithe orthu?
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CUID A

RÁITEAS UM CHOSAINT LEANAÍ
– ACHOIMRE AR OIBLEAGÁIDÍ DLÍTHIÚLA 
AGUS ACMHAINNÍ GAOLMHARA 

FORLÉARGAS AR
AN RÁITEAS UM CHOSAINT PÁISTÍ 

Mar sholáthraí gach seirbhísí ábhartha, tá gach seirbhísí ELC agus 
SAC faoi oibleagáid faoi Acht Páistí ar dTús chun:

• Páistí a choinneáil slán ó dhíobháil agus ag iad ag úsáid na 
seirbhíse

• Measúnú a dhéanamh ar rioscaí le aithint an féidir le díobháil 
teacht ar pháiste le linn dóibh an tseirbhís a úsáid

• Ráiteas um Chosaint Páistí a Fhorbairt a luann na polasaithe 
agus nósanna imeachta i bhfeidhm chun gach rioscaí aitheanta a 
bhainistiú

• Duine ábhartha a cheapadh le bheith mar chéad-phointe 
teagmhála maidir le Ráiteas um Chosaint Páistí na seirbhíse

Tá na codanna/acmhainní a leanas deartha chun tacú le seirbhísí 
ELC agus SAC chun cloí lena n-oibleagáidí faoi Acht Páistí ar dTús. 
Áirítear leo sin:

1. Bileog Faisnéise an Ráitis um Chosaint Páistí

2. Teimpléad an Ráitis um Chosaint Páistí

3. Teimpléad an Mheasúnaithe ar Rioscaí

4. Céimeanna chun Ráiteas um Chosaint Leanaí a Chomhlíonadh
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Child Safeguarding Resource Document - Child Safeguarding Statement, Policy and Procedures; Guidance for Early Learning and Care and School Aged Childcare Services in Ireland

Tá teimpléad cháipéise Word ar fáil   ANSEO.

Soláthraítear an teimpléad samplach seo mar threoraí amháin. Is formáid 
caighdeánaithe é seo don Ráiteas um Chosaint Páistí agus Ráiteas Measúnaithe 
ar Rioscaí. Le do thoil, cuir faisnéis ábhartha leis agus scrios aon samplaí nach 
mbaineann le do sheirbhís.  

TEIMPLÉAD AN RÁITIS UM CHOSAINT PÁISTÍ 
AGUS MEASÚNAITHE AR RIOSCAÍ DON LUATH-
FHOGHLAIM AGUS CÚRAM AGUS CHÚRAM LEANAÍ 
AR AOIS SCOILE 
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Cad a theastaíonn i Ráitis um ChosaInt Páistí?

Sonraíonn Ráiteas um Chosaint Páistí an tseirbhís á 
soláthair agus na prionsabail agus nósanna imeachta 
le leanúint le cinntiú, chomh mór agus indéanta, go 
bhfuil páiste a bhaineann leas as an seirbhís sábháilte 
ó dhíobháil. Áirítear leis freisin measúnú ar riosca 
díobhála do pháiste le linn leasa a bhaint as an seirbhís 
agus sonraíonn sé na nósanna imeachta i bhfeidhm 
chun aon rioscaí aitheanta a bhainistiú.

Cén fáth a theastaíonn Ráiteas um Chosaint 
Páistí ó gach Seirbhísí Luath-Fhoghlama agus 
Cúraim agus Chúram Leanaí ar Aois Scoile?

Faoi Acht Páistí ar dTús, 2015, is riachtanach do 
sholáthraithe “seirbhísí ábhartha” Ráiteas um Chosaint 
Páistí a bheith acu. Tá riachtanas dlíthiúil roimh 
sheirbhísí a chloíonn leis na critéir thíos Ráiteas um 
Chosaint Páistí a bheith acu

• Ionad a sholáthraíonn seirbhísí luath-óige laistigh 
bhrí Chuid VIIA Achta Cúraim Páistí 1991

• Ionad a sholáthraíonn seirbhísí luath-óige laistigh 
bhrí Chuid VIIA Achta Cúraim Páistí 1991

  NÓ

 Ionad a sholáthraíonn taighde oideachais, 
oiliúna, cultúrtha, sosa, imeartha, sóisialta nó 
gníomhaíochtaí fisiceacha do pháistí, cúram nó 
maoirseacht pháistí

 NÓ

 A fhostaíonn ceann nó níos mó daoine trí 
theagmháil nó bealach eile.

Is riachtanach do gach seirbhísí luath-fhoghlama 
agus cúraim agus chúram leanaí ar aois scoile, 
mar sholáthraithe seirbhísí ábhartha, Ráiteas um 
Chosaint Páistí a bheith acu.

Is le soláthraí na seirbhíse ábhartha (m.s. úinéir/BOM) 
an oibleagáid dhlíthiúil chun Ráiteas um Chosaint 
Páistí a fhorbairt.

RIACHTANAS DO GACH SEIRBHÍSÍ LUATH-FHOGHLAMA AGUS CÚRAIM AGUS CHÚRAM 
LEANAÍ AR AOIS SCOILE CHUN RÁITEAS UM CHOSAINT PÁISTÍ A BHEITH I bhFEIDHM 
ACU FAOI ACHT PÁISTÍ AR dTÚS 2015

Cathain is gá do sheirbhísí Ráiteas um Chosaint 
Páistí a bheith acu?

Is riachtanas dlíthiúil é seo do sheirbhísí reatha ó 
11 Márta 2018. Tá 3 mhí ag seirbhísí nua bunaithe 
i ndiaidh an dáta sin ón oscailt chun Ráiteas um 
Chosaint Páistí a chur i bhfeidhm. Ní mór athbhreithniú 
a bheith déanta freisin ar Ráitis um Chosaint Páistí 
gach 24 mí, nó níos luaithe má bhíonn athrú ábhartha 
sa seirbhís.

An gá dom an Ráiteas um Chosaint Páistí a 
chur ar fáil?

Is gá, ní mór go mbeidh an Ráiteas um Chosaint Páistí 
scaipthe do gach oibrí. Ní mór dó a bheith ar taispeáint 
agus curtha ar fáil do thuismitheoirí agus caomhnóirí, 
páistí, Tusla agus baill an phobail, ar iarratas.

Bhí Polasaí um Chosaint Páistí agam roimhe 
seo. An gá dom Ráiteas um Chosaint Páistí a 
Fhorbairt?    

Is gá. Is riachtanach go dlíthiúil do gach seirbhísí 
ELC agus SAC Ráiteas um Chosaint Páistí a chur 
ar fáil, mar aon le Polasaithe um Chosaint Páistí 
agus Nósanna imeachta gaolmhara. Glaoitear anois 
Polasaithe agus Nósanna Imeachta um Chosaint Páistí 
ag do Pholasaí um Chosaint agus Leas Páistí, agus 
d’fhéadfadh go bhfuil go leor de na Polasaithe agus 
Nósanna imeachta riachtanacha ann cheana.

Cad a tharlaíonn mura bhfuil Ráiteas um 
Chosaint Páistí agam?

I gcomhréir le Acht Páistí ar dTús, 2015, bhunaigh 
agus coinníonn Tusla taifead neamh-chomhréireachta 
do sholáthraithe seirbhíse nach soláthraíonn cóip 
den Ráiteas um Chosaint Páistí le Tusla nuair a iarrtar 
amhlaidh orthu. Is féidir le aon soláthraí nó ball an 
phobail faisnéis a thuairisciú (faisnéis gan iarraidh nó 
buairtí maidir le seirbhís) le Aonad Comhréireachta 
an Ráitis Tusla um Chosaint Páistí, (CSSCU) maidir le 
soláthraí seirbhíse ábhartha nach bhfuil Ráiteas um 
Chosaint Páistí i bhfeidhm acu nó a bhfuil Ráiteas 
um Chosaint Páistí acu nach bhfuil i gcomhréir le 
riachtanais an Achta. 

D’fhéadfadh CSSCU Tusla dul i dteagmháil le aon 
seirbhís a bhfuil faisnéis aige faoi agus d’fhéadfadh 
sé cóip a iarradh den Ráiteas um Chosaint Páistí 
ag aon am. Mura soláthraíonn tú cóip den Ráiteas 
um Chosaint Páistí le Tusla nuair a iarrtar ort é, 
glacfar bearta i gcomhréir le Acht Páistí ar dTús, a 
d’fhéadfadh siad eascrú

BILEOG FAISNÉISE AN RÁITIS UM CHOSAINT PÁISTÍ 
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Cáipéis Acmhainne um Chosaint Leanaí - Ráiteas um Chosaint Leanaí, Polasaí agus Nósanna Imeachta; Treoraíocht don Luath-Fhoghlaim agus Cúraim agus Chúram Leanaí ar Aois Scoile in Éirinn

Ní mór go mbeidh an fhaisnéis a leanas i 
do Ráiteas um Chosaint Páistí:

1  Ní mór ainm na seirbhísí á soláthair do  
pháistí a lua

2  Nádúr na seirbhíse agus prionsabail chun 
páistí a chosaint ó dhíobháil:  

 Is riachtanach do do Ráiteas um Chosaint Páistí 
do phrionsabail a lua chun páistí a chosaint agus 
na gníomhaíochtaí agus seirbhísí a sholáthraíonn 
tú do pháistí. Ní mór dó do thiomantas a lua le 
Páistí a choinneáil slán (tá samplaí ann de na 
prionsabail sin sa teimpléad Ráitis um Chosaint 
Páistí agus aguisín 1 na cáipéise seo).

3  Measúnú ar rioscaí

        Ní mór go mbeidh measúnú i scríbhinn san 
áireamh le do Ráiteas um Chosaint Páistí 
maidir le riosca “díobhála” ar pháiste le linn do 
sheirbhís a úsáid. 

Díobháil san Acht Páistí ar dTús de réir 
mionsonraithe mar

Díobháil san Acht Páistí ar dTús de 
réir mionsonraithe mar Ionsaí, droch-
chaitheamh nó neamart ar an bpáiste ar 
bhealach a imríonn tionchar dáiríre nó ar 
dóchúil leis tionchar a imirt ar shláinte, 
forbairt nó leas an pháiste, nó mí-úsáid 
gnéis ar an bpáiste, de bharr gnímh 
amháin, easnaimh nó cúinse nó sraith nó 
gníomhartha, easnaimh nó cúinsí san am 
céanna, nó ar bhealach eile

 Ní mór do gach rioscaí aitheanta agus sainráite 
sa mheasúnú ar rioscaí teacht le liosta nósanna 
imeachta i bhfeidhm chun na rioscaí sin a 
bhainistiú.

 Tá an measúnú ar rioscaí atá san áireamh sa 
Ráiteas um Chosaint Páistí amháin chun cloí 
le riachtanais Achta Páistí ar dTús, 2015, agus 
ní áireofar leis rioscaí do pháistí a d’fhéadfadh 
siad tarlú maidir le ceisteanna ghinearálta sláinte 
agus sábháilteachta. Ní mór go mbeidh nósanna 
imeachta san áireamh leis an measúnú ar rioscaí 
chun aon rioscaí aitheanta a bhainistiú, de réir 
riachtanais an Achta Páistí ar dTús.

  

4  Nósanna Imeachta um Chosaint Páistí

        Tugann Acht Páistí ar dTús liosta nósanna imeachta 
nach mór a lua i do Ráiteas um Chosaint Páistí

 • Nósanna imeachta chun  
 aon rioscaí aitheanta  
 a bhainistiú

• Nós imeachta chun  
líomhaintí mí-úsáide  
nó mí-iompair in aghaidh  
oibrithe/saorálaithe a bhainistiú

• Nós imeachta chun oibrithe agus saorálaithe a 
earcú agus a roghnú go sábháilte chun oibriú le 
leanaí

• Nós imeachta chun oiliúint agus faisnéis um 
chosaint leanaí a sholáthar agus rochtain orthu, 
lena n-áirítear tarlú díobhála a aithint

• Nós imeachta chun Tusla a thuairisciú maidir 
le hábhair imní maidir le cosaint leanaí nó leas 
leanaí

• Nós imeachta chun liosta daoine (más ann) 
a choinneáil sa tseirbhís ábhartha ar daoine 
sainordaithe iad

• Nós imeachta chun duine ábhartha a cheapadh

 Beidh go leor de na beartais agus na nósanna 
imeachta a theastaíonn i Ráiteas um Chosaint 
Leanaí i bhfeidhm i do sheirbhís cheana féin. 
Codanna 2 & 3 de seo tabharfaidh an doiciméad 
tuilleadh faisnéise maidir le conas na beartais 
agus na nósanna imeachta seo a fhorbairt nó a 
nuashonrú.

 5  Cur i bhFeidhm agus Athbhreithniú

        Ba cheart go mbeadh ionduchtú, oiliúint agus 
maoirseacht i gceist le gach Beartas agus Nós 
Imeachta um Chosaint Leanaí a chur i bhfeidhm i 
do sheirbhís na foirne go léir. Ba cheart go mbeadh 
Plean Forfheidhmithe ag seirbhísí a leagann 
amach cé a bheidh freagrach as a chinntiú go 
bhfuil an plean éifeachtach. Ar a laghad, caithfear 
athbhreithnithe a dhéanamh gach 24 mí, nó níos 
luaithe má tháinig athrú ábhartha i ndáil le haon 
ábhar a dtagraíonn an ráiteas dó.

          Cuimhniú 
       i gcás gach riosca  
    a shainaithnítear, ní mór  
go mbeadh nós imeachta i 
bhfeidhm chun an riosca  
              seo a mhaolú
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[Teimpléad START le CSS] 

Soláthraítear an teimpléad samplach seo mar threoraí amháin. Is formáid caighdeánaithe é seo do 
Ráiteas um Chosaint Páistí. Le do thoil, cuir faisnéis ábhartha leis agus scrios aon samplaí nach 
mbaineann le do sheirbhís.  

Ní mór gach nótaí treoraíochta (i ngorm) a scriosadh sula gcríochnaítear an CSS.

AN RÁITEAS UM CHOSAINT PÁISTÍ (CSS)

1.    Ainm na seirbhíse á soláthair: 

M.s. Seirbhís XXX Luath-Fhoghlama agus Cúraim nó Chúram Leanaí ar Aois Scoile.  

2.    Nádúr na seirbhíse agus prionsabail chun páistí a chosaint ó dhíobháil
Nóta Treoraíochta: Tabhair cuir síos ar nádúr do sheirbhíe agus na prionsabail treoraithe a bheidh 
leanta agat chun páistí a choinneáil slán ó dhíobháil, ag baint úsáide as an seirbhís san am céanna.

(a.)  Nádúr na Seirbhíse
Mar shampla:
Ag Seirbhís XXX Luath-Fhoghlama agus Cúraim agus Chúram Leanaí ar Aois Scoile déanaimid seirbhís 
ardchaighdeáin, lárnaithe ar an bpáiste a sholáthar do pháistí agus daoine óga.

• Cuirimid seirbhís cúraim lae iomlán ar fáil do pháistí ar aois 0-12 le cúram an lae iomláine san 
áireamh, clár ECCE agus cúram leanaí ar aois scoile.

• Tógaimid páistí ar turais agus imeachtaí allamuigh. Sonraítear nádúr ár n-imeachtaí allamuigh ag 
rialacháin cuí faoi Acht Cúraim Páistí 1991 (Seirbhísí Luath-Óige) Rialacháin 2016 agus Acht Chúram 
Páistí 1991 (Seirbhísí Luath-Óige) (Clárúchán Seirbhísí Ar Aois Scoile) Rialacháin 2018.

• Tá limistéar allamuigh deartha, slán againn ina soláthraimid gníomhaíochtaí foghlama do pháistí.

• Tá gníomhaíochtaí allamuigh againn do pháistí agus daoine óga.

• Soláthraimid a thuilleadh tacaíochta faoin samhail AIM do ghrúpaí níos lú chun a cheadú do leanaí 
páirt chiallmhar a ghlacadh sa seirbhís ELC seo.

Nóta Treoraíochta: Cuir a leanas san áireamh le do phrionsabail treoraithe ach luaigh prionsabail breise 
má tá siad ábhartha do do sheirbhís.

(b.)  Prionsabail treoraithe chun páistí a chosaint ó dhíobháil:
Creidimid:
1.  Is tosaíocht linn leas agus sábháilteacht a chinntiú do gach páiste agus duine óg a fhreastalaíonn ar 

ár seirbhís.

2. Léiríonn ár bprionsabail agus nósanna imeachta treoraithe um chosaint páistí agus daoine óga 
polasaí agus reachtaíocht náisiúnta agus tabharfaimid athbhreithniú ar ár bprionsabail treoraithe 
agus Nósanna Imeachta um Chosaint Páistí gach dara bhliain.

3. Tá ceart ag gach páiste agus duine óg mar an gcéanna freastal ar sheirbhís a léiríonn meas astu mar 
dhaoine aonair agus a spreagann dóibh a n-acmhainn iomlán a bhaint amach, cé is moite dá gcúlra.

TEIMPLÉAD AN RÁITIS UM CHOSAINT PÁISTÍ DO SHEIRBHÍSÍ 
LUATH-FHOGHLAMA AGUS CÚRAIM
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4.  Táimid tiomanta chun seasamh le cearta gach páiste agus duine óg a fhreastalaíonn ar ár seirbhís, 
lena n-áirítear an ceart le bheith sábháilte agus cosanta ó dhíobháil, agus a bheith éisteachta.

5. Baineann ár bprionsabail treoraithe le gach duine inár seirbhís.

6. Ní mór d’oibrithe iad féin a iompar ar bhealach a léiríonn prionsabail ár seirbhíse.

3.   Teimpléad an Mheasúnaithe ar Rioscaí
Rinneamar measúnú ar aon féidearthacht díobhála (de réir mionsonraithe in Acht Páistí ar dTús, 2015) 
ar pháiste le linn ár seirbhísí a úsáid. Seo thíos liosta de na réimsí riosca aitheanta agus liosta nósanna 
imeachta chun na rioscaí sin a bhainistiú.

Nóta Treoraíochta: Cuir thíos na réimsí ina bhfuil rioscaí aitheanta agus cén nósanna imeachta atá i 
bhfeidhm chun an riosca aitheanta a bhainistiú. D’fhéadfadh gur gá nósanna imeachta a fhorbairt chun 
an riosca aitheanta a bhainistiú.

Is samplaí iad na réimsí thíos, ní mór do gach Seirbhís Luath-Fhoghlama agus Cúraim agus 
Chúram Leanaí ar Aois Scoile a chinntiú go bhfuil na rioscaí aitheanta ábhartha dá suíomhanna 
agus gníomhaíochtaí a sholáthraíonn siad. Tá na samplaí soláthraithe thíos i gcomhair 
breithniúcháin amháin agus ba chóir cur leo mar is cuí.

Riosca díobhála (de réir sainmhínithe in 
Acht Páistí ar dTús, 2015)

Nós imeachta i bhfeidhm chun riosca 
aitheanta a bhainistiú

1 Mar shampla: Riosca díobhála mí-úsáide ag 
oibrithe.

Áirítear le sampla riosca, ach gan a bheith 
teoranta le:

• Láimhseáil garbh páistí ag foireann ar 
bhealach a chuirfeadh dochar ar pháiste

• Foireann/saorálaithe a screadaíonn ar 
pháistí nó a thugann pionós do pháistí ar 
bhealach díobhálach

• Foráil leanúnach bia agus/nó cothaithe 
míchuí ar bhealach díobhálach don pháiste

• Nós Imeachta Earcaíochta agus Rogha

• Nós Imeachta Gearáin

• Nós Imeachta Bainistíochta ar Iompar

• Nós Imeachta Oiliúna Foirne

• Nós Imeachta Iondúchtaithe Foirne

• Nós Imeachta Tuairiscithe

• Straitéis Oiliúna um Chosaint Páistí

• Nós Imeachta Grinnfhiosrúcháin an Gharda

• Cód Iompair d’Oibrithe

• Nós Imeachta um Líomhain Mí-Úsáide in 
Aghaidh Oibrithe

2 Mar shampla: Riosca mí-úsáide ag foireann 
agus saorálaithe toisc nach bhfuil na 
nósanna imeachta cearta acu.

Áirítear le sampla riosca, ach gan a bheith 
teoranta le:

• Páistí curtha i mbaol i ngeall ar 
mhaoirseacht mhíchuí

• Páistí a ndéantar díobháil orthu mar 
thoradh ar easnamh na foirne ó bhuairtí a 
thuairisciú

• Páistí a ndéantar díobháil orthu de bharr 
gníomhartha nó idirghníomhú míchuí le 
foireann

• Straitéis Oiliúna um Chosaint Páistí

• Nós Imeachta Maoirseachta Foirne

• Nós Imeachta Tuairiscithe

• Nós Imeachta um Líomhaintí Mí-Úsáide in 
aghaidh Foirne/Daltaí/Saorálaithe

• Nós Imeachta Gearáin

• Nósanna Imeachta an Chóid Iompair foirne 
agus saorálaithe

• Nós Imeachta Bainistíochta ar Iompar
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Riosca díobhála (de réir sainmhínithe in 
Acht Páistí ar dTús, 2015)

Nós imeachta i bhfeidhm chun riosca 
aitheanta a bhainistiú

3 Mar shampla: Riosca mí-úsáide le linn oibre 
aonair/obair 1:1 (cúram pearsanta agus 
cúram dlúth).

Áirítear le sampla riosca, ach gan a bheith 
teoranta le:

• Eachtra mí-úsáide gnéis ag oibrí mar 
shampla, le linn clúidín a athrú nó 
gnáthaimh cúraim dlúth

•	 Eachtra	mí-úsáide	fisicigh	ag	oibrí	le	linn	
oibre duine le duine

• Mí-úsáid mhothúchánach ag oibrí a 
tharlaíonn le linn oibre duine le duine

• Nós Imeachta Oiliúna Foirne um Chosaint 
Páistí

• Nós Imeachta Maoirseachta Foirne

• Nós Imeachta Earcaíochta agus Rogha

• Nós Imeachta Grinnfhiosrúcháin an Gharda

• Nós Imeachta Chúraim Pearsanta agus Dlúth

• Nós Imeachta Ionchuimsithe

• Cód Iompair d’oibrithe

• Nós Imeachta um Líomhain Mí-Úsáide in 
Aghaidh oibrithe

4 Mar shampla: Riosca díobhála le úsáid 
grianghraif neamhúdaraithe nó mí-úsáide ar 
líne tríd na meáin sóisialta nó rochtain ar an 
idirlíon.
Áirítear le sampla riosca, ach gan a bheith 
teoranta le:
•	 Droch-bhainistíocht	ar	íomhánna	nó	taifid	

ar pháistí, lena n-áirítear iad sin a roinntear 
go poiblí sna meáin sóisialta

• Nós Imeachta maidir le Úsáid Shábháilte 
Idirlíne, lena n-áirítear Úsáid Ghléasanna 
Grianghrafadóireachta agus Taifeadta

• Nós Imeachta Meán Shóisialta

•	 Nós	Imeachta	um	Thaifid	a	Choinneáil

5 Mar shampla: Riosca díobhála ó 
chuairteoirí neamhúdaraithe ar sheirbhísí 
(m.s.cothabháil/ deisiúcháin/ seachadadh).

Áirítear le sampla riosca, ach gan a bheith 
teoranta le:

• Riosca páistí ag éalú ó sheirbhísí i ngeall 
ar gan chloí le nósanna imeachta chun dul 
isteach agus amach ó fhoirgnimh, amhail 
dorais a dhúnadh srl.

•	 Riosca	mí-úsáide	fisicigh,	gnéis	nó	
mothúchánach ar pháistí ó chuairteoirí

• Páistí curtha i mbaol díobhála i ngeall ar 
mhaoirseacht mhíchuí

• Nós Imeachta um Easnaimh Foirne

• Nós Imeachta um Bhainistíocht ar Rioscaí

• Nós Imeachta Maoirseachta ar Pháistí

• Nós Imeachta do Chuairteoirí a Shíníonn 
Isteach

• Nós Imeachta an Ráitis Shábháilteachta
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Riosca díobhála (de réir sainmhínithe in 
Acht Páistí ar dTús, 2015)

Nós imeachta i bhfeidhm chun riosca 
aitheanta a bhainistiú

6 Mar shampla: Riosca díobhála ó mhí-úsáid 
phiara ar phiara.

Áirítear le sampla riosca, ach gan a bheith 
teoranta le:

• Gníomhartha bulaíochta leantacha, dian 
(m.s. Ionsaí le focail, síceolaíoch nó 
fisiceach	i	measc	na	bpáistí)

• Páistí a úsáideann ardáin sna meáin 
sóisialta chun tráchtanna nó pictiúir 
drochbhéasach a dhéanamh de pháistí eile

• Nós Imeachta Frith-bhulaíochta

• Nós Imeachta Maoirseachta ar Pháistí

• Nós Imeachta Gearáin

• Straitéis Oiliúna Foirne um Chosaint Páistí

7 Mar shampla: Riosca díobhála in imeachtaí 
allamuigh.

Áirítear le sampla riosca, ach gan a bheith 
teoranta le:

• Páistí curtha i mbaol díobhála i ngeall 
ar mhaoirseacht mhíchuí in imeachtaí 
allamuigh

• Páiste a théann in easnamh, nó nach 
gcuirtear san áireamh, ar feadh aon 
tréimhse ama

• Nós Imeachta d’Imeachtaí Allamuigh

• Nós Imeachta um Bhainistíocht ar Rioscaí

• Straitéis Oiliúna Foirne um Chosaint Páistí

• Nós Imeachta um Eachtraí Criticiúla
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4.   Nósanna imeachta 
Nóta Treoraíochta: Luann an téacs a leanas na nósanna imeachta sonraithe in Acht Páistí ar dTús, 
2015 agus ní mór dó teacht ar Ráiteas um Chosaint Páistí.

Forbraíodh ár Ráiteas um Chosaint Páistí i gcomhréir le riachtanais faoi Acht Páistí ar dTús, 2015: 
Treoraíocht Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí, 2017, agus Cosaint Páistí Tusla: Treoir 
Polasaithe, Nós Imeachta agus Cleachta 2u Eagrán.

Tacaíonn na nósanna imeachta liostaithe inár Measúnú ar Rioscaí agus Nósanna Imeachta Sonraithe 
thíos ár n-intinn chun páistí a chosaint agus iad ag baint úsáide as ár seirbhís:

• Nós imeachta um bhainistíocht líomhaintí mí-úsáide nó mí-iompair in aghaidh oibrithe/saorálaithe ag 
páiste a bhaineann úsáid as ár seirbhís;

• Nós Imeachta earcaíochta shábháilte agus roghnaithe oibrithe agus saorálaithe le oibriú le páistí;

• Nós imeachta forála agus rochtana oiliúna agus faisnéise um chosaint páistí, lena n-áirítear aithint 
díobhála a tharla;

• Nós Imeachta chun buairtí cosanta páistí nó leasa páistí a thuairisciú le Tusla;

• Nós Imeachta chun liosta a choinneáil ar dhaoine (más ann) sa seirbhís ábhartha ar daoine faoi 
mhandáid iad;

• Nós Imeachta chun Duine Ábhartha a Cheapadh.

Cuirfear an Ráiteas seo um Chosaint Páistí ar fáil faoi bhéim.

Cuirfear gach nós imeachta ar fáil don fhoireann; tuismitheoirí, daoine óga, baill an phobail agus Tusla, 
má iarrtar.

5.   Cur i bhfeidhm agus Athbhreithniú 
Nóta Treoraíochta: Ar a laghad, ní mór athbhreithnithe a dhéanamh gach 24 mí. Ciallaíonn Soláthraí 
na Seirbhíse Ábharthaí an duine a bhfuil freagracht ghinearálta acu as an eagraíocht. D’fhéadfadh sé a 
bheith	ina	Oifigeach	Feidhmiúcháin,	cathaoirleach	an	Bhoird	Bainistíochta,	úinéir/oibreoir,	srl.

Aithnímid gur próiseas leanúnach é cur i bhfeidhm. Tá ár seirbhís tiomanta le cur i bhfeidhm an Ráitis 
seo um Chosaint Páistí agus na nósanna imeachta a thacaíonn lenár n-aidhm chun páistí a choinneáil 
slán ó dhíobháil agus iad ag baint úsáide as ár seirbhís.

Déanfar athbhreithniú ar an Ráiteas seo um Chosaint Páistí air ________________  nó níos luaithe má 
bhíonn athrú ábhartha in aon ábhar a dtagraíonn an ráiteas dóibh.

Sínithe: ______________________________ (Soláthraí na Seirbhíse Ábharthaí)

[Cuir isteach ainm agus sonraí teagmhála soláthraithe na seirbhíse ábhartha]

Nóta Treoraíochta: Is gá duit ainm agus sonraí teagmhála a chur don Duine Ábhartha, arbh é sin an 
chéad phointe teagmhála maidir le do Ráiteas um Chosaint Páistí.

I gcomhair iarratais, labhair le  [cuir ainm agus ról isteach], Duine Ábhartha faoi Acht Páistí ar dTús, 2015. 

[Deireadh Teimpléid CSS)
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Is soláthraithe seirbhísí ábhartha iad seirbhísí ELC agus SAC faoi Acht Páistí ar dTús, 2015.

Tá oibleagáid dhlíthiúil ar Chathaoirleach an Bhoird Bainistíochta nó úinéir na seirbhíe, mar Sholáthraí na Seirbhíse 
Ábharthaí, faoi Acht Páistí ar dTús, le cinntiú go bhfuil Ráiteas um Chosaint Páistí i bhfeidhm. Seo an duine a 
dhéanfaidh an CSS a shíniú mar “Sholáthraí na Seirbhíse Ábharthaigh”.

Is féidir leis an BOM/úinéir smaoineamh ar dhuine ainmnithe a cheapadh le bheith i gceannas ar fhorbairt Ráitis 
um Chosaint Páistí na seirbhíse.

Ba chóir don duine ainmnithe idirghníomhú le gach príomh-bhall foirne agus geallshealbhóirí sa tasc seo.

CÉIMEANNA CHUN RÁITEAS UM CHOSAINT PÁISTÍ A FHORBAIRT

Ag Tosú

1. Déan cur síos ar 
struchtúr eagraíochta 
an ELC agus na 
seirbhíse agus seirbhísí 
á soláthair. Cuideoidh 
sé sin duit forléargas a 
chruthú ar d’eagraíocht 
agus cuideoidh sé leat 
do CSS a thosú.

2. Cén pholasaithe agus 
nósanna imeachta 
ábhartha atá i bhfeidhm 
agat cheana? 

3. Cén acmhainní a 
theastaíonn uait chun do 
CSS a chomhlíonadh?

• Liostáil suíomh gach seirbhísí á soláthair. D’fhéadfadh do sheirbhís a bheith 
déanta suas le suíomh/áitreabh amháin nó go leor suíomhanna a bheith ann. 
Nó b’fhéidir go bhfuil seirbhísí ar leithligh sna áitribh m.s. ELC agus SAC.

• Liostáil líon na n-oibrithe fostaithe i do sheirbhís.

• Liostáil gach seirbhísí/gníomhaíochtaí a chuireann tú ar fáil do pháistí.

• Liostáil aoisghrúpa na bpáistí a soláthraíonn tú seirbhís dóibh?

• Liostáil an cineál teagmhála le páistí agus lena dteaghlaigh?

• Aithin aon fhachtóirí laistigh do struchtúir eagraíochta a d’fhéadfadh siad páistí 
a chur i mbaol díobhála.

• Smaoinigh ar riachtanais cúraim aonair le páistí áirithe.

• Tabhair athbhreithniú agus nuashonrú ar pholasaithe agus nósanna imeachta 
reatha in aghaidh liosta sa teimpléad CSS agus bileog faisnéise in Aguisín 1 
chun nach mbeidh obair atá comhlíonta cheana dúbailte.

• Is tábhachtach go leor am a chur ar leataobh chun do CSS a scríobh. Is 
tábhachtach freisin aon acmhainní nó tacaíocht a theastaíonn uait agus 
smaoineamh ar oibrithe eile agus tacaíocht riaracháin.
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3. Aithin rioscaí díobhála 
ar pháistí agus déan do 
mheasúnú

4. Liostáil na nósanna 
imeachta sonraithe i do 
Ráiteas um Chosaint 
Páistí

• Féach Teimpléad an Ráitis um Chosaint Páistí, Teimpléad Measúnuithe ar 
rioscaí agus Bileog Faisnéise (nasc ar leathanach 10.)

Tá na nósanna imeachta sin sonraithe faoi réir Achta Páistí ar dTús, 2015. Ní mór 
go mbeidh siad liostáilte i do CSS agus ba chóir dóibh a bheith ar fáil ar iarratas. 
Seans go bhfuil cuid de na nósanna imeachta sin i bhfeidhm agat cheana féin. 
Má tá, is tábhachtach nuashonrú a thabhairt orthu i gcomhréir le forálacha Achta 
Páistí ar dTús, 2015 agus Páistí ar dTús, Treoraíocht Náisiúnta um Chosaint agus 
Leas Leanaí, 2017.

Is iad sin:

• Nós imeachta um bhainistíocht líomhaintí mí-úsáide nó mí-iompair in aghaidh 
oibrithe maidir le páiste a bhaineann úsáid as ár seirbhís.

• Nós Imeachta earcaíochta shábháilte agus roghnaithe oibrithe le oibriú le 
páistí.

• Nós imeachta forála agus rochtana oiliúna agus faisnéise um chosaint páistí, 
lena n-áirítear aithint díobhála a tharla. Seo hé do Straitéis Oiliúna Foirne um 
Chosaint Páistí. 

• Nós Imeachta chun buairtí cosanta páistí nó leasa páistí a thuairisciú le Tusla, 
lena n-áirítear róil agus freagrachtaí an DLP, daoine faoi mhandáid agus 
oibrithe eile.

• Nós Imeachta chun liosta a choinneáil ar dhaoine (más ann) sa seirbhís 
ábhartha ar daoine faoi mhandáid iad.

• Nós Imeachta um cheapachán duine ábhartha le bheith mar chéad-phointe 
teagmhála do Ráiteas um Chosaint Páistí na seirbhíse.

Do Ráiteas um Chosaint Páistí. A Scríobh

1. Ainm na seirbhíse á 
soláthair

2. Aithin nádúr do 
sheirbhíse agus 
prionsabail chun páistí 
a chosaint ó dhíobháil

• Cuir isteach ainm do sheirbhíse agus staid más seirbhís luath-fhoghlama agus 
cúraim nó chúram leanaí ar scoile é mar shampla

• Tabhair cur síos achoimrithe ar na seirbhísí a sholáthraíonn tú.

• Abair do phrionsabail chun páistí a chosaint ó dhíobháil, rud a chuideoidh duit 
cur síos a dhéanamh ar conas is féidir le do sheirbhís cloí lena tiomantas agus 
freagracht chun páistí a choinneáil slán agus a leas agus leas is fearr a chur 
chun cinn.

• Féach sampla atá sa Teimpléad CSS agus bileog faisnéise (nasc i leathanach 
10 na cáipéise seo.)

• D’fhéadfadh gur mian leat freisin breathnú ar Chosaint Páistí Tusla: Treoir 
do Pholasaí, Nós Imeachta agus Cleachta, Téama 1, ina bhfuil samplaí 
de Dhearbhuithe Prionsabail Treoraithe a d’fhéadfadh siad cuidiú leat do 
phrionsabail a dhréachtáil chun páistí a chosaint ó dhíobháil. Seans gur mian 
leat iad a chur in oiriúint le do sheirbhís. Féach Aguisín 2 na cáipéise seo i 
gcomhair a thuilleadh faisnéise.
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7. Liosta Daoine faoi 
Mhandáid a ullmhú 
agus a choinneáil

8. Ráiteas um Chosaint 
Páistí a Dhaingniú

9. Do Ráiteas um 
Chosaint Páistí a 
Thaispeáint agus a 
Dháileadh

Ciallaíonn nós imeachta chun liosta daoine ainmnithe a choinneáil sa seirbhís nós 
imeachta faoi Acht Páistí ar dTús, 2015. I gcomhréir leis an nós imeachta seo, ní 
mór don úinéir/BOM mar sholáthraí seirbhíse ábharthaí, a chinntiú go bhforbraítear 
is coinneáiltear an liosta seo.

• Ní mór d’úinéir/BOM na seirbhíse Ráiteas um Chosaint Páistí agus gach 
Polasaí agus Nós Imeachta um Chosaint Páistí a dhaingniú.

• Mar Sholáthraí na Seirbhíse Ábharthaí, is gá d’úinéir/BOM Ráiteas um Chosaint 
Páistí a shíniú.

• Is gá do do Ráiteas um Chosaint Páistí a bheith ar taispeáint in áit suntais sa 
seirbhís.

• Is gá go mbeidh an Ráiteas um Chosaint Páistí scaipthe do gach oibrí.

• Is gá don Ráiteas um Chosaint Páistí a bheith ar fáil do thuismitheoirí, páistí, 
baill an phobail agus Tusla, ar iarratas.

• Is gá go mbeidh Polasaithe agus Nósanna Imeachta um Chosaint Páistí ar fáil 
ar iarratas.

5. Smaoinigh ar cén 
nósanna imeachta 
breise a theastaíonn 
chun rioscaí aitheanta i 
do mheasúnú ar rioscaí 
a bhainistiút  

6. Ceap Duine Ábhartha

Tacóidh an liosta nósanna imeachta a leanas le dea-chleachta i do sheirbhís 
chomh maith le rioscaí aitheanta i do mheasúnú ar rioscaí a bhainistiú:

• Bainistíocht Shábháilte ar Ghníomhaíochtaí

• Cód Iompair d’Oibrithe

• Bainistíocht a Dhéanamh ar Thaifid um Chosaint Leanaí

• Polasaí Rúndachta

• Tacaíocht agus Maoirseacht le Oibrithe

• Nósanna Imeachta Smachtaithe

• Oibriú i gComhpháirtíocht le agus ag Roinnt Faisnéise le Tuismitheoirí agus 
Páistí

• Polasaí Frith-Bhulaíochta

• Nós Imeachta Gearáin

Ciallaíonn nós imeachta chun duine ábhartha a cheapadh nós imeachta sonraithe 
faoi Acht Páistí ar dTús, 2015. I gcomhréir leis an nós imeachta sin, beidh duine 
ábhartha ceaptha le bheith mar chéad-phointe teagmhála do Ráiteas um Chosaint 
Páistí na seirbhíse.

• Is gá don Duine Ábhartha a bheith ainmnithe i Ráiteas um Chosaint Páistí agus 
sonraí teagmhála soláthraithe.

• Seans go bhfuil príomh-róil eile freisin ag an nDuine Ainmnithe ó thaobh cosanta 
de, amhail a bheith mar dhuine ainmnithe chun CSS na seirbhíse a fhorbairt.
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Duine Ainmnithe

Is féidir leis an BOM/úinéir smaoineamh ar dhuine 
ainmnithe a cheapadh le bheith i gceannas ar fhorbairt 
Ráitis um Chosaint Páistí na seirbhíse.

Is é sin an duine freagrach as ceannas ar fhorbairt 
Ráitis um Chosaint Páistí na seirbhíse agus/nó 
Nósanna Imeachta um Chosaint Páistí. Cinnteoidh an 
duine ainmnithe go bhfuil polasaithe agus nósanna 
imeachta comhleanúnach le dea-chleachta de 
réir mionsonraithe i gCosaint Páistí Tusla; Treoraí 
Polasaithe, Nós Imeachta agus Cleachta 2ú Eagrán, 
agus déanfaidh sé idirghníomhaíocht freisin le gach 
geallshealbhóirí maidir leis sin.

Designated Liaison Person (DLP) 
Paistí ar dTús: De réir a luann Treoraíocht Náisiúnta 
um Chosaint agus Leas Páistí, ba chóir d’eagraíochtaí 
phoiblí agus phríobháideach araon a sholáthraíonn 
seirbhísí do pháistí/ daoine óga agus teaghlaigh 
smaoineamh ar Dhuine Idirghníomhaithe Ainmnithe 
(DLP) agus Tánaisteach DLP (DDLP) a cheapadh. 
Beidh an DLP mar acmhainn d’aon oibrí a bhfuil 
buairt cosanta nó leas páistí acu. Tá an DLP freagrach 
as a chinntiú go leantar nósanna imeachta i gceart 
agus go pras agus gníomhaíonn siad mar dhuine 
idirbheartaíochta le gníomhaireachtaí eile.

I gcomhréir le nósanna imeachta um thuairisciú molta 
laistigh seirbhísí ELC agus SAC, moltar go láidir do 
sheirbhísí DLP agus DDLP a cheapadh chun déileáil 
le buairtí cosanta agus leasa páistí a eascraíonn sa 
seirbhís. Tá an ról seo lárnach le nósanna imeachta 
tuairiscithe luaite sa cháipéis seo.

Duine Idirghníomhaithe Ainmnithe agus 
Leas-Duine Idirghníomhaithe Ainmnithe a 
Cheapadh

Ceapfaidh Bord Bainistíochta nó úinéir seirbhíse 
Duine Idirghníomhaithe Ainmnithe (DLP). Is é an DLP 
é an chéad phointe teagmhála do gach ball foirne, 
saorálaithe agus daltaí a bhfuil buairtí cosanta agus 
leasa páistí acu. De ghnáth is bainisteoir nó úinéir na 
seirbhíse é DLP i seirbhísí ELC agus SAC.

Ceapfaidh BOM/úinéir freisin Leas-Duine 
Idirghníomhaithe Ainmnithe (DDLP) a ghlacfaidh ról 
agus freagrachtaí DLP nuair nach bhfuil DLP ar fáil, 
mar shampla ar saoire. I seirbhísí ELC agus SAC, de 
ghnáth is bainisteoir cúnta é an DDLP, stiúrthóir nó 
coibhéiseach leis.

Ba chóir do BOM/úinéir na seirbhíse a 
chinntiú
• Go bhfuil an DLP inrochtana do gach oibrí le linn 

uaireanta oibriúcháin

• Go bhfuil sonraí teagmhála don DP agus DDLP ar 
taispeáint in áit suntais sa seirbhís

• Go soláthraítear aon oiliúint riachtanach dá ról don 
DLP agus DDLP

• Go bhfuil an DLP agus DDLP ar an eolas maidir le 
freagrachtaí a ghabhann leis an ról lena n-áirítear 
buairtí cosanta nó leasa páistí a thuairisciú go pras 
le Tusla/An Garda Síochána, mar is cuí

• Go bhfuil córais tuairiscithe soiléar stuama i 
bhfeidhm chun buairtí cosanta agus leasa páistí a 
thuairisciú le Tusla.

CUID B

TREORAÍOCHT AR PHOLASAÍ UM CHOSAINT LEANAÍ A 
FHORBAIRT

Tá príomh-róil ann i gcosaint ar gá do ELC agus SAC aird a thabhairt orthu. 
Is riachtanach tuiscint a fháil ar fhreagrachtaí gach róil sin Agus cinntiú go 
bhfuil cosaint páistí lárnach i do chleachta chun páistí a choinneáil slán ó 
dhíobháil.

Cuideoidh faisnéis sa chuid a leanas le seirbhísí ELC agus SAC ó thaobh 
forbartha agus cur i bhfeidhm polasaithe agus nósanna imeachta um 
chosaint páistí.

CUID 1     Príomh-Róil i gCosaint

Is féidir go bhfuil go leor  
ról cosanta ag an nduine céanna sa 

seirbhís. Mar shampla, d’fhéadfadh ról 
duine ábhartha agus DLP a bheith ag 

an nduine céanna.
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Ról agus Freagrachtaí an DLP
• Feasacht a bheith acu maidir le freagrachtaí na 

seirbhíse ó thaobh cosanta páistí

• Feasacht maith a bheith acu maidir le polasaithe 
agus nósanna imeachta cosanta páistí agus 
Ráiteas um Chosaint Páistí

• Aon oiliúint riachtanach don ról a dhéanamh agus 
coinneáil nuashonraithe ar aon fhorbairtí nua

• A bheith mar dhuine acmhainne d’oibrithe a bhfuil 
buairtí cosanta nó leasa páistí acu

• Buairtí cosanta agus leasa páistí a fháil ó oibrithe 
agus féachaint an bhfuil cúiseanna réasúnta iontu 
chun tuairisciú le Tusla

• Cinntiú go leantar nósanna imeachta tuairiscithe na 
seirbhíse ionas go ndéantar buairtí cosanta agus 
leasa páistí a thuairisciú go pras le Tusla

• Dul i gcomhairle le Oibrí Sóisialta ar Dualgas Tusla 
tríd an bPointe Teagmhála Tiomnaithe, más gá

• Nuair is cuí, tuarascáil foirmiúil a dhéanamh ar 
bhuairt cosanta nó leasa páistí le Tusla thar ceann 
na seirbhíse

• Nuair is cuí, déan comh-thuarascáil le Tusla le 
duine faoi mhandáid

• Ní mór a rá le tuismitheoirí an pháiste go mbeidh 
tuarascáil seolta chuig Tusla nó An Garda 
Síochána seachas;

– Má chuirfear an páiste i mbaol de bharr é a 
chur in iúil do na tuismitheoirí/caomhnóirí

– Má chuirfear thú féin, mar thuairisceoir, i mbaol 
díobhála ón teaghlach de bharr é a chur in iúil 
do thuismitheoirí/caomhnóirí

– Más féidir go gcuirfeadh feasacht an teaghlaigh 
ar an tuarascáil deacracht ar chumas Tusla 
chun measúnú a dhéanamh mar is cuí

• Cinntigh go ndéanfar gach buairtí, plé agus 
gníomhartha glactha a thaifead go soiléir

• Cinntigh go bhfuil gach faisnéis chuí san áireamh 
in aon tuarascáil le Tusla

• Cinntigh go bhfuil córas slán i bhfeidhm chun aon 
taifid faoi rún a bhainistiú agus a stóráil

• Idirghníomhaigh le Tusla, An Garda Síochána agus 
gníomhaireachtaí eile mar is cuí

• Coinnigh daoine cuí sa seirbhís ar an eolas maidir 
le ceisteanna ábhartha, agus rúndacht á coinneáil

• Cuir le fios don seirbhís maidir le riachtanais oiliúna 
um chosaint páistí.

 

Duine faoi Mhandáid
Is daoine iad daoine faoi mhandáid liostaithe i Sceideal 
2 Achta Páistí ar dTús, 2015, a bhfuil teagmháil 
acu le páistí agus/nó teaghlaigh agus, i ngeall ar a 
Gcáilíochtaí, oiliúint agus/nó ról fostaíochta, atá i bpost 
tábhachtach chun cuidiú páistí a chosaint ó dhíobháil.

Faoi Acht Páistí ar dTús, 2015, is daoine faoi 
mhandáid iad na daoine a leanas laistigh comhthéacs 
Luath-Fhoghlama agus Cúraim:

• Duine ag a bhfuil seirbhís réamhscoile laistigh bhrí 
Chuid VIIA Achta Cúraim Páistí , 1991

• Ball foirne chúram páistí fostaithe i seirbhís 
réamhscoile laistigh bhrí Chuid VIIA Achta Cúraim 
Páistí 1991

Is riachtanach dar le Acht Páistí ar dTús gur chóir do 
sholáthraithe seirbhísí ábhartha liosta a fhorbairt is a 
choinneáil de dhaoine faoi mhandáid sa seirbhís. Ba 
chóir d’oibrithe ar daoine faoi mhandáid iad a bheith ar 
an eolas maidir lena bhfreagrachtaí faoin reachtaíocht 
agus ba chóir baill foirne nua a chur ar an eolas 
maidir leis ag tús a gcuid fostaíochta. Féach cuid 2 
den cháipéis seo a thugann breac-chuntas ar an nós 
imeachta chun liosta  
a choinneáil ar daoine 
 faoi mhandáid.

Soláthraí Seirbhíse Ábhartha
Tá oibleagáidí reachtúla sonracha ag soláthraithe 
seirbhísí ábhartha faoi Acht Páistí ar dTús 2015 chun 
páistí a chosaint.

Tugtar sainmhíniú ar sheirbhís ábhartha in Acht Páistí 
ar dTús 2015 mar aon obair nó gníomhaíocht sonraithe 
i Sceideal 1 an Achta.

Ciallaíonn Soláthraí Seirbhíse Ábhartha, de réir 
sainmhínithe in Acht Páistí ar dTús 2015, maidir le 
Seirbhís ábhartha, duine - (a) a sholáthraíonn seirbhís 
ábhartha, agus (b) maidir le foráil na seirbhíse ábhartha 
sin - 7 (i) a fhostaíonn (faoi chonradh fostaíochta nó 
bealach eile) ceann nó níos mó daoine chun aon obair 
nó gníomhaíocht a dhéanamh a chomhdhéanann 
seirbhís ábhartha, (ii) a théann i gconradh i gcomhair 
seirbhísí le ceann nó níos mó Duine amháin eile 
chun forála seirbhíse ábhartha ag an nduine, nó (iii) a 
cheadaíonn do dhuine nó níos mó (chun leasa tráchtála 
nó eile nó gan agus le bheith nó gan a bheith mar 
chuid de chúrsa oideachais nó oiliúna, lena n-áirítear 
scéim intéirneachta) chun aon obair nó gníomhaíocht 
a dhéanamh, thar ceann an duine, a chomhdhéanann 
seirbhís ábhartha”.

Daoind faoi mhandáid  
iad na daoine amháin atá liostaithe i 

Sceideal 2 Achta Páistí ar dTús 2015. 
Ní cheapann seirbhísí duine faoi 

mhandáid.
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Tá oibleagáid dhlíthiúil ar Chathaoirleach an Bhoird 
Bainistíochta nó úinéir na seirbhíse (m.s. fostóir), mar 
Sholáthraí na Seirbhíse Ábharthaí, faoi Acht Páistí ar 
dTús, le cinntiú go bhfuil Ráiteas um Chosaint Páistí i 
bhfeidhm. Is é sin an duine a dhéanfaidh Cosaint Páistí 
a shíniú Ráiteas mar  
“Sholáthraí na Seirbhíse  
Ábharthaí”.

Duine Ábhartha

Soláthraí seirbhíse ábhartha faoi Acht Páistí ar dTús, 
2015, a theastaíonn chun duine ábhartha a cheapadh. 
Is é an duine ábhartha é an chéad phointe teagmhála 
maidir le Ráiteas um Chosaint Páistí agus ba chóir a 
n-ainm agus sonraí teagmhála a chur leis an Ráiteas 
um Chosaint Páistí.

Is riachtanach dar le Acht Páistí ar dTús 2015 gur chóir do sholáthraithe seirbhísí ábhartha liosta a choinneáil de 
dhaoine faoi mhandáid sa seirbhís. Ba chóir d’oibrithe ar daoine faoi mhandáid iad a bheith ar an eolas maidir lena 
bhfreagrachtaí faoin reachtaíocht ag tús a gcuid fostaíochta.

Nós Imeachta chun Liosta Daoine faoi Mhandáid a Choinneáil:

• Is é úinéir/BOM é mar fhostóir, soláthraí na seirbhíse ábhartha, freagrach as a cinntiú go gcruthaítear is 
coinnítear liosta daoine faoi mhandáid

• Ba chóir d’úinéir/BOM breathnú ar Sceideal 2 Achta Páistí ar dTús 2015 le féachaint cén bhall foirne atá mar 
dhaoine ainmnithe faoi Acht Páistí ar dTús 2015. D’fhéadfadh sé, i gcúinsí áirithe, gur gá comhairle dlí a lorg 
maidir leis sin

• Ní mór liosta a chur le chéile de dhaoine faoi mhandáid sa seirbhís agus é a chur ar fáil ar iarratas

• Tá úinéir/BOM freagrach as dul i gcomhairle le baill foirne chun athbhreithniú a dhéanamh ar liosta na ndaoine 
faoi mhandáid chun daoine a bhaint nach bhfuil aicmithe mar dhaoine faoi mhandáid, nó daoine a d’fhág an 
tseirbhís

• Ní mór iad sin atá aitheanta mar dhaoine faoi mhandáid a chur ar an eolas faoi sin agus faoina róil agus 
freagrachtaí ag úinéir/BOM

• Ba chóir daoine faoi mhandáid a stiúradh chuig foráil sonrach i nós imeachta tuairiscithe na seirbhíse a 
sholáthraíonn tuairisciú faoi Chuid 14 Achta Páistí ar dTús 2015

• Ní mór daoine faoi mhandáid a stiúradh freisin chuig foráil sonrach i nós imeachta tuairiscithe na seirbhíse a 
sholáthraíonn cúnamh faoi mhandáid

• Ní mór oiliúint chuí a sholáthar do dhaoine faoi mhandáid

• Tá freagracht ag daoine faoi mhandáid a chur in iúil d’fhostóirí nuair atá siad ag comhlíonadh a bhfreagrachtaí 
dlíthiúla maidir le tuarascálacha faoi mhandáid agus cúnamh faoi mhandáid

• Ní mór athbhreithniú a thabhairt ar an nós imeachta chun liosta daoine faoi mhandáid a  
choinneáil gach dara bhliain, nó níos luaithe má bhíonn athrú ábhartha ar reachtaíocht 
agus/nó polasaí.

CUID 2     Nós Imeachta chun Liosta Daoine faoi Mhandáid a Choinneáil 

Is soláthraithe iad  
seirbhísí Luath-Fhoghlama  

Agus Cúraim agus Chúram Leanaí 
ar Aois Scoile do sheirbhísí ábhartha 

faoi Acht Páistí ar dTús, 2015.
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Is riachtanach dar le Acht Páistí ar dTús 2015 gur chóir do sholáthraithe seirbhísí ábhartha nó imeachta a chur i 
bhfeidhm chun duine faoi mhandáid a cheapadh. Is é an duine ábhartha é an chéad phointe teagmhála maidir le 
Ráiteas um Chosaint Páistí na seirbhíse agus ba chóir a n-ainm agus sonraí teagmhála a bheith leis an CSS.

Nós Imeachta chun Duine Ábhartha a Cheapadh:

• Déanfaidh úinéir/BOM cinneadh agus ceapachán, mar sholáthraí na seirbhíse ábhartha, ar dhuine ábhartha

• Cuirfidh úinéir/BOM in iúil don duine ábhartha go mbeidh siad mar chéad phointe teagmhála maidir leis an 
Ráiteas um Chosaint Páistí.

– Cuirfear gach oibrí in iúil maidir le cé a cheapadh mar Dhuine Ábhartha, le cóip den Ráiteas um Chosaint 
Páistí lena n-áirítear ainm an Duine Ábhartha. Gheobhaidh gach tuismitheoirí, páistí, baill an phobail agus 
Tusla freisin cóip den Ráiteas ar iarratas, a chuirfidh in iúil dóibh cé a cheapadh mar Dhuine Ábhartha

• Ní mór athbhreithniú a thabhairt ar an nós imeachta chun duine ábhartha a cheapadh gach dara bhliain, nó 
níos luaithe má bhíonn athrú ábhartha ar reachtaíocht agus/nó polasaí

– Is gá go mbeidh ainm agus sonraí teagmhála an Duine Ábhartha sa Ráiteas um Chosaint Páistí.

– Cinnteoidh bainistíocht agus gach oibrí go bhfuil aon iarratais maidir leis an Ráiteas um Chosaint Páistí 
treoraithe chuig an nDuine Ábhartha de réir ainmnithe ar an CSS.

CUID 3     Nós Imeachta Duine faoi Mhandáid a Cheapadh 

Paistí ar dTús: De réir Treoirlínte Náisiúnta um Chosaint agus Leas Páistí is gá d’eagraíochtaí nósanna imeachta a chur 
i bhfeidhm chun gach buairtí maidir le leas nó cosaint páistí a eascraíonn a thuairisciú. Anuas air sin, ciallaíonn nós 
imeachta tuairiscithe le Tusla nós imeachta do gach soláthraithe seirbhísí ábhartha faoi Acht Páistí ar dTús 2015. Ní 
mór go dtuigfear agus leanfar an nós imeachta seo ag gach oibrithe laistigh seirbhíse ELC/SAC.

Prionsabail Treoraithe um Thuairisciú

• Tá freagracht ag gach oibrí as páistí a chosaint 
agus buairtí maidir le cosaint agus leas páistí 
a thuairisciú i gcomhréir le nósanna imeachta 
tuairiscithe na seirbhíse

• Bíonn sábháilteacht agus leas an pháiste in áit 
tosaíochta thar gach breithniúcháin eile

• Ba chóir do gach oibrí a bheith i dtaithí leis na 
cineálacha mí-úsáide agus conas iad a aithint, de 
réir luaite i bPáistí ar dTús: Treoraíocht Náisiúnta 
um Chosaint agus Leas Leanaí, 2017. Féach 
Aguisín 3 na cáipéise seo

• Ní mór d’aon bhuairt nó amhras mí-úsáide 
nó neamairt freagra a fháil. Mura n-aithnítear, 
freagraítear nó déantar idirbheartaíocht dá réir, 
d’fhéadfadh a thuilleadh díobháil a bheith déanta 
don pháiste 

• In ainneoin an bhealaigh a thagann siad chugat, 
ba chóir gach buairtí maidir le cosaint nó leas 
páistí a chur in iúil don Duine Idirghníomhaithe 
Ainmnithe gan mhoill

• Déanfaidh an Duine Idirghníomhaithe Ainmnithe, 
i gcomhairliú leis an nduine a d’ardaigh an buairt, 
cinneadh má tá cúis réasúnta buairte ann agus 
más cóir tuarascáil a sheoladh go Tusla

• Is féidir labhairt le oibrithe sóisialta Tusla trí 
na Pointí Teagmhála Tiomnaithe le haghaidh 
comhairliúcháin neamhfhoirmiúil chun tuarascáil a 
dhéanamh

• Ba chóir tuarascálacha le Tusla a sheoladh trí 
Ardán Gréasáin Tusla.

CUID 4     Nós Imeachta chun Buairtí maidir le Leas Leanaí a Thuairisciú 
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Buairtí um Chosaint agus Leas Páistí a 
Aithint

Sonraíonn Treoraíocht Náisiúnta Páistí ar dTús 
ceithre chatagóir mí-úsáide páistí: neamart, mí-úsáid 
mhothúchánach, mí-úsáid fhisiceach agus mí-úsáid 
ghnéis:

Tarlaíonn Neamart nuair nach bhfaigheann an páiste 
cúram nó maoirseacht chuí agus déantar dochar dó 
go fisiciúil nó dá fhorbairt i ngeall air. Go ginearálta, 
tá sainmhíniú air i dtéarmaí easnaimh cúraim, ina 
dtagann bac ar shláinte, forbairt nó leas an pháiste i 
ngeall ar a bheith gan bhia, éadaí, teas, sláinteachas, 
cúram liachta, spreagadh intleachtúil nó maoirseacht 
agus sábháilteacht. D’fhéadfadh neamart 
mothúchánach eascrú i ndeacrachtaí don pháiste le 
caidrimh freisin. Tagann tionchar ar an méid damáiste 
do shláinte, forbairt nó leas an pháiste ó raon 
fachtóirí. Áirítear leo sin an méid, más ann, tionchair 
dearfaigh i saol an pháiste chomh maith le aois an 
pháiste agus minicíocht is leanúnachas neamairt.

Ciallaíonn mí-úsáid mhothúchánach droch-
chaitheamh mothúchánach nó síceolaíoch le páiste 
mar chuid de chaidreamh ginearálta idir cúramoir 
agus páiste Ní ghlactar le deacrachtaí aonair a 
tharlaíonn uaireanta idir tuismitheoir agus páiste 
mar mhí-úsáid mothúchánach. Tarlaíonn mí-úsáid 
nuair nach gcloítear le riachtanas bunúsach pháiste 
i gcomhair airde, geana, faofa, comhleanúnachais 
agus slándála, i ngeall ar éagumas nó neamhaird óna 
thuismitheoir nó chúramoir. D’fhéadfadh mí-úsáid 
mhothúchánach tarlú freisin nuair nach bhfuil daoine 
fásta atá freagrach as aire a thabhairt do pháistí 
ar an eolas nó in ann (ar go leor cúiseanna) cloí le 
riachtanais mothúchánacha agus forbartha a pháiste. 
Ní éasca mí-úsáid mhothúchánach a aithint toisc 
nach bhfeictear na éifeachtaí go héasca.

Tarlaíonn mí-úsáid fhisiceach nuair a ghortaíonn 
duine páiste go fisiceach d’aon ghnó nó cuireann siad 
é i mbaol a bheith gortaithe go fisiceach. D’fhéadfadh 
sé tarlú mar eachtra aonair nó mar phatrún eachtraí. 
Bíonn buairt réasúnta ann nuair atá sláinte agus/nó 
forbairt an pháiste, d’fhéadfadh sé a bheith, nó bhí 
sé damáistithe mar thoradh le mí-úsáid fhisiceach 
amhrasta.

Tarlaíonn mí-úsáid ghnéis nuair a úsáidteann duine 
eile páiste le haghaidh a shásaimh nó spreagtha 
gnéis, nó do dhaoine eile. Áirítear leis an páiste a 
chur ag glacadh páirt i ngníomh gnéis (glacaireacht, 
muirniú, gnéas béil nó treáigh) nó an páiste a 
nochtadh ar ghníomhaíocht ghnéis go díreach nó trí 
phornagrafaíocht.

Ba chóir do gach oibrí a bheith i dtaithí leis na 
cineálacha mí-úsáide luaite thuas agus conas iad 
a aithint, de réir luaite i bPáistí ar dTús: Treoraíocht 
Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí, 2017, agus 
Aguisín 3 na cáipéise seo.

Tá go leor cúiseanna ann a d’fhéadfadh oibrí a 
bheith buartha maidir le leas nó cosaint páiste. 
D’fhéadfadh mí-úsáid a bheith déanta ar pháiste ag 
baill a theaghlaigh féin, nó ag daoine eile lasmuigh an 
teaghlaigh amhail strainséirí, piaraí, oibrithe nó daoine 
fásta iontaofa.

D’fhéadfadh oibrí eachtra a fheiceáil a léiríonn go 
bhfuil dochar á dhéanamh ar pháiste. Nó d’fhéadfadh 
oibrí a bheith buartha agus imníoch faoi chomharthaí 
áirithe a Fheiceann siad, amhail droch-sláinteachas; 
páiste i gcónaí ocrasach, gan bheocht agus tuirseach; 
easpa éadaí oiriúnacha; nó gortuithe fisiceacha gan 
mhíniú. D’fhéadfadh comharthaí eile baint le iompar 
an pháiste amhail a bheith foréigneach, tallannach, nó 
cúlánta. Tá cnuas nó patrún comharthaí níos dóchúil 
le neamart nó mí-úsáid a léiriú.

Faisnéisiú mí-úsáide ag páiste

D’fhéadfadh páiste nó duine óg a rá le oibrí iontaofa 
go raibh nó go bhfuil dochar nó mí-úsáid á déanamh 
orthu. D’fhéadfadh bealaí difriúla cumarsáide a bheith 
ag páiste lena léiriú go bhfuiltear ag tabhairt mí-
úsáide orthu. Má léiríonn Nó má deireann páiste le 
oibrí go bhfuil sé nó sí ag dul trí mhí-úsáid ag duine 
éigin, is gá déileáil leis ar bhealach tuisceanach.

Is tábhachtach d’oibrithe a bheith ar an eolas maidir 
le conas freagairt do pháiste a léiríonn mí-úsáid.

Féach Aguisín 4 na cáipéise seo i gcomhair 
treoraíochta ar conas freagairt do pháiste a léiríonn 
mí-úsáid.

D’fhéadfadh páiste a  
bheith curtha faoi cheann nó níos  

mó cineálacha mí-úsáide
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Buairtí um Chosaint agus Leas Páistí a 
Thaifead

Ní mór taifid a choimeád ar gach buairtí cosanta 
agus leasa páistí (lena n-áirítear buairtí a d’fhéadfadh 
siad gan a bheith tuairiscithe le Tusla) agus tabharfar 
bainistíocht orthu sin go slán ag an DLP. Nuair a bhíonn 
buairt ann maidir le cosaint agus leas páiste, ní mór 
tuarascáil a dhéanamh le Tusla. Áireofar le faisnéis:

• Mionsonraí ar an mbuairt

• Mionsonraí ar an nduine a d’ardaigh an bhuairt

• Mionsonraí maidir le comhairliú neamhfhoirmiúil

• Aon ghníomh glactha

• Mionsonraí maidir le faisnéis do thuismitheoirí.

Beidh taifid stóráilte go slán i gcomhréir le Polasaí 
Taifeadta na seirbhíse agus Rialacháin Réamhscoile 
2016. Féach Cuid B, Cuid 6 na cáipéise seo i 
gcomhair a thuilleadh faisnéise.

D’fhéadfadh cúinsí a bheith ann ina bhfuil buairtí ag 
seirbhísí Luath-Fhoghlama agus Cúraim (ELC) agus 
Chúram Leanaí ar Aois Scoile (SAC) maidir le páiste atá 
ina aonar, nach gcloíonn le cúiseanna réasúnta buairte. 
In ainneoin sin, is riachtanach na buairtí sin a thaifead 
chun aon phatrúin féideartha a aithint a d’fhéadfadh 
seo buairt a chothú maidir le páistí a chosaint.

Ba chóir do sheirbhísí ELC agus SAC nós imeachta 
a chur i bhfeidhm a thugann breac-chuntas ar cén 
bhuairtí atá taifeadta, conas a thaifeadtar na buairtí 
sin, conas a bhí siad stóráilte agus cé a bhfuil 
rochtain acu orthu.

Key Considerations 

• Mar chéad phointe, ní mór gach buairtí 
um chosaint páistí a phlé leis an nDuine 
Idirghníomhaithe Ainmnithe (DLP) sa seirbhís

• Ní mór don DLP a chinntiú go ndéantar gach 
buairtí a thaifead i gcomhréir le polasaí na 
seirbhíse um chosaint páistí

• Ní mór do thaifid a bheith fíorasach agus 
mionsonraí a bheith leo maidir le buairtí agus aon 
ghníomhartha glactha maidir leis an buairt sin

• Ní mór rúndacht a choinneáil an t-am go léir agus 
taifid ar bhuairtí a stóráil go slán i limistéar stórála 
ar leithligh ó chomhaid eile

• Ní mór gan bhuairtí a roinnt ach ar bhonn 
riachtanais, chun leasa an pháiste. Ba chóir dó a 
bheith bainistithe ag an DLP sa seirbhís

• Ba chóir foirm chaighdeánaithe a úsáid chun 
buairtí a thaifead agus nós imeachta a bheith i 
bhfeidhm ina dtugann an DLP athbhreithniú go 
rialta ar bhuairtí um chosaint páistí. Ba chóir don 
fhoirm chaighdeánaithe sin a bheith mar chuid 
de Nós Imeachta Taifeadadh do sheirbhíse um 
Chosaint Páistí.

Tá a thuilleadh faisnéise ar conas buairtí a 
thaifeadadh agus sampla ar Fhoirm um Bhuairtí a 
Thaifead ar fáil in Aguisín 5 na cáipéise seo.

Cúiseanna Réasúnta Buairte

Ba chóir Tusla a chur in iúil i gcónaí nuair a bhíonn 
cúiseanna réasúnta buairte go raibh nó go bhfuil 
páiste i mbaol mí-úsáide nó neamairt. Tugann 
Treoraíocht Náisiúnta Pháistí ar dTús (leathanach 6) a 
leanas mar chúiseanna réasúnta buairte:

• Fianaise, mar shampla, gortú nó iompar 
comhleanúnach le mí-úsáid agus nach dóchúil dó 
a bheith mar thoradh le aon rud eile

• Aon bhuairt maidir le mí-úsáid ghnéis féideartha

• Comharthaí leanúnacha go bhfuil páiste ag dul trí 
neamart mothúchánach nó fisiceach

• Páiste ag rá, nó ag léiriú ar bhealaí eile, go 
ndearnadh mí-úsáid air

• Admháin nó léiriú ag duine fásta nó páiste, maidir 
le mí-úsáid a líomhnaíodh a rinne siad

• Cuntas ag duine a chonaic mí-úsáid á déanamh ar 
pháiste.

Comhairliú Neamhfhoirmiúil le Obair 
Shóisialta Tusla

Seo an próiseas chun buairt um chosaint nó leas 
páistí a phlé go neamhfhoirmiúil le oibrithe shóisialta 
Tusla chun comhairle a lorg ar chóir tuarascáil a 
dhéanamh. De ghnáth is ról an DLP dul i gcomhairle 
le Tusla mura bhfuil siad cinnte má tá cúiseanna 
réasúnta buairte ann, ach tá an áis sin ar fáil do gach 
duine aonair.

Is féidir dul i dteagmháil le obair shóisialta Tusla trí 
Phointí Teagmhála Tiomnaithe Tusla.
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Céimeanna le Glacadh ag gach Oibrithe

Lena n-áirítear Daoine faoi Mhandáid

(Oibleagáidí bhreise do dhaoine faoi mhandáid 
luaite thíos)

Nuair a fhaigheann oibrí buairt um chosaint nó leas 
páistí nó faigheann sé faisnéisiú mí-úsáide ó pháiste, 
is gá dóibh:

• Cinntiú go bhfuil riachtanais an pháiste comhlíonta 
agus compord a chur ar fáil, más gá

• Má rinne an páiste faisnéisiú, cinntigh gur 
ghlacadh na céimeanna chuí de réir luaite in 
Aguisín 4 na cáipéise seo, mar fhreagra leis an 
bhfaisnéisiú

• Déan taifead foirmiúil ar an mbuairt/faisnéisiú i 
scríbhinn, le foirm amhail Foirm samplach um 
Thaifeadadh Buairtí. Féach Aguisín 5 na cáipéise 
seo i gcomhair a thuilleadh faisnéise

• Téigh i dteagmháil díreach lena DLP

• Mura bhfuil an DLP ar fáil, rachaidh an t-oibrí i 
dteagmháil leis an Leas-DLP

• Pléigh an buairt leis an DLP le bunú an bhfuil 
cúiseanna réasúnta buairte ann. Féach thíos a 
thuilleadh céimeanna don duine faoi mhandáid

• Má tá cúiseanna réasúnta buairte ann, ní mór 
tuarascáil a dhéanamh do Tusla ag an DLP.

Céimeanna le Glacadh ag an DLP

• Déanfaidh an DLP an bhuairt a phlé leis an oibrí 
agus smaoineoidh sé má bhí an teorainn i gcomhair 
cúiseanna réasúnta buairte trasnaithe

• Tabharfaidh an DLP athbhreithniú ar aon nótaí 
glactha ag an oibrí agus cinnteoidh sé go bhfuil 
taifead cruinn déanta den bhuairt agus go bhfuil sé 
stóráilte i gceart

• Mura bhfuil an DLP cinnte go gcloíonn an bhuairt 
leis an teorainn nó cúiseanna réasúnta buairte, 
rachaidh sé/sí i dteagmháil le seirbhís oibre sóisialta 
Tusla, trí Phointí Teagmhála Tiomnaithe, i gcomhair 
comhairle chun an próiseas comhairliúcháin 
neamhfhoirmiúil a úsáid

• Má bhunaíodh cúiseanna réasúnta buairte, 
déanfaidh an DLP tuarascáil foirmiúil le Tusla gan 
mhoill 

• Déanfaidh an DLP tuarascáil in Ardán  
Gréasáin slán Tusla ag:  
https://www.tusla.ie/ children-first/web-portal/

• Mura bhfuil an DLP in ann, ar aon chúis, rochtain 
a fháil ar Ardán Gréasáin Tusla, is féidir Foirm 
Tuairiscithe um Chosaint agus Leas Páistí Tusla 
a íoslódáil agus a chur ar aghaidh chuig Pointe 
Teagmhála Tiomnaithe Tusla trí phost cláraithe.

• Nuair a theastaíonn idirghabháil práinneach chun go 
mbeidh páiste sábháilte, déanfar tuarascáil le Tusla 
trí ghuthán chuig Pointe Teagmhála Tiomnaithe. 
Déanfar tuarascáil i scríbhinn tar éis trí Ardán 
Gréasáin nó post cláraithe, de réir cur síos thuas. 
Mura féidir leat dul i dteagmháil le oibrí shóisialta, is 
gá duit labhairt leis An nGarda Síochána

• Nuair a bhíonn DLP ina dhuine faoi mhandáid freisin 
faoi Acht Páistí ar dTús 2015, is gá go mbeidh siad 
ar an eolas maidir lena bhfreagrachtaí faoin Acht 
agus tuairisciú le Tusla dá réir.

• Cuirfidh an DLP in iúil do thuismitheoirí go bhfuil 
tuarascáil déanta le Tusla, seachas i gcás gur 
fhéadfadh amhlaidh an páiste a chur i mbaol, bac a 
chur ar chumas Tusla measúnú a dhéanamh nó an 
tuairisceoir a chur i mbaol díobhála

• Cuirfidh an DLP in iúil don oibrí a d’ardaigh an 
bhuairt go bhfuil tuairisciú déanta le Tusla agus 
cén ghníomhartha a ghlacadh chun freagairt don 
bhuairt. Má dhéanann an DLP cinneadh gan an 
bhuairt a thuairisciú le Tusla, is gá dóibh an t-oibrí 
a chur ar an eolas maidir leis na cúiseanna, i 
scríbhinn. Má bhíonn buairtí ag an oibrí fós, is gá 
dóibh an tuarascáil a dhéanamh leo féin le Tusla.

• Glacfaidh an DLP taifead de gach buairtí a chuirtear 
in iúil dóibh agus aon ghníomhartha glactha chun 
freagairt do na buairtí sin. Cinnteoidh an DLP 
go bhfuil na taifid sin á stóráil mar is cuí agus á 
gcoinneáil i gcomhréir leis an reachtaíocht um 
Chosaint Sonraí.

Níor cheart i gcás ar bith leanbh a fhágáil i 
suíomh a chuirfeadh dochar nó riosca dó nó di ag 
feitheamh ar idirghabháil ó Tusla. I gcás éigeandála 
agus mura mbíonn oibrí sóisialta de chuid Tusla ar 
fáil, ní mór don DCA dul i dteagmháil leis an nGarda 
Síochána
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Oibleagáidí Breise Daoine Sainordaithe

Cuireann alt 14 den Acht um Leanaí ar dtús, 2015, 
oibleagáid dhlíthiúil ar dhaoine faoi shainordú aon 
eolas, creideamh nó amhras réasúnach a thuairisciú go 
ndearnadh dochar do leanbh, go ndéantar dochar dó, 
nó go bhfuil sé i mbaol go ndéanfaí dochar dó, do Tusla. 

Sainmhínítear an tAcht um Dhíobháil i Leanaí ar 
dtús mar; 

Ciallaíonn ‘dochar’, maidir le leanbh - :

(a)  ionsaí, drochíde nó faillí ar an leanbh ar 
bhealach a théann i bhfeidhm go mór ar 
shláinte, fhorbairt nó leas an linbh, nó ar dóigh 
dó dul i bhfeidhm go mór air, nó

(b)  mí-úsáid ghnéasach an linbh,

cibé acu le gníomh aonair, neamhghníomh nó 
imthoisc nó sraith nó teaglaim de ghníomhartha, 
easnaimh nó imthosca, nó eile”.

Sroichtear tairseach an dochair nuair a bhíonn a fhios 
ag duine faoi shainordú, má chreideann sé nó go bhfuil 
forais réasúnacha aige a bheith in amhras go raibh, go 
bhfuil, nó go bhfuil leanbh i mbaol:

• Cóireáilte tinn (Mí-úsáid Mhothúchánach)

• Faillí

• Ionsaí (Mí-Úsáid Fhisiciúil)

go dtí an pointe ina ndearnadh nó go raibh tionchar 
tromchúiseach, nó ar dóigh go ndéanfaí difear mór 
dóibh ar shláinte, ar fhorbairt nó ar leas an linbh; nó i 
gcás ina nochtann leanbh a leithéid de chreideamh.

Tagann gach imní faoi mhí-úsáid ghnéasach laistigh 
den chatagóir a théann i bhfeidhm go mór ar shláinte, 
leas nó fhorbairt an linbh.

Céimeanna le glacadh ag  
Daoine Sainordaithe
• I gcás go gcomhlíonann an imní a ardaíonn an 

duine sainordaithe tairseach na bhforas réasúnach 
imní (faoin Treoir um Leanaí ar dtús) agus nach 
sroicheann sé nó nach sáraíonn sé tairseach 
an dochair (faoin Acht um Leanaí ar dtús), 
déanfar tuarascáil do Tusla le an DCA, de réir 
an nós imeachta tuairiscithe a leagtar amach ar 
Leathanach 22 den doiciméad seo 

• Má chreideann an duine sainordaithe go sroicheann 
nó go sáraíonn an t-ábhar imní maidir le cosaint 
leanaí tairseach an dochair mar a shainmhínítear 
in Acht Leanaí An Chéad, 2015, is féidir leat 
déileáil le Alt 14 den Acht tine Tusla gan mhoill

• Má tá amhras ar an duine faoi shainordú an 
sroicheann an imní an sainmhíniú dlíthiúil ar 
dhochar do thuarascáil shainordaithe, is féidir 

le hoibrithe sóisialta Tusla comhairle a sholáthar 
ina leith seo. Cé gur féidir le Tusla comhairle a 
sholáthar, is é an duine aonair faoi shainordú 
an cinneadh tuarascáil a aicmiú mar thuarascáil 
shainordaithe faoin Acht um Leanaí ar dtús 2015

• Ní foláir don duine sainordaithe dualgas reachtúil 
an duine sainordaithe tuairisc a thabhairt faoin Acht 
um Leanaí ar dtús 2015, a chomhlíonadh agus ní 
féidir leis an DCA é a chomhlíonadh thar a cheann

• Féadfaidh an duine sainordaithe, áfach, tuarascáil 
a dhéanamh i gcomhpháirt le duine eile, faoi 
shainordú nó nach bhfuil. Sa chás go bhfuil 
tairseach an dochair do thuarascáil shainordaithe 
sroichte nó sáraithe, ba cheart don duine 
sainordaithe agus don DCA comhthuarascáil a 
dhéanamh chuig Tusla gan mhoill

• Ba chóir an tuarascáil a dhéanamh ar Thairseach 
Gréasáin Tusla, ach is féidir tuairiscí a sheoladh 
freisin post cláraithe. Ní mór a lua go soiléir  
sa tuarascáil gur tuarascáil shainordaithe  
í faoi Alt 14 den Acht um Leanaí ar dtús 2015

• Ní fhéadfaidh an duine sainordaithe tuarascáil a 
chur faoi bhráid Tusla go díreach; ba cheart an 
DCA a chur ar an eolas, áfach, go bhfuil tuarascáil 
déanta agus go dtabharfaí cóip den tuarascáil di

• Mura mian leis an DCA tuairisc a thabhairt do Tusla, 
ba cheart don duine sainordaithe dul ar aghaidh 
le tuarascáil a dhéanamh agus a chur in iúl don 
DCA go bhfuil tuarascáil faoin Acht um Leanaí ar 
dtús 2015 déanta. Beidh feidhm ag an Acht um 
Chosaintí do Dhaoine a Thuairiscíonn Mí-Úsáid 
Leanaí 1998 sa chás seo

• Má tháinig imní faoi chosaint leanaí faoi aird roinnt 
daoine faoi shainordú, féadfaidh siad an tuarascáil 
a chur isteach i gcomhpháirt

• Má theastaíonn idirghabháil níos práinní ón imní 
maidir le cosaint leanaí chun an leanbh a choinneáil 
slán, ceadaíonn an tAcht um Leanaí ar dtús, 2015 
do dhaoine faoi shainordú Tusla a chur ar an 
eolas faoin imní ar an teileafón nó go pearsanta, 
sula gcuirtear tuarascáil i scríbhinn isteach. Ansin 
caithfear an tuarascáil shainordaithe a chur faoi 
bhráid Tusla ag baint úsáide as Tairseach Gréasáin 
Tusla nó tríd an bpost cláraithe, agus an Fhoirm 
Tuairiscithe um Chosaint Leanaí agus Leas Leanaí á 
úsáid, laistigh de thrí lá

• Is féidir le daoine sainordaithe rochtain a fháil 
ar sheirbhís oibre sóisialta éigeandála lasmuigh 
d’uaireanta Tusla ar 0818 776 315. Tá sé seo ar fáil 
gach lá ó 6pm go 6am, agus idir 9am agus 5pm 
Dé Sathairn, Dé Domhnaigh agus laethanta saoire 
bainc.
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Léaráid Nós Imeachta Tuairiscithe

Nuair a bhíonn Imní faoi 
Chosaint Leanaí agus 
Leas Leanaí

Tuairiscigh 
don DCA

Taifead na 
gníomhartha 
a rinneadh

Déan teagmháil 
leis an nGarda 

Síochána 

Níl

Tá

Éiginnte?

An bhfuil 
forais 

réasúnacha 
imní ann?

Faigh 
comhairliúchán 
neamhfhoirmiúil 
ó obair shóisialta 

Tusla 

An bhfuil 
faisnéis agat 

faoi chion 
tromchúiseach?

An bhfuil riosca 
láithreach ann do 

leanbh agus mura bhfuil 
tú in ann teagmháil a 
dhéanamh le hobair 

shóisialta?

Tuarascálacha  
DCA ar Tusla

Má shroichtear Tairseach 
Dochar an Leanaí ar 

dtús, ní mór don duine 
sainordaithe agus DCA 

comhthuarascáil a 
dhéanamh
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Imní faoi Chosaint Leanaí agus Leasanna 
nach dTuairiscítear do Tusla

Má chinneann an DCA gan imní a thuairisciú do 
Tusla, glacfar na céimeanna seo a leanas:

• Ba chóir na cúiseanna nár tuairiscíodh a 
thaifeadadh ar fhoirm chaighdeánaithe i do 
sheirbhís. Tá Teimpléad Foirme Imní Taifeadta 
agus Bileog Faisnéise le fáil in Aguisín 5 den 
doiciméad seo

• Ba cheart aon ghníomhartha a rinneadh mar 
thoradh ar an imní a thaifeadadh ar an bhFoirm 
Taifeadta Imní (Aguisín 5 den doiciméad seo)

• Ba chóir míniú soiléir, i scríbhinn a thabhairt don 
oibrí a d’ardaigh an imní faoi na cúiseanna nach 
bhfuil an imní á thuairisciú do Tusla

• Ba chóir a chur in iúl don oibrí má tá imní orthu i 
gcónaí faoin scéal, go bhfuil cead acu tuairisc a 
thabhairt do Tusla nó don Gharda Síochána

• Ba cheart go mbeadh an t-oibrí ar a suaimhneas 
freisin má roghnaíonn siad tuairisc a thabhairt 
go díreach chuig Tusla, go bhfuil siad faoi 
chosaint ag an Acht um Chosaint do Dhaoine a 
Mhéadaíonn Mí-Úsáid Leanaí, 1998

Imní a Phlé le Tuismitheoirí 

Tá cumarsáid le tuismitheoirí an-tábhachtach chun 
na torthaí is fearr a chinntiú do leanaí. Aon imní faoi 
shláinte agus folláine linbh ba chóir a bheith pléadh 
le tuismitheoirí ón tús

Deirtear sa chleachtas is fearr gur chóir tuismitheoirí 
a chur ar an eolas má tá tuairisc le tabhairt do Tusla, 
mura ndéanfaí amhlaidh:

• Cuir an leanbh i mbaol tuilleadh

• Lagú ar chumas Tusla measúnú a dhéanamh

• Cuir an tuairisceoir i mbaol díobhála

Féadfaidh an DCA treoir a lorg ó oibrí sóisialta Tusla 
maidir leis seo.

Ba chóir go dtabharfadh Nós Imeachta Tuairiscithe 
um Chosaint Leanaí do sheirbhís breac-chuntas ar 
cé atá freagrach as imní a phlé le tuismitheoirí agus / 
nó a chur ar an eolas go bhfuil tuairisc á tabhairt do 
Tusla. Is gnách gurb é seo ról an DCA ach b’fhéidir go 
mbeadh sé riachtanach i roinnt cásanna go measfadh 
an DCA, leis an oibrí, an áit is fearr chun labhairt le 
tuismitheoirí i gcás go bhfuil imní ann faoina leanbh.

Le haghaidh treorach faoi labhairt le tuismitheoirí faoi 
imní faoi chosaint leanaí nó faoi leas, féach Aguisín 6 
den doiciméad seo.

An bhainistíocht a chur ar an eolas

Cuirfear an t-úinéir / BOM ar an eolas nuair a thabharfar 
tuairisc do Tusla agus / nó don Gharda Síochána.

De réir do pholasaí rúndachta, ní roinntear faisnéis faoin 
leanbh agus faoin teaghlach a aithint ach ar bhonn 
riachtanas. Dá bhrí sin, b’fhéidir nach gá go mbeadh 
a fhios ag an úinéir / BOM ach an chaoi a bhfuil an 
tseirbhís ag bainistiú imní faoi chosaint linbh agus ní 
céannacht an linbh agus an teaghlaigh lena mbaineann.

Coireanna amhrasta a thuairisciú don 
Gharda Síochána

Má tá faisnéis agat faoi chion tromchúiseach, lena 
n-áirítear cion gnéasach, i gcoinne linbh nó duine 
fásta leochaileach, ní mór duit an fhaisnéis seo a chur 
ar aghaidh chuig An Garda Síochána, faoin gCeartas 
Coiriúil (Faisnéis faoi Chionta in aghaidh Leanaí agus 
Daoine Soghonta a Choinneáil siar) An tAcht 2012. 
Tá sé seo sa bhreis ar aon cheanglais tuairiscithe 
faoin Acht um Leanaí ar dtús 2015 nó faoin Treoir. 
Ciallaíonn sé seo go mb’fhéidir go gcaithfear tuarascáil 
a thabhairt do ghníomhaireachtaí reachtúla, Tusla agus 
An Garda Síochána.

Tuairisciú gan ainm

Caithfidh do nós imeachta tuairiscithe a lua nach 
féidir le hoibrithe tuarascáil gan ainm a dhéanamh.

Ar an gcaoi chéanna, ní féidir le daoine faoi 
shainordú tuairisc a thabhairt gan ainm toisc go 
bhfuil oibleagáid orthu tuairisciú de réir dlí.

Tá céimeanna le glacadh má chuirtear cosc 
ar bhealach ar bith ar dhéileáil le hábhair 
imní / tuairiscithe

D’fhéadfadh go mbeadh cásanna áirithe ann nuair a 
bhraitheann oibrí nach féidir leo a n-imní a thuairisciú 
dá DCA. D’fhéadfadh sé seo a bheith mar gheall ar:

• Baineann a n-imní leis an DCA nó baineann sé leis

• Baineann a n-imní leis an úinéir / BOM.

Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhféadfadh sé 
gurb é seo an duine céanna.

• Má bhaineann an imní leis an DCA agus leis 
an DCA NÍL an bainisteoir / BOM, ba cheart 
d’oibrithe a dtuairisc a thabhairt don úinéir / BOM

• Má bhaineann an imní leis an DCA agus gurb é an 
DCA an bainisteoir / BOM, ba cheart d’oibrithe a 
dtuarascáil a thuairisciú go díreach chuig Tusla nó 
AGS.

Ba cheart gach oibrí a chur ar an eolas faoi 
fhorálacha an Achta um Nochtadh Cosanta, 2014, 
a thugann cosaint do dhaoine a ardaíonn imní faoi 
éagóir a d’fhéadfadh a bheith ann san ionad oibre. 
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Ag freagairt do Nochtadh 
Iarbhreathnaitheach ar Mhí-Úsáid

Is éard atá i nochtadh siarghabhálach ná nochtadh a 
rinne mí-úsáid aosach a tharla le linn a n-óige.

Má thagann oibrí ar an eolas faoi nochtadh 
siarghabhálach ag duine fásta, caithfidh sé é seo a 
thuairisciú dá DCA, de réir nós imeachta tuairiscithe 
na seirbhíse. Caithfidh Daoine Sainordaithe a bheith ar 
an eolas freisin faoina bhfreagracht dhlíthiúil nochtadh 
mí-ionchasach mí-úsáide a thuairisciú do Tusla.

Tabharfar an tuarascáil seo ar Thairseach Gréasáin 
Tusla nó tríd an bpost cláraithe, agus an Fhoirm 
Tuairiscithe um Mí-Úsáid Iarbhreathnaitheach á 
húsáid.

Nuair a dhéantar nochtadh den sórt sin, is é ról Tusla 
a fháil amach an bhféadfadh riosca reatha a bheith 
ann d’aon leanbh nó duine óg a d’fhéadfadh a bheith 
i dteagmháil leis an duine atá faoi réir an líomhain mí-
úsáide a nochtar sa nochtadh.

Is nós imeachta sonraithe é an nós imeachta chun freagra a thabhairt ar líomhaintí faoi mhí-úsáid a dhéantar in 
aghaidh oibrí faoin Acht um Leanaí ar dtús 2015. Dá bhrí sin, ní mór do sholáthraithe seirbhísí ábhartha an nós 
imeachta seo a bheith i bhfeidhm.

CUID 5
       Nósanna Imeachta chun Freagra a thabhairt ar Líomhaintí  

         faoi Mhí-Úsáid i gcoinne Oibrithe

Féadfar líomhain a dhéanamh i gcoinne 
oibrí a bhfuil:

• Iompartha ar bhealach a rinne nó a d’fhéadfadh 
dochar a dhéanamh do leanbh / duine óg;

• Cion coiriúil a dhéanamh, b’fhéidir, maidir le 
leanbh / duine óg;

• Iompartha i dtreo linbh / duine óg nó leanaí / 
daoine óga ar bhealach a thugann le fios go 
bhféadfadh siad a bheith i mbaol díobhála do 
leanbh / duine óg;

• Iompartha ar bhealach atá contrártha le Cód 
Iompraíochta na seirbhíse d’oibrithe agus 
d’oibrithe deonacha;

• Iompartha ar bhealach atá contrártha le treoirlínte 
cleachtais ghairmiúil.

Caithfear an méid seo a leanas a mheas 
agus an nós imeachta seo á fhorbairt

Má dhéantar líomhain i gcoinne oibrí i d’eagraíocht, 
caithfidh an t-úinéir / BOM a chinntiú go ndéileáiltear 
go cuí le gach duine lena mbaineann agus de 
réir threoirphrionsabail agus Nósanna Imeachta 
um Chosaint Leanaí na heagraíochta. Ní mór don 
bhainistíocht a chinntiú i gcónaí go bhfuil leas an linbh 
fíorthábhachtach, cothromaithe le cothroime don 
fhostaí agus bunaithe ar dhlíthe an cheartais aiceanta 
agus na reachtaíochta fostaíochta.

Tá défhreagracht ar an eagraíocht i leith an linbh agus 
an oibrí araon. Tá dhá nós imeachta ar leithligh le 
leanúint:

1. An nós imeachta tuairiscithe do Tusla i leith an 
linbh

2. An nós imeachta inmheánach pearsanra chun 
déileáil leis an oibrí.

Moltar beirt dhaoine éagsúla a cheapadh chun gach 
nós imeachta a bhainistiú. I bhfoirne beaga foirne, 
b’fhéidir go mbeidh sé riachtanach glaoch ar dhaoine 
seachtracha atá neamhspleách ar na páirtithe. Tá 
an Duine Teagmhála Ainmnithe freagrach as an 
ábhar a thuairisciú do Tusla, agus tá an t-úinéir 
/ BOM freagrach as aghaidh a thabhairt ar na 
saincheisteanna fostaíochta.

Maidir le líomhaintí faoi mhí-úsáid i gcoinne oibrithe, 
ní mór do gach oibrí an nós imeachta tuairiscithe 
comhaontaithe, mar a thuairiscítear i Roinn 4 den 
doiciméad seo, a leanúint i gcónaí.

• Is é sábháilteacht an linbh an chéad tosaíocht. Ba 
cheart go mbeadh an riosca díobhála do leanbh 
ar thús cadhnaíochta in aon chinntí a dhéantar nó 
aon ghníomhartha a dhéantar

• Is gá nósanna imeachta pearsanra inmheánacha 
na seirbhíse chun déileáil le hoibrí atá faoi líomhain 
mí-úsáide a leagan amach go soiléir

• Ba chóir go mbeadh gach oibrí sa tseirbhís ar an 
eolas faoi cé leis a rachaidh siad i dteagmháil má 
thagann siad ar an eolas faoi líomhain faoi mhí-
úsáid nó fhaillí i gcoinne aon oibrí sa tseirbhís nó 
líomhain a dhéanamh ina leith.

Ba cheart comhairle dlí a  
lorg a luaithe is féidir má tá seirbhís 

ag déileáil le líomhain faoi mhí-úsáid i 
gcoinne oibrí / oibrí deonach.
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• Nuair a thagann an t-úinéir ar an eolas faoi líomhain 
mí-úsáide ag oibrí, ba cheart don úinéir / BOM an 
t-oibrí seo a leanas a chur in iúl go príobháideach:

(i) An fhíric go ndearnadh líomhain ina choinne

(ii) Cineál an líomhain

(iii) Ba cheart deis a thabhairt don oibrí freagairt

• I gcás ina ndearnadh líomhain i gcoinne oibrí, 
caithfear bearta cosanta atá comhréireach le 
leibhéal an riosca a ghlacadh chun a chinntiú 
nach mbeidh aon leanbh nochtaithe do riosca gan 
ghá. I measc na samplaí de seo tá maoirseacht 
mhéadaithe, dualgais riaracháin nó saoire riaracháin

• Ba chóir tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi aon 
ghníomh a phleanáiltear agus a dhéantar agus aird á 
tabhairt ar chearta rúndachta daoine eile, amhail an 
duine a ndearnadh an líomhain ina choinne

• Ba chóir teagmháil a dhéanamh le Tusla agus leis 
an nGarda Síochána, de réir mar is cuí

• Ba cheart gach céim den nós imeachta a 
thaifeadadh agus ba cheart na taifid seo 
a choinneáil de réir na rialachán agus na 
reachtaíochta um Chosaint Sonraí

• Ba chóir go mbeadh nósanna imeachta 
araíonachta i bhfeidhm agus ba chóir iad a 
leanúint, de réir mar is cuí.

Nuair a dhéantar líomhain i gcoinne oibrí, ba cheart 
réiteach gasta a lorg chun leasa gach duine lena 
mbaineann.

Ba cheart an méid seo a leanas a mheas agus nósanna imeachta á bhforbairt chun faisnéis rúnda agus íogair a 
bhaineann le cosaint leanaí a bhainistiú. 

• Faoi Rialacháin an Achta um Chúram Leanaí 1991 (Seirbhísí Luathbhlianta) 2016, caithfear taifid chruinne agus 
suas chun dáta maidir le soláthar leanaí, foirne agus seirbhíse a choinneáil. Beidh rochtain ag Cigireacht na 
Luathbhlianta (Réamhscoile) ar chomhaid chun críocha cigireachta

• Ba chóir imní a thaifeadadh ar fhoirm chaighdeánaithe. Tá Teimpléad Foirme Imní Taifeadta agus Bileog 
Faisnéise ar fáil thíos agus tá sí le fáil in Aguisín 5 den doiciméad seo

• D’fhéadfadh go mbeadh rochtain ag tuismitheoirí ar chomhaid agus ar thaifid a gcuid leanaí féin ach iad a 
iarraidh ach ní bheidh rochtain acu ar fhaisnéis faoi aon leanbh eile

• Sa chás go bhfuil imní ann faoi chosaint leanaí nó faoi leas, coimeádfar breathnuithe / taifid ar bhonn 
leanúnach agus roinnfear faisnéis le Tusla de réir mar is cuí. Tá sé tábhachtach go dtabharfadh nósanna 
imeachta aghaidh ar an áit a ndéanfar iad seo a thaifeadadh, a stóráil agus cé a mbeidh rochtain acu orthu

• Ba cheart go mbeadh nósanna imeachta Coinneála agus Cartlainne Taifead i bhfeidhm

• Ba cheart gach taifead a bhainistiú de réir Bheartas Cosanta Sonraí agus GDPR na seirbhíse.

CUID 6      Taifid ar Chosaint Leanaí a Bhainistiú
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FOIRM SAMPLACH CHUN IMNÍ A THAIFEADADH 

Ba cheart an fhoirm seo a stóráil i gcuid de chosaint leanaí de chomh-aireachta slán comhdaithe, 
a bhainistíonn an DCA agus ba cheart go mbeadh sí ar leithligh ó chomhaid eile. Úsáidfidh agus 
stórálfaidh gach seirbhís an fhoirm seo de réir a bPolasaí Rúndachta féin agus a bPolasaí GDPR. 
Is é aidhm na foirme seo imní a thaifeadadh, nach sroicheann siad féin tairseach an dochair faoin 
Acht um Leanaí ar dtús nó faoi Fhorais Réasúnta le haghaidh Imní. Ba cheart do sheirbhísí an 
fhoirm seo a úsáid de réir a Nós Imeachta um Chosaint Leanaí féin.

    Alt Míniú

 1 Ainm iomlán na seirbhíse a bhfreastalaíonn an leanbh uirthi

 2 Ainm iomlán an Duine Idirchaidrimh Ainmnithe ceaptha sa tseirbhís

 3 Ainm iomlán an oibrí sa tseirbhís a d’ardaigh an imní maidir le leanbh 

 4 An duine sainordaithe an t-oibrí

 5 Ról an oibrí

 6 Ainm iomlán an linbh lena mbaineann an imní

 7 Dáta breithe an linbh, lena mbaineann an imní

 8 Tuairisc mhionsonraithe iomlán, fhíorasach ar an imní maidir leis an leanbh ainmnithe a 
ainmníodh

 9 Ar labhair an t-oibrí nó an DCA le tuismitheoir an linbh i gcroílár an imní? Má tá, cén 
freagra atá acu?  

  Iarrtar ort ainm agus ról an duine a labhair le tuismitheoir an linbh a sholáthar. Ba cheart 
go mbeadh taifead scríofa den chomhrá seo ann freisin

 10 Má labhair an t-oibrí nó an DCA le tuismitheoir an linbh, caithfear toradh cuimsitheach an 
chomhrá a leagan amach anseo.

  Nó, mura labhair an t-oibrí nó an DCA leis an tuismitheoir / caomhnóir, caithfear cúis 
chuimsitheach a leagan amach

 11 An ndearna an DCA athbhreithniú ar Fhoirmeacha eile chun Imní a Thaifeadadh chun a 
fháil amach an bhfuil patrún ag teacht?

 12 Tabhair breac-chuntas ar na chéad chéimeanna eile chun tacú leis an leanbh seo agus 
lena theaghlach. Má lorg an DCA comhairliúchán neamhfhoirmiúil le Tusla, ba cheart an 
toradh a thaifeadadh sa chuid seo. Mura bhfuil tuairisc á tabhairt do Tusla, tabhair breac-
chuntas ar na fáthanna leis sin.
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Foirm     /  

1. Ainm Seirbhíse 

2. Ainm DCA  

3. Ainm an Oibrí le Imní  

4. An duine sainordaithe an t-oibrí seo? (cuir tic sa bhosca ábhartha le do thoil)     Tá       Níl 

5. Ról an oibrí 

6. Ainm an linbh 

7. Dáta breithe an linbh 

8. Cineál an imní a bhaineann leis an leanbh

9. Ar labhair an t-oibrí nó an DCA le tuismitheoir an linbh i lár an imní?                  Tá       Níl 

 Ainm an Duine a Labhair le Tuismitheoir  

 Ról  

 Síniú   

10. Má tá, cén toradh a bheidh ar an gcomhrá seo?

  

 Mura bhfuil  – déan taifead le do thoil ar cén fáth nár cuireadh an tuismitheoir ar an eolas faoin 
imnÍ seo

  

TÁ AN CHUID SEO LE COMHLÁNÚ AG DCA TAR ÉIS AN EACHTRA A PHLÉ LEIS AN OIBRÍ A 
BHFUIL IMNÍ AIR

11. An ndearna an DCA athbhreithniú ar Fhoirmeacha Imní Taifeadta roimhe seo le fáil amach an

       bhfuil imní eile ann a bhaineann leis an leanbh seo nó le siblín an linbh seo?    Tá       Níl 

12. Cad iad na chéad chéimeanna eile atá ag an tseirbhís chun tacú leis an leanbh / tuismitheoir / 
teaghlach?

 

FOIRM IMNÍ
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Tá sé riachtanach go mbeadh tuiscint shoiléir ann ar fhreagrachtaí gairmiúla agus dlíthiúla maidir le rúndacht 
agus malartú faisnéise. Ba chóir go mbeadh san áireamh i do bheartas rúndachta:

• Ba chóir an fhaisnéis uile maidir le himní faoi chosaint nó leas leanaí a roinnt ar bhonn riachtanas chun leasa an 
linbh

• Ní féidir aon ghealltanas a thabhairt maidir le rúndacht agus ba cheart é seo a dhéanamh soiléir do leanaí agus 
do theaghlaigh a úsáideann an tseirbhís

• Ní sárú rúndachta ná cosanta sonraí é soláthar comhréireach faisnéise do na gníomhaireachtaí reachtúla chun 
leanbh a chosaint

• Tá sé de cheart ag tuismitheoirí agus leanaí a fháil amach an bhfuil faisnéis phearsanta á roinnt, mura 
ndéanfadh siad sin an leanbh nó an tuairisceoir a chur i mbaol nó bac a chur ar mheasúnú Tusla.

Eolas a Chomhroinnt

Deirtear in alt 17 den Acht um Leanaí ar dtús, 2015 nach ndéanfar faisnéis arna roinnt ag Tusla le duine eile le linn 
dó measúnú a dhéanamh, a eascróidh as tuarascáil faoi Alt 14 den Acht (ie tuarascáil shainordaithe), a roinnt le 
tríú páirtí mura measann Tusla gur cuí agus go n-údaraíonn sé i scríbhinn go bhféadfar an fhaisnéis a roinnt ’.

De réir do Pholasaí Rúndachta, agus machnamh á dhéanamh ar fhaisnéis a bhaineann le cosaint leanaí a roinnt, 
ba cheart d’oibrithe ELC / SAC a chinntiú i gcónaí nach roinntear faisnéis ach ar bhonn riachtanas is eol agus ar 
mhaithe le leas an linbh. Ba chóir d’oibrithe nós imeachta rúndachta a seirbhíse a leanúint i gcónaí. Má tá cás ann 
nuair a mheasann oibrí gur gá faisnéis a roinnt le linn measúnaithe, caithfidh siad dul i gcomhairle le Tusla sula 
nochtfar í.

CUID 7      Beartas Rúndachta

IIs nós imeachta sonraithe é an nós imeachta chun 
baill foirne a roghnú agus a earcú atá oiriúnach chun 
oibriú le leanaí faoin Acht um Leanaí ar dtús 2015 
do sholáthraithe seirbhísí ábhartha. Ceanglaítear 
le Rialacháin an Achta um Chúram Leanaí 1991 
(Seirbhísí Luathbhlianta) 2016 freisin go mbeidh nós 
imeachta earcaíochta ag seirbhísí ELC agus SAC 
chun fostaithe agus oibrithe gan phá a fhostú, lena 
n-áirítear na céimeanna atá le glacadh chun tagairtí, 
cáilíochtaí agus doiciméadú grinnfhiosrúcháin a 
sheiceáil agus a fhíorú.

Ba cheart do sheirbhísí gach céim réasúnach a 
ghlacadh chun a chinntiú nach n-earcaítear ach 
daoine oiriúnacha chun oibriú le leanaí trí mhodh 
sábháilte agus sainithe go soiléir a earcú chun 
oibrithe a earcú. Cabhróidh sé seo le leanaí a 
choinneáil slán laistigh de do sheirbhís.

Ba chóir an méid seo a leanas a áireamh i do 
Nósanna Imeachta Earcaíochta agus Roghnóireachta:

• Caithfidh tuairisc poist shoiléir a bheith ag gach 
post, lena n-áirítear poist gan phá, a chuireann 
síos ar an raon dualgas a theastaíonn. Ní mór 
sonraíocht duine a bheith ag gabháil leis seo a 

chuireann síos ar an gcineál tréithe a theastaíonn 
uait beidh cáilíochtaí, scileanna agus taithí ag an 
iarratasóir

• Ba chóir folúntais a fhógairt go forleathan, go 
hinmheánach agus go seachtrach tríd an modh is 
oiriúnaí do do sheirbhís

• Ba cheart foirmeacha iarratais a úsáid chun 
a chinntiú go soláthraíonn gach iarratasóir an 
fhaisnéis a mheasann do sheirbhís a bheith 
oiriúnach don ról agus tacaíonn sé le bailiú 
faisnéise comhsheasmhaí ó iarrthóirí. Ligeann foirm 
dearbhaithe a ghabhann leis an bhfoirm iarratais 
d’iarratasóirí aon fhaisnéis ábhartha a dhearbhú 
maidir lena n-oiriúnacht chun oibriú le leanaí

• Caithfear fianaise a lorg chun cáilíochtaí agus taithí 
a fhíorú

• Ba chóir painéal agallaimh a cheapadh ar a 
mbeidh 2 dhuine ar a laghad. Cabhróidh sé seo 
leis an tseirbhís faigh tuiscint ar dhearcadh, 
luachanna, eolas agus scileanna an iarratasóra. Is 
deis é freisin bearnaí ina stair fostaíochta agus / 
nó obair dheonach a shainaithnítear ar an bhfoirm 
iarratais a iniúchadh leis an iarratasóir

CUID 8      Nós Imeachta Earcaíochta agus Roghnóireachta
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• Caithfear ceisteanna agallaimh a chomhaontú 
roimh ré, bunaithe ar an tuairisc poist agus ar an 
tsonraíocht duine

• Ba chóir bileog scórála a fhorbairt, bunaithe ar na 
critéir atá leagtha amach sa tuairisc poist agus sa 
tsonraíocht duine, agus ba cheart iarrthóirí a chur 
ar ghearrliosta i gcoinne na gcritéar seo

• Sula ndéanfar tairiscint fostaíochta, caithfear 
dhá thagairt a fháil ó iarfhostóirí (an ceann is 
déanaí san áireamh). Níl teistiméireachtaí ó 
bhaill teaghlaigh oiriúnach (Féach na Rialacháin 
faoin Acht um Chúram Leanaí 1991 (Seirbhísí 
Luathbhlianta) 2016 le haghaidh tuilleadh treorach 
ar thagairtí)

• Ní mór don fhostóir teistiméireachtaí a fhíorú ar an 
bhfón nó go pearsanta má chuirtear ceisteanna 
faoi leith ar réiteoirí maidir le hoiriúnacht an 
iarratasóra agus a stair ag obair le leanaí

• Sula dtosaítear sa phost, caithfear 
grinnfhiosrúchán sásúil na nGardaí a fháil, de réir 
Bheartas Grinnfhiosrúcháin Garda do sheirbhís

• Ní mór an t-aitheantas a fhíorú agus dhá chineál 
aitheantais oifigiúil a iarraidh ar fhostaithe nua

• Caithfidh Téarmaí agus Coinníollacha Fostaíochta 
(Conradh Fostaíochta) scríofa a bheith ag gach 
ball foirne agus oibrí gan phá.

• Is cuid thábhachtach den phróiseas earcaíochta 
promhadh. Ní mór nósanna imeachta a bhaineann 
le tréimhsí promhaidh a áireamh i do bheartas 
earcaíochta. Ba cheart tréimhse phromhaidh nó 
trialach a thabhairt do gach ceapaí nua ar feadh 
tréimhse ama comhaontaithe, a d’fhéadfadh a 
bheith éagsúil ag brath ar chineál an phoist. Ba 
cheart athbhreithniú a dhéanamh ag deireadh na 
tréimhse promhaidh / trialach.

Nós Imeachta Grinnfhiosrúcháin an Gharda 
Síochána

Faoi Achtanna an Bhiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin 
(Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 - 2016, is cion 
coiriúil duine a fhostú in obair nó i ngníomhaíochtaí 
áirithe gan dul i mbun Grinnfhiosrúcháin Garda. Is 
riachtanas é seo freisin faoin Child Care Act 1991 
(Early Years Services) Regulations 2016 agus an 
Childcare Act 1991 (Registration of School Aged 
Services) 2018. 

CUID 8      Nós Imeachta Earcaíochta agus Roghnóireachta

Ní féidir le hoibrithe tosú ar  
an obair go dtí go mbeidh 

grinnfhiosrúchán sásúil garda 
próiseáilte

Comhlánaíonn an 
t-iarratasóir an 

Fhoirm Cuireadh 
Grinnfhiosrúcháin 

(NVB1) agus 
soláthraíonn 
sé cruthúnas 
aitheantais a 

deimhnítear go 
háitiúi

Seoltar NVB1 
agus cóipeanna 

d’aitheantas chuig 
duine idirchaidrimh 

ainmnithe in 
Barnardos nó 

in Éirinn Luath-
Óige, a chuireann 

isteach sonraí 
ar chóras 

Grinnfhiosrúcháin 
an Gharda Síochán

Seolann an 
Biúró Náisiúnta 

Grinnfhiosrúcháin 
(NVB) nasc ar 
líne chuig an 

iarratasóir chun 
an t-iarratas 
a chomhlánú 

(NVB2). Seo Tá  
an nasc beo ar 

feadh 30 lá

Eiseoidh an 
Biúró Náisiúnta 
Grinnfhoghlama 
nochtadh don 

duine ainmnithe sa 
Barnardos nó in 

Éirinn Luath-Óige. 
Tabharfar comhairle 
d’iarratasóirí ag an 

NVB gur eisíodh 
nochtadh 

Nós Imeachta Grinnfhiosrúcháin

Is féidir tuilleadh faisnéise maidir le Grinnfhiosrú an Gharda a rochtain trí shuíomh Gréasáin an Bhiúró Náisiúnta 
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Ba cheart go mbeadh Nós Imeachta Ionduchtaithe ag gach seirbhís a chuimsíonn faisnéis d’oibrithe nua ar bheartais 
agus nósanna imeachta cosanta na seirbhíse laistigh den chéad seachtain ón bhfostaíocht.

Ba chóir go n-áireofaí air seo:

• Faisnéis ar a n-oibleagáidí faoin Acht um Leanaí ar dtús, 2015, lena n-áirítear cóip de Ráiteas Cosanta Leanaí 
na seirbhíse agus ainm agus sonraí teagmhála an duine ábhartha a sholáthar

• Faisnéis d’oibrithe ar daoine sainordaithe iad faoin Acht um Leanaí ar dtús 2015. Caithfear a chur ar an eolas 
gur duine sainordaithe iad chun críocha a gcuid fostaíochta agus maidir lena bhfreagrachtaí dlíthiúla maidir leis 
seo. Caithfidh na seirbhísí a chinntiú go gcuirtear gach duine faoi shainordú san áireamh ar liosta na ndaoine 
faoi shainordú na seirbhíse

• Cóip de na nósanna imeachta cosanta agus an Cód Iompraíochta. Ba cheart go n-iarrfaí ar oibrithe a dhearbhú 
i scríbhinn gur léigh siad agus gur thuig siad na doiciméid seo.

• Ainm agus sonraí teagmhála DCA na seirbhíse

• Ba cheart go n-áireofaí air seo deis chun aon cheisteanna a bhaineann le hinneachar an Ráitis um Chosaint 
Leanaí agus nósanna imeachta cosanta a phlé agus a ardú le ball sinsearach foirne / DCA / duine ábhartha.

CUID 9      Nós Imeachta Ionduchtaithe

Trí mhaoirseacht agus tacaíocht a sholáthar d’oibrithe cabhraíonn sé leis an gcleachtas is fearr agus le cosaint leanaí 
a choinneáil. Soláthraíonn maoirseacht deis rialta, struchtúrtha chun obair a phlé, tacaíocht a sholáthar, cleachtas 
a athbhreithniú agus dul chun cinn agus pleanáil d’fhorbairt phearsanta amach anseo. Ba chóir go léireodh do 
pholasaí an tsamhail maoirseachta a úsáideann tú i do sheirbhís, lena n-áirítear:

• Cé atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh?

• Minicíocht na gcruinnithe maoirseachta

• An chaoi a ndéantar cruinnithe a dhoiciméadú

Ba cheart duit sonraí faoi phróisis measúnaithe nó athbhreithnithe a áireamh freisin.

Ceanglaítear le Rialacháin an Achta um Chúram Leanaí 1991 (Seirbhísí Luathbhlianta) 2016 go mbeadh beartas 
maoirseachta ag seirbhísí réamhscoile a thugann breac-chuntas ar an gcaoi a ndéantar fostaithe, oibrithe gan phá 
agus conraitheoirí a mhaoirsiú agus a thacú sa tseirbhís maidir lena gcleachtais oibre.

CUID 10      Tacaíocht agus Maoirseacht d’Oibrithe
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Is nós imeachta sonraithe faoin Acht um Leanaí ar dtús 2015 do sholáthraithe seirbhísí ábhartha nós imeachta chun 
faisnéis agus oiliúint a sholáthar i ndáil le tarlú díobhála a aithint.

Ba chóir go léireodh straitéis oiliúna um chosaint leanaí an chaoi a ndéantar rochtain, seachadadh, monatóireacht 
agus meastóireacht ar oiliúint um chosaint leanaí laistigh de do sheirbhís. Ba cheart go mbeadh sé bunaithe ar 
Anailís Riachtanas Oiliúna na seirbhíse.

Ba chóir go luafadh do Straitéis Oiliúna um Chosaint Leanaí an méid seo a leanas:

• Sula dtosaíonn siad ar a bpost, ba chóir dóibh Clár r-Fhoghlama Tusla’s Children First, ‘An Introduction to 
Children First’ a chomhlánú agus teastas críochnaithe a sholáthar, a choinneofar i gcomhad

• Caithfear tacaíocht a thabhairt do gach oibrí chun Ráiteas um Chosaint Leanaí agus Beartais agus Nósanna 
Imeachta Cosanta na Seirbhíse a athbhreithniú agus a thuiscint, trí oiliúint ionduchtaithe, oiliúint foirne agus 
seisiúin faisnéise

• Ba chóir gach oibrí a threorú chuig na hacmhainní agus an fhaisnéis a chuirtear ar fáil ar shuíomh  
Gréasáin an Chláir Náisiúnta um Chosaint Leanaí agus ar shuíomh Gréasáin Tusla

• Ceanglaítear ar an DCA agus an Leas-DCA a scaoileadh chun freastal ar oiliúint ‘I gcónaí Leanaí ar dtús’ agus 
aon cheann oiliúint eile a sainaithníodh a bheith ábhartha dá róil. Is féidir teacht ar oiliúint trí Choistí Cúraim 
Leanaí Cathrach agus Contae agus eagraíochtaí comhpháirtíochta sonraithe eile, mar chuid de Phlean Oiliúna an 
Chláir Náisiúnta um Chosaint Leanaí. Ba chóir oiliúint i gcónaí Children First a chríochnú gach trí bliana

• Ba chóir do gach bainistíocht agus oibrí freastal ar oiliúint ‘Fondúireacht Leanaí ar dtús i gcónaí’, nuair atá sí ar 
fáil

• Éascófar oibrithe chun rochtain a fháil ar fhaisnéis agus freastal ar oiliúint a bhaineann go sonrach lena róil agus 
a bhfreagrachtaí cosanta leanaí mar oibrithe, Duine Ainmnithe, DCA, daoine sainordaithe agus Soláthraithe 
Seirbhísí Ábhartha

• Ba cheart do sheirbhísí taifid chruinne a choinneáil i gcónaí ar oiliúint ar a bhfreastalaíonn gach oibrí.

• Tá tuilleadh acmhainní agus tacaíochtaí ar fáil ar  www.childsafeguardingelc.ie lena n-áirítear faisnéis faoi oiliúint

• Tá faisnéis agus foilseacháin bhreise ar fáil ar  www.tusla.ie, lena n-áirítear Clár r-Fhoghlama Uilíoch Tusla 
‘Réamhrá do Leanaí ar dtús ’.

CUID 11      Nós Imeachta chun Oiliúint um Chosaint Leanaí a Sholáthar
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Caithfidh Cód Iompraíochta a bheith ag seirbhísí ELC 
agus SAC d’oibrithe a sholáthraíonn treoir shoiléir ar 
cad is iompraíochtaí inghlactha agus do-ghlactha ann. 
Cuidíonn Cód Iompraíochta a bheith i bhfeidhm le 
hoibrithe díriú ar thacú le cearta leanaí agus cleachtas 
leanaí-lárnaithe ina gcuid oibre laethúla. Cuidíonn 
sé freisin le seirbhís chun díriú ar an leanbh agus ar 
a riachtanais. Cuirtear san áireamh prionsabail dea-
chleachtais chomh maith leis na gníomhaíochtaí agus 
na cláir shonracha a sholáthraíonn an tseirbhís.

Bunaíonn an Cód Iompair teorainneacha iompraíochta 
inghlactha d’oibrithe agus soiléirítear conas cumarsáid 
a dhéanamh agus oibriú le leanaí ar bhealach a 
urramaíonn a gceart go n-éistfí leo, go gcaithfear le 
meas agus go gcaithfear go cóir leis. Caithfidh an 
Cód Iompair na teorainneacha maidir le teagmháil 
fhisiciúil inghlactha idir oibrithe agus leanaí a 
shoiléiriú, bunaithe ar riachtanais na leanaí agus ar 
nádúr na seirbhíse a chuirtear ar fáil. Na heilimintí 
seo denCuidíonn an Cód Iompraíochta leis an riosca 
go dtarlódh mí-úsáid leanaí, míthuiscint nó díobháil 
neamhbheartaithe a theorannú.

Ba cheart go gcuirfeadh an Cód Iompair go mór 
le maolú na rioscaí a shainaithnítear i Ráiteas um 
Chosaint Leanaí na seirbhíse.

Ba cheart d’oibrithe cóip den Chód Iompair a fháil 
ag an ionduchtú agus ní mór dóibh dul i dtaithí ar an 
ábhar agus deis a thabhairt dóibh an cód a phlé lena 
mbainisteoir. Is é an cleachtas is fearr oibrithe a shíniú 
le Cód Iompraíochta do sheirbhíse.

Ba cheart go gcomhlíonfadh Cód Iompair 
cuimsitheach agus éifeachtach tiomantas 
na seirbhíse do:

• Luach agus meas a thabhairt do gach leanbh mar 
dhaoine aonair

• Éist le leanaí agus bí páirteach i gcinnteoireacht de 
réir mar is cuí

• Oibriú i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí

• Iompar dearfach a chur chun cinn

• Meas a bheith agat ar gach cultúr, aicme agus 
creideamh gan idirdhealú

• Oibriú i gcomhar le chéile mar fhoireann agus 
glacadh le cur chuige leanbh-lárnach a aithníonn 
leas is fearr an linbh

• Oibriú ar bhealach gairmiúil, le scileanna a 
bhfuil íogaireacht agus meas ar leanaí agus ar 
theaghlaigh mar bhonn leo

• Oibriú le ceannaireacht éifeachtach

• Gach beartas agus nós imeachta ábhartha a chur 
i bhfeidhm agus cloí leo chun leanaí a choinneáil 
slán ó dhochar

• A chinntiú go bhfuil struchtúir rialachais 
éifeachtacha i bhfeidhm, ag comhlíonadh na 
reachtaíochta agus na rialachán ábhartha go léir. 

Príomhphointe Cleachtais: Cód 
Iompraíochta
• Nuair is cuí leanaí a bhfuil baint acu leis an gCód 

Iompair d’oibrithe a phlé agus a dhréachtú

• Taispeáin an Cód Iompraíochta i do sheirbhís

• A chinntiú go bhfuil an Cód Iompair infheicthe 
ag oibrithe, tuismitheoirí, leanaí agus cuairteoirí

• Cuir cóip ar fáil do thuismitheoirí, do leanaí agus 
do chuairteoirí

• Bí soiléir faoi cad a tharlóidh má sháraítear an 
Cód Iompraíochta

Rudaí le machnamh agus cód iompair do 
sheirbhís á fhorbairt

Ba cheart go gcuirfeadh an Cód Iompair aois agus 
tuiscint intleachtúil na leanaí san áireamh chomh 
maith le comhthéacs agus gníomhaíochtaí na 
seirbhíse a sholáthraíonn tú.

I measc cuid de na réimsí / ceannteidil ba cheart duit 
smaoineamh, ag brath ar chineál do theagmhála le 
leanaí:

• Oibriú le leanaí agus maoirseacht a dhéanamh 
orthu

– A chinntiú go gcloítear le cóimheasa aosach-
linbh mar a leagtar amach sna Rialacháin i 
gcónaí

– Ba chóir go mbeadh na gníomhaíochtaí 
oiriúnach dá n-aois agus faoi stiúir an linbh 
nuair is cuí. Ba chóir dul i gcomhairle le leanaí 
faoi na cineálacha gníomhaíochtaí a thairgeann 
an tseirbhís

– Treoir maidir le húsáid oibrithe ar shuíomhanna 
meán sóisialta, fóin phóca, ceamaraí agus 
gairis TF eile agus iad san áitreabh agus ag 
maoirsiú leanaí 

CUID 12      Cód Iompraíochta d’Oibrithe

Caithfear oibrithe a chur  
ar an eolas faoina bhfreagrachtaí i 

leithtuairisc a thabhairt ar gach sárú ar an 
gcód iompair agus ar an bpróiseas chun é 

sin a dhéanamh.
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• Conas cóir leighis a chur ar leanaí, lena n-áirítear 
na dúshláin a bhaineann lena n-iompar

– A chinntiú go bhfuil beartas iomchuí ag do 
sheirbhís maidir le hiompar a bhainistiú a 
thugann breac-chuntas ar an gcaoi a spreagann 
agus a dtacaíonn seirbhísí le hiompraíochtaí 
dearfacha agus idirghníomhaíochtaí dearfacha

– Cur chuige leanbh-lárnach a ghlacadh agus é 
ag obair le leanaí agus ag cur sláinte, forbairt 
agus folláine leanaí i gcroílár an chleachtais.

– Cearta leanaí a thuiscint trí a n-ionchur ar ábhair 
a théann i bhfeidhm orthu a lorg agus éisteacht 
leo

• Cumarsáid a dhéanamh le leanaí

– Gach leanbh a luacháil agus a urramú mar 
dhaoine aonair

– Éisteacht le leanaí agus meas a bheith acu ar a 
gcuid tuairimí agus ionchur

– Rannpháirtíocht leanaí i gcinntí a rachaidh i 
bhfeidhm orthu

• Teagmháil fhisiciúil

– Má lorgaíonn leanaí teagmháil fhisiciúil, ba 
cheart é seo a sholáthar, de réir Chód Iompair 
na seirbhíse

– Ba chóir go mbeadh teagmháil mar fhreagairt ar 
riachtanais linbh, ní ar an duine fásta

– Ba chóir go dtabharfaí cúnamh do leanaí le 
leithreas agus cóiriú bunaithe ar riachtanas 
aonair

• 1:1 / Ag obair aonairg 

– Níor chóir obair duine le duine a dhéanamh 
ach nuair is gá agus ba chóir na cúiseanna le 
hobair duine le duine a leagan amach go soiléir

– Ba cheart toiliú le haghaidh obair duine le 
duine a fháil ón tuismitheoir agus ón leanbh

– Ba cheart fad agus ábhar na seisiún duine le 
duine a phleanáil, a chomhaontú agus a chur 
in iúl do gach duine a bhfuil baint acu leis

• Cúram pearsanta / pearsanta:

– Smaoinigh ar riachtanais aonair an linbh trína 
árachú go bhfuil comhairliúchán iomchuí ann 
le tuismitheoirí agus leanaí

– Toiliú a fháil ó aon chleachtas cúraim 
phearsanta nó phearsanta aontaithe ón 
tuismitheoir agus ón leanbh

– Ba cheart machnamh a dhéanamh ar ábhair 
mar leibhéil iomchuí teagmhála choirp, conas 
cumarsáid a dhéanamh leis an leanbh agus 
tuismitheoirí a choinneáil ar an eolas go cuí.

Tabhair faoi deara le do thoil nach liosta 
uileghabhálach é seo agus ba cheart é a chur in 
oiriúint do gach seirbhís aonair.

An Cód Iompraíochta a úsáid

• Ba cheart an Cód a úsáid mar uirlis oiliúna chun 
ionchais na seirbhíse ó iompar oibrithe a phlé agus 
a mheas. Ba cheart go mbeadh ábhar ar an gCód 
agus a úsáidí san áireamh in oiliúint ionduchtaithe 
do gach oibrí agus oibrí deonach nua

• Is féidir leis an gCód a bheith ina uirlis úsáideach 
chun maoirseacht a dhéanamh ar bhaill foirne. 
Soláthraíonn sé teanga agus creat comhaontaithe 
chun saincheisteanna cleachtais a d’fhéadfadh 
teacht chun cinn in obair ó lá go lá a phlé. Tá 
freagracht ar bhainisteoirí oibrithe a mhaoirsiú 
agus tacú leo a chinntiú go gcloítear leis an gCód. 
Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí ábhartha an 
Cód Iompair a nascadh le maolú riosca i measúnú 
riosca na seirbhíse laistigh den Ráiteas um 
Chosaint Leanaí

• Ba chóir go mbeadh ráiteas sainráite i gCód 
Iompair na seirbhíse faoi fhreagrachtaí oibrithe 
chun sáruithe ar an gCód a thuairisciú don 
bhainistíocht. Ba chóir béim a leagan air seo i 
gcruinnithe oiliúna, ionduchtaithe agus foirne 
leanúnacha

• Ní bheidh an Cód úsáideach ach má chuirtear i 
bhfeidhm é. Ní mór do bhainisteoirí éisteacht le 
tuairiscí ar sháruithe ar an gCód agus freagairt 
go cuí dóibh. Tar éis Cód Iompraíochta d’oibrithe 
a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, beidh 
teorainneacha sainaitheanta go soiléir ag an 
tseirbhís maidir le cleachtas inghlactha agus do-
ghlactha. Déanann sé seo i bhfad níos éasca don 
tseirbhís aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna 
a bhaineann le droch-chleachtas, má thagann 
siad chun cinn. Ba cheart gníomh araíonachta a 
dhéanamh nuair is cuí

• Ba cheart an Cód a athbhreithniú agus a nuashonrú 
go rialta.
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Is gné riachtanach iad nósanna imeachta araíonachta sa fhreagairt ar chásanna ina bhféadfadh gearáin nó 
saincheisteanna a bheith ann maidir le hiompar nó cleachtas oibrithe.

Ba cheart go dtabharfadh Nósanna Imeachta Araíonachta breac-chuntas ar na céimeanna  
a ghlacfaidh seirbhísí nuair a:

1. Déantar gearán faoi oibrí

2. Tá sárú líomhnaithe ar an gCód Iompair

3. Déantar líomhain faoi mhí-úsáid i gcoinne oibrí nó oibrí deonach (féach freisin Cuid 5 ag imlíniú nósanna imeachta 
chun freagra a thabhairt ar líomhaintí faoi mhí-úsáid a dhéantar in aghaidh oibrithe).

When developing your Disciplinary Procedure, consideration must be given to existing policies and procedures and 
in particular they should be consistent with your complaints procedures and Code of Behaviour. Services should 
also be aware of the implications of employment legislation and best practice. It may be necessary for services to 
seek legal advice to ensure that procedures are robust and reasonable. An appeals procedure should be developed 
as part of the disciplinary procedure.

CUID 13      Nósanna Imeachta Araíonachta

Cód 
Iompraíochta Tuairiscigh 

Sáruithe
Gníomh 

Araíonachta

Oiliúint

Maoirseacht

Cód Iompraíochta a úsáid
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Caithfear maoirseacht chuí a dhéanamh ar leanaí i 
gcónaí, lena n-áirítear nuair a bhíonn leanaí: 

• Laistigh

• Lasmuigh

• Ithe

• Codladh

• Ar thurais

• Leithris

• An t-idirlíon a úsáid

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach 
The Tulsa Quality and Regulatory Framework.

Turais Lae agus Turais

Soláthraíonn ELC agus SAC raon leathan eispéireas 
do leanaí, a bhféadfadh turais a áireamh iontu ó am 
go ham. Ba cheart go mbeadh sábháilteacht agus 
folláine leanaí thar a bheith tábhachtach le linn turais 
den sórt sin. Is féidir é seo a bhaint amach trí chóras 
láidir pleanála, measúnaithe riosca, bainistíochta agus 
maoirseachta ar an turas.   

Ba chóir go mbeadh do pholasaí ar thurais:

• A bheith ar fáil do thuismitheoirí agus a roinnt le 
tuismitheoirí

• Faisnéis mhionsonraithe a sholáthar do 
thuismitheoirí ar chineál an turais agus toiliú i 
scríbhinn, eolasach a lorg ó thuismitheoirí le go 
bhféadfaidh leanaí freastal air

• Tabhair breac-chuntas ar an gcaoi a ndéanfar 
maoirseacht ar leanaí, lena n-áirítear cóimheasa 
beartaithe do gach turas

• A chinntiú go ndéantar measúnú riosca roimh gach 
turas

• Duine atá i gceannas ar gach turas a aithint a 
ghlacann freagracht as:

– Cumarsáid - i.e., sonraí teagmhála fón póca agus 
éigeandála do gach leanbh

– Garchabhair - ag cinntiú go bhfuil duine ar fáil le 
hoiliúint garchabhrach agus go bhfuil trealamh 
garchabhrach lán-stocáilte ar fáil

– Timpistí nó eachtraí a bhainistiú

– Plean Teagmhas Criticiúil a chur i bhfeidhm más 
iomchuí

• Tabhair breac-chuntas ar an gcaoi a n-iomprófar 
leanaí go sábháilte chuig agus ó thurais

• Cuir sonraí árachais san áireamh.

Ba cheart go mbeadh cumarsáid agus comhaontú 
ann le hionaid a bhfuil sé beartaithe ag seirbhísí cuairt 
a thabhairt orthu maidir le hionchais, freagrachtaí 
agus bearta cosanta leanaí ar nós nósanna imeachta 
a roinnt agus nósanna imeachta tuairiscithe a roinnt 
go sonrach. Le haghaidh cuairteanna aonuaire, ba 
cheart go leanfadh an tseirbhís ag leanúint a nósanna 
imeachta féin. Ba cheart go mbeadh an DCA in ann 
teagmháil a dhéanamh le baill foirne ar thurais i gcónaí 
nuair a bhíonn siad ar thurais lae / turais.

Accidents and Incidents Procedure

Ba cheart go dtabharfadh an nós imeachta seo breac-
chuntas ar na céimeanna a ghlac seirbhísí ELC agus 
SAC chun tionóiscí nó eachtraí a chosc agus freagairt 
dóibh. Ba chóir an nós imeachta seo a roinnt le 
tuismitheoirí. Ba cheart sábháilteacht agus leas an linbh 
a bheith ar an gcéad bhreithniú i gcónaí má bhíonn 
leanbh i dtimpiste nó in eachtra.

Ba cheart go n-áireofaí sa nós imeachta seo:

• Ráiteas Sábháilteachta

• Maoirseacht leordhóthanach a chinntiú - a chinntiú 
go gcoinnítear cóimheasa daoine fásta / leanaí i 
gcónaí

• Measúnuithe riosca a dhéanamh ar na 
timpeallachtaí laistigh agus lasmuigh agus cuirtear 
freagraí iomchuí i bhfeidhm chun guaiseacha a 
íoslaghdú nó a dhíothú nuair is féidir

• Úsáid iomchuí trealaimh, áiseanna agus ábhar a 
chinntiú agus go gcomhlíonann siad caighdeáin 
sábháilteachta agus cáilíochta iomchuí

• A chinntiú go bhfuil gníomhaíochtaí oiriúnach do 
chumais, aoiseanna agus leibhéil taithí na leanaí

• Céimeanna le glacadh tar éis eachtra nó timpiste i do 
sheirbhís, lena n-áirítear na céimeanna atá le glacadh 
teagmháil a dhéanamh le seirbhísí tuismitheora agus 
éigeandála an linbh / leanaí más gá

• Leibhéil iomchuí foirne atá oilte i Garchabhair a 
chinntiú

• Conas sonraí na timpiste nó an eachtra a 
thaifeadadh, a thuairisciú agus a stóráil, lena 
n-áirítear an chaoi a roinntear na taifid seo le 
tuismitheoirí an linbh / na leanaí.

• An Chigireacht Luathbhlianta a chur ar an eolas 
faoi theagmhais thromchúiseacha de réir Rialacháin 
an Achta um Chúram Leanaí 1991 (Seirbhísí 
Luathbhlianta) 2016, a luaithe is indéanta

CUID 14      Bainistíocht Shábháilte ar Ghníomhaíochtaí

14.1

14.2

https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-quality-and-regulatory-framework/
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Faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas 
ag an Obair, 2005, éilítear ar sheirbhísí luathbhlianta 
Ráiteas Sábháilteachta i scríbhinn a sholáthar. 
Cuimsíonn an Ráiteas Sábháilteachta Measúnú Riosca 
Sláinte agus Sábháilteachta. Ina theannta sin ní mór 
don Ráiteas Sábháilteachta imlíne a thabhairt freisin 
ar na nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun déileáil 
leo Eachtraí Criticiúla. Tá tuilleadh faisnéise maidir 
le Ráiteas Sábháilteachta a fhorbairt le fáil i gCreat 
Rialála Cáilíochta agus Rialála Tusla a bhaineann le do 
sheirbhís The Tulsa Quality and Regulatory Framework 
agus Developing Policies, Procedures and  
Statements in Early Childhood Education and  
Care Services: A Practical Guide.

Beartas maidir le Úsáid Shábháilte 
Idirlín, lena n-áirítear Úsáid Feistí 
Grianghrafadóireachta agus 
Taifeadta 

Faoin Acht um Leanaí ar dtús, 2015, tá oibleagáid ar 
sheirbhísí ELC agus SAC leanaí a choinneáil slán ó 
dhochar agus iad ag úsáid a seirbhíse. Áirítear leis 
seo leanaí a chosaint má tá rochtain acu ar ábhar ar 
líne agus leas a bhaint as do sheirbhís. Más páistí má 
tá rochtain ar líne ag do sheirbhís, ba cheart é seo 
a áireamh sa mheasúnú riosca atá i do Ráiteas um 
Chosaint Leanaí.

D’fhéadfadh rochtain ar an Idirlíon agus na meáin 
shóisialta leanaí a chur i mbaol díobhála agus ba 
cheart go mbeadh beartais agus nósanna imeachta i 
bhfeidhm chun na rioscaí seo a mhaolú. Ba chóir go 
léireodh do pholasaí maidir le húsáid shábháilte idirlín 
an méid seo a leanas:

• Cód Iompraíochta maidir le sábháilteacht ar líne 
d’oibrithe ionchas ar iompar oibrithe i ndáil le 
suíomhanna meán sóisialta, úsáid ceamara agus 
fón póca, lena n-áirítear fóin phóca pearsanta agus 
oibre agus gairis TF san áitreabh

• Conas a thacófar le leanaí chun iompar sábháilte ar 
líne a fhorbairt

• Conas a gheobhaidh leanaí rochtain ar an idirlíon 
i seirbhísí. Caithfear a mheas an bhfuil cead ag 
leanaí feistí pearsanta a úsáid

• Maoirseacht ar rochtain idirlín leanaí

• Faisnéis ar féidir rochtain a fháil uirthi agus tú sa 
tseirbhís, agus an aidhm atá leis an bhfaisnéis 
seo a rochtain, Mar shampla, taighde, oideachas, 
cumarsáid

• Rialuithe sábháilteachta agus bacóirí ábhair a úsáid 
chun leanaí a choinneáil slán agus iad ar líne.

Ina theannta sin, má tá cuntais meán sóisialta ag 
seirbhísí ELC agus SAC a bhaineann leis an tseirbhís, 
ba cheart go n-áireofaí sa bheartas maidir le húsáid 
shábháilte idirlín:

• Faisnéis ar na hardáin a úsáideann an tseirbhís Mar 
shampla ‘Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat’ 
agus ba cheart dóibh an chúis atá le hardáin áirithe 
a roghnaíonn an tseirbhís a roghnú a roghnú

• Ionchais maidir le húsáid oibrí ar shuíomhanna 
meán sóisialta agus nasc le leanaí agus 
tuismitheoirí

• Ní úsáideann oibrithe feistí taifeadta, i.e., ní 
cheadaítear taifeadadh ach ar fheistí a bhaineann 
leis an áitreabh agus a stóráiltear san áitreabh agus 
le heolas agus toiliú iomlán an bhainisteora agus 
thuismitheoirí an linbh. Ba cheart machnamh a 
dhéanamh ar cibé an bhfuil grianghraif nó físeáin 
mar thaca leo m.sh., scamaill srl. Agus cé a 
fhéadfaidh rochtain a fháil orthu

• Gheofar toiliú feasach maidir le scannánú agus / nó 
grianghraif a thógáil ó thuismitheoirí agus ó leanaí

• Gheofar toiliú feasach ar an gcaoi a n-úsáidfear 
físeáin agus / nó grianghraif ar shuíomhanna 
meán sóisialta nó a thaispeánfar ar chláir fógraí, 
nuachtlitreacha srl., Ó thuismitheoirí agus nuair is 
cuí, leanaí 

• Toiliú feasach ó thuismitheoirí agus leanaí, nuair 
is cuí, nuair a bheartaíonn seirbhís imeacht a 
óstáil nó a shruthlú beo ar ‘Zoom / MICROSOFT 
TEAMS’. Caithfear é seo a chur san áireamh freisin 
i measúnú riosca na seirbhíse agus nós imeachta a 
fhorbraítear chun na rioscaí atá i gceist a íoslaghdú

• Nósanna imeachta chun sáruithe ar na nósanna 
imeachta a thuairisciú, lena n-áirítear tuairisciú don 
DCA i gcás ina dtagann imní faoi chosaint leanaí 
agus / nó leas chun cinn.

• Ba cheart go mbeadh faisnéis san áireamh i 
mbeartas maidir le húsáid feistí taifeadta idirlín agus 
grianghrafadóireachta ar an gcaoi agus cén fáth 
a n-úsáideann leanaí sa tseirbhís an t-idirlíon. Ba 
cheart go dtabharfadh an beartas breac-chuntas 
freisin ar an gcaoi a ndéanann an tseirbhís taifid, 
stóráil, coinneáil agus úsáidí grianghraif agus 
ba chóir dóibh aghaidh a thabhairt ar an gcaoi a 
bhfaightear toiliú feasach. Le haghaidh tuilleadh 
faisnéise, féach The Tusla Quality and Regulatory 
Framework agus Developing Policies, Procedures 
and Statements in Early Childhood Education  
and Care Services; A Practical Guide
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• A bheith ar fáil agus a chur in iúl do gach tuismitheoir 
agus leanbh ar bhealach a thuigeann siad

• Na nósanna imeachta a leagan amach maidir le 
conas is féidir le duine gearán a dhéanamh agus 
cé leis ar cheart an gearán a dhéanamh. Ba cheart 
go n-áireofaí air seo faisnéis maidir le cé leis a 
ndéanfaidh tú gearán má bhaineann an gearán le 
seirbhís atá á reáchtáil ag duine amháin, nó más é 
an soláthraí cláraithe ábhar an ghearáin

• Ba cheart gearáin, más féidir, a réiteach go 
neamhfhoirmiúil

• Luaigh go ndéileáiltear le gearáin ar bhealach rúnda

• Luaigh conas a dhéileáiltear le gearáin ar bhealach 
comhsheasmhach lena n-áirítear ráitis faoin gcaoi a 
ndéantar gearáin:

– bainistithe - réiteach neamhfhoirmiúil nó próisis 
réitigh fhoirmiúla

– tuairiscithe
– láimhseáil - gan eagla, fabhar ná dochar
– imscrúdú - go pras, a ghlacadh dáiríre agus a 

láimhseáil go cuí agus go híogairly.

CUID 15      Nós Imeachta Gearán

Ba cheart go mbeadh nós imeachta gearán ag seirbhísí ELC agus SAC a leagann amach conas gearáin a dhéanamh 
agus a fháil faoi aon ghné den tseirbhís. De réir Chreat Cáilíochta agus Rialála Tusla, ba cheart don bheartas seo:

                    Ní dhéileáiltear le hábhair imní 
      maidir le cosaint leanaí agus leas leanaí tríd an  

nós imeachta gearán. Caithfear an nós imeachta um  
thuairisciú cosanta leanaí agus leasa a leanúint 

CUID 16      Ag Obair i gComhpháirtíocht agus Faisnéis a  
                  Chomhroinnt le Tuismitheoirí agus Leanaí

Ag obair i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí 
agus ag roinnt faisnéise leo
Tá obair i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí 
ríthábhachtach chun leanaí a chosaint. Cinnteoidh 
meas frithpháirteach agus cumarsáid oscailte go bhfuil 
leas agus folláine an linbh lárnach sa chleachtas i 
seirbhísí ELC agus SAC. Cinnteoidh comhairliúchán le 
tuismitheoirí faoi gach gné de chúram agus oideachas 
a linbh go gcomhlíontar riachtanais uile an linbh i rith an 
ama i do sheirbhís.

D’fhonn tacú le tuismitheoirí, d’fhéadfadh 
seirbhísí:
• Taispeáin grianghraif agus faisnéis faoi gach oibrí sa 

tseirbhís

• Labhair le tuismitheoirí go rialta agus spreag beartas 
dorais oscailte nuair is féidir

• Doiciméid um Chosaint Leanaí a roinnt le 
tuismitheoirí, lena n-áirítear do Ráiteas um Chosaint 
Leanaí agus Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí

• Faigh aiseolas ó thuismitheoirí ar a bhfuil ag obair go 
maith sa tseirbhís agus ar na háiteanna a bhféadfaí 
feabhsúcháin a dhéanamh

• Smaoinigh ar fhaisnéis faoi chosaint leanaí a aistriú i 
dteangacha eile.

Ag obair i gcomhpháirtíocht le leanaí agus 
ag roinnt faisnéise leo
Tá sé de cheart ag leanaí go n-éistfí leo agus go 
n-éistfear lena nguthanna ar ábhair a théann i bhfeidhm 
orthu. Trí na cearta seo a chur in iúl le leanaí, tógfaidh 
agus neartóidh sé caidrimh agus tacóidh sé le leanaí a 
lánacmhainneacht a bhaint amach.

D’fhonn tacú le leanaí, ba cheart do 
sheirbhísí, ar bhealach a oireann dá n-aois:
• Inis do leanaí faoina gceart chun cosanta, éisteacht 

leo agus a dtuairimí a chur san áireamh

• Inis do leanaí faoi do Chód Iompraíochta d’oibrithe 
ar bhealach a thuigfidh siad

• Faigh aiseolas ó leanaí ar an tseirbhís agus na 
gníomhaíochtaí a chuirtear ar fáil

• Tabhair guth do leanaí ionas gur féidir leo aon 
imní a d’fhéadfadh a bheith orthu a chur in iúl, 
lena n-áirítear go bhfuil do nós imeachta gearán 
inrochtana dóibh

• Seiceáil go rialta le leanaí go bhfuil an fhaisnéis atá á 
roinnt agat á fáil agus á thuiscint

• Seiceáil go dtuigeann leanaí go bhfuil cead acu dul 
chuig aon oibrí má tá imní orthu faoi rud éigin.

• Ba chóir dó freisin:
– luaigh an bhaint atá ag an bhfoireann leis
– déan cur síos ar an dul chun cinn atá déanta maidir 

le gearán a dhéanamh
– luaigh an chaoi a gcoinneofar an duine atá ag 

déanamh an ghearáin ar an eolas faoin dul chun cinn
– amlíne réamh-mheasta a thabhairt chun déileáil leis 

an ngearán.
• Ba cheart go ndéanfadh an beartas gearán cur síos 

ar an bpróiseas chun an gearán a dhúnadh ag an 
tseirbhís, lena n-áirítear:
– toradh an ghearáin a thaifeadadh
– sonraí faoi aon mholtaí
– sonraí faoi aon athruithe ar chleachtas, ar bheartas 

nó ar ráiteas
– faisnéis faoin bpróiseas achomhairc
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CUID 17      Nósanna Imeachta Breise

Tugtar breac-chuntas ar rioscaí díobhála do leanbh sa Teimpléad um Measúnú Riosca do Ráiteas um Chosaint 
Leanaí. Sa chuid seo, gheobhaidh tú comharthaí agus acmhainní atá dírithe ar thacú le seirbhísí chun nósanna 
imeachta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun na rioscaí seo a mhaolú.

Nós Imeachta maidir le hIompar  
a Bhainistiú

Ba cheart go mbeadh straitéisí bainistíochta 
iompraíochta i bhfeidhm chun tacú le hiompar 
dearfach i measc leanaí. Is féidir é seo a bhaint 
amach trí thacaíocht agus forbairt shóisialta 
agus mhothúchánach leanaí a chur chun cinn. Le 
haghaidh tuilleadh faisnéise, féach The Tulsa Quality 
and Regulatory Framework agus Developing Policies, 
Procedures and Statements in Early Childhood 
Education and Care Services: A Practical Guide.

Nós Imeachta Oiliúna Foirne (i 
dteannta le hOiliúint um Chosaint 
Leanaí)

Tá freagracht ar bhainistíocht i seirbhísí Luathbhlianta 
riachtanais oiliúna na foirne ina seirbhís a aithint agus 
aghaidh a thabhairt orthu. Áirítear leis seo tacú le 
baill foirne rochtain a fháil ar oiliúint agus taifid oiliúna 
foirne atá cothrom le dáta a choinneáil. Le haghaidh 
tuilleadh faisnéise, féach The Tulsa Quality and 
Regulatory Framework agus Developing Policies, 
Procedures and Statements in Early Childhood 
Education and Care Services: A Practical Guide.

Nós Imeachta Cuimsithe  

Ba cheart go dtabharfadh Beartas Cuimsitheachta 
breac-chuntas go sonrach ar an gcaoi a gcomhlíontar 
riachtanais uile na leanaí sa tseirbhís, beag beann ar 
riachtanais fhisiciúla, mhothúchánacha, intleachtúla 
agus ba cheart go gcuimseodh sé creidimh 
chultúrtha nó reiligiúnacha. Le haghaidh tuilleadh 
faisnéise, féach The Tusla Quality and Regulatory 
Framework agus Developing Policies, Procedures 
and Statements in Early Childhood Education and 
Care Services A Practical Guide agus Diversity, 
Equality and Inclusion Charter and Guidelines for 
Early Childhood Care and Education.

Nós Imeachta Taifead a 
Choinneáil

Éilítear ar sheirbhísí luathbhlianta taifid a choinneáil 
agus a choinneáil ar feadh tréimhsí áirithe ama.  The 
Tulsa Quality and Regulatory Framework, tugtar 
breac-chuntas ar na tréimhsí coinneála a theastaíonn 
le haghaidh taifid éagsúla. Féach freisin. Developing 
Policies, Procedures and Statements in Early 
Childhood Education and Care Services: A Practical 
Guide. Féach freisin Cuid 6 den doiciméad seo - 
Taifid ar Chosaint Leanaí a Bhainistiú.

Nós Imeachta Bainistíochta 
Riosca Sláinte agus 
Sábháilteachta

Tá gá le nós imeachta um bainistíocht riosca sláinte 
agus sábháilteachta chun na nósanna imeachta atá le 
leanúint chun rioscaí do shláinte agus sábháilteacht 
leanaí a laghdú nó a dhíchur. The Tulsa Quality and 
Regulatory Framework amach na príomhchodanna 
de bheartas bainistíochta riosca. Is féidir tuilleadh 
faisnéise a fháil freisin in Developing Policies, 
Procedures and Statements in Early Childhood 
Education and Care Services: A Practical Guide

Nós Imeachta Neamhláithreachta 
Foirne 

Féadann seirbhísí a bheith lasmuigh dá gcóimheasa 
faoi rialacháin mar thoradh ar neamhláithreachtaí 
foirne. Ba chóir go léireodh an beartas maidir le 
neamhláithreachtaí foirne conas a bheidh cóimheasa 
a chothabháil i gcásanna den sórt sin. Le haghaidh 
tuilleadh faisnéise, féach The Tulsa Quality and 
Regulatory Framework agus Developing Policies, 
Procedures and Statements in Early Childhood 
Education and Care Services: A Practical Guide
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Nós Imeachta / Beartas Ráiteas 
Sábháilteachta 

Caithfidh Ráiteas Sábháilteachta i scríbhinn a 
bheith i bhfeidhm ag seirbhísí atá ar aon dul leis an 
Sábháilteacht, Sláinte agusAn tAcht Leasa ag an 
Obair, 2015. Caithfidh measúnú riosca Sláinte agus 
Sábháilteachta a bheith san áireamh anseo. Caithfear 
cóip den Ráiteas Sábháilteachta a thabhairt do gach 
oibrí, tuismitheoir agus geallsealbhóir sa tseirbhís a 
d’fhéadfadh a bheith nochtaithe d’aon rioscaí. Ba 
cheart an Ráiteas Sábháilteachta a athbhreithniú gach 
bliain, nó aon uair a athraítear nó a nuashonraítear 
é. Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach le do thoil 
The Tulsa Quality and Regulatory Framework agus 
Developing Policies, Procedures and Statements 
in Early Childhood Education and Care Services: A 
Practical Guide. Soláthróidh alt 14 (b.) Den doiciméad 
seo tuilleadh faisnéise faoin Ráiteas Sábháilteachta. 

Nós Imeachta Cuairteoirí

Caithfidh nós imeachta cuairteoirí a bheith i bhfeidhm 
ag seirbhísí ELC agus SAC a sholáthraíonn treoir 
agus a chuireann cleachtas sábháilte chun cinn 
maidir le cuairteoirí ar an áitreabh.

Caithfidh an nós imeachta na míreanna ón mír seo a 
áireamh agus a liostáil, mar shampla:

• Conas a cheadaítear cuairteoirí ar an tseirbhís

• Cé aige a bhfuil údarás cuairteoirí a cheadú?

• Réamhphleanáil mhionsonraithe ar gach cuairt

• A chinntiú go ndéantar cuairteanna a eagrú agus 
leas agus sábháilteacht is fearr na leanaí sa 
tseirbhís á mbreithniú

• Taifead a choinneáil de gach cuairt agus cuairteoir 
chomh maith leis na sonraí cuí go léir

• Socruithe maidir le cothabháil agus éigeandálaí

Treoir Ghinearálta

• Níor chóir obair chothabhála a dhéanamh ach 
nuair a bhíonn leanaí san áitreabh

• Ní ceadmhach d’oibrithe comhrá a dhéanamh le 
cuairteoirí faoi na leanaí ná cuireadh a thabhairt 
do na cuairteoirí isteach i seomraí na leanaí mura 
bhfuil sé seo mar chuid de ról an chuairteora.

• Beidh rochtain ar leanaí ag teastáil ó roinnt 
cuairteoirí mar gheall ar chineál a róil agus ní 
bheidh rochtain ag daoine eile. Caithfear é seo a 
mheas roimh an gcuairt agus caithfear nósanna 
imeachta iomchuí a mheas. Caithfear láithreacht 
cuairteoirí ar an mbonn a áireamh i measúnú 
riosca na seirbhíse.

• Tuismitheoirí a chur ar an eolas - caithfear 
tuismitheoirí a chur ar an eolas má bhíonn 
cuairteoir athfhillteach ar an tseirbhís, cé hiad féin 
agus cuspóir a gcuairte

Ní mór an fhaisnéis seo a leanas faoi chuairteoirí ar 
an tseirbhís a fháil agus a thaifeadadh de réir Nós 
Imeachta Coinneála Taifead do sheirbhís:

• Dáta na cuairte

• Ainm an duine

• Uimhir theagmhála an duine

• An chúis lena gcuairt

• Seiceáil an duine in am

• Am seiceála an duine

• Ainm an oibrí a cheadaigh rochtain ar an tseirbhís

• Ainm an oibrí a chuaigh leis an gcuairteoir le linn a 
chuairte

• Cuspóir na cuairte - an cuairt aonuaire nó cuairt 
rialta í

• Ní mór nach mbeidh rochtain gan mhaoirsiú ag 
cuairteoirí ar na leanaí sa tseirbhís

• Cuirfear in iúl do chuairteoirí nach bhfuil cead acu 
bogadh go saor san áitreabh gan tionlacan.

Ba cheart an fhaisnéis thuas a thaifeadadh do 
gach cuairteoir. Má tá cuairteoirí ag teacht arís ar 
chuairteoirí ar an tseirbhís (m.sh. seisiúin ceoil a 
sholáthar do leanaí, ranganna yoga, srl.). Caithfear na 
rudaí seo a leanas a mheas freisin:

• An bhfuil an duine ag déanamh obair ábhartha ar a 
chuairt - mar yoga leanaí, spórt nó gníomhaíochtaí 
eile? Más ea, ní mór don tseirbhís cóip de Vetting 
Garda a fháil. Ba cheart do sheirbhísí a chinntiú 
freisin gur earcaíodh an duine go cuí

• Cuirfear cuairteoirí ar an eolas faoi Ráiteas 
Cosanta Leanaí agus nósanna imeachta cosanta 
leanaí na seirbhíse, agus ainm agus sonraí 
teagmhála an DCA

• Beidh cuairteoirí faoi réir Chód Iompair do 
sheirbhíse

• Tabharfar treoracha do chuairteoirí maidir le conas 
do nós imeachta tuairiscithe a leanúint

Má thagann cuairteoir rialta ar an tseirbhís, caithfear 
tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi chuspóir na 
cuairte athfhillteach.

17.7

17.8

https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-quality-and-regulatory-framework/
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CUID C

RÁITEAS AGUS NÓSANNA IMEACHTA SÁBHÁILTEACHTA LEANAÍ 
A FHORBAIRT, A CHUR I BHFEIDHM AGUS A ATHBHREITHNIÚ

3. ATHBHREITHNIÚ
Caithfidh Soláthraí Seirbhíse Ábhartha faoin Acht um 
Leanaí ar dtús, 2105, athbhreithniú a dhéanamh ar an 
Ráiteas um Chosaint Leanaí, Measúnú Riosca agus 
Nósanna Imeachta Sonraithe gach dhá bhliain, nó 
níos luaithe má bhí aon reachtaíocht nua nó treoirlínte 
dea-chleachtais ann, nó má bhí aon cheann ann athrú 
ábhartha ar oibriú na seirbhíse. Féadfaidh Soláthraí 
Seirbhíse Ábhartha Duine Ainmnithe a cheapadh chun an 
t-athbhreithniú seo a dhéanamh. Ba cheart go n-áireofaí 
sa phróiseas seo rannpháirtíocht oibrithe ag gach leibhéal 
sa tseirbhís. Ba cheart go gcinnteodh an próiseas seo 
go gcomhlíontar gach oibleagáid faoin Acht um Leanaí 
ar dtús, 2015 agus faoi Threoir Náisiúnta Leanaí ar dtús 
maidir le Cosaint agus Leas Leanaí, 2017. D’fhéadfadh 
bearnaí, agus / nó nósanna imeachta atá ró-scaoilte 
nó déine a aithint, agus b’fhéidir go gcaithfear iad a 
nuashonrú agus / nó a fhorbairt.

2. IMPLEACHT 

Leagtar amach i bplean forfheidhmithe na cúraimí is gá 
chun a chinntiú go gcuirtear do Ráiteas agus nósanna 
imeachta um Chosaint Leanaí i bhfeidhm go hiomlán agus 
go bhfuil siad éifeachtach.

Is próiseas leanúnach é an cur i bhfeidhm. Is timthriall 
leanúnach forbartha é, freagairt ar athrú, agus 
athbhreithniú ar bheartais, nósanna imeachta agus 
cleachtas atá ábhartha chun riachtanais na reachtaíochta 
reatha agus an dea-chleachtais a chomhlíonadh. Is féidir é 
seo a bhaint amach trína chinntiú go n-oibreoidh oibrithe 
a bhfuil róil lárnacha cosanta leanaí acu mar Dhuine 
Ainmnithe, Duine Ainmnithe Idirchaidrimh agus Duine 
Ábhartha le Soláthraí Seirbhíse Ábhartha chun cosaint 
leanaí sa tseirbhís a athbhreithniú agus a mheas.

1. FORBAIRT

Developing your Child 
Safeguarding Statement and 
Procedures is the first step 
towards safeguarding children. 
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CUID D
AGUISÍN 1: 
TEIMPLÉAD RÁITIS UM CHOSAINT LEANAÍ AGUS TEIMPLÉAD 
MEASÚNAITHE RIOSCA DO SHEIRBHÍSÍ LUATHFHOGHLAMA 
AGUS CÚRAIM AGUS CÚRAM LEANAÍ IN AOIS SCOILE

 Tá teimpléad doiciméad focal ar fáil   ANSEO.

Soláthraítear an teimpléad samplach seo mar threoir amháin. Is formáid 
chaighdeánaithe í le haghaidh Ráiteas um Chosaint Leanaí agus Ráiteas um 
Measúnú Riosca. Cuir isteach faisnéis ábhartha le do thoil agus scrios aon samplaí 
nach mbaineann le do sheirbhís. 
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Cad a theastaíonn i Ráitis um ChosaInt Páistí?

Sonraíonn Ráiteas um Chosaint Páistí an tseirbhís á 
soláthair agus na prionsabail agus nósanna imeachta 
le leanúint le cinntiú, chomh mór agus indéanta, go 
bhfuil páiste a bhaineann leas as an seirbhís sábháilte 
ó dhíobháil. Áirítear leis freisin measúnú ar riosca 
díobhála do pháiste le linn leasa a bhaint as an seirbhís 
agus sonraíonn sé na nósanna imeachta i bhfeidhm 
chun aon rioscaí aitheanta a bhainistiú.

Cén fáth a theastaíonn Ráiteas um Chosaint 
Páistí ó gach Seirbhísí Luath-Fhoghlama agus 
Cúraim agus Chúram Leanaí ar Aois Scoile?

Faoi Acht Páistí ar dTús, 2015, is riachtanach do 
sholáthraithe “seirbhísí ábhartha” Ráiteas um Chosaint 
Páistí a bheith acu. Tá riachtanas dlíthiúil roimh 
sheirbhísí a chloíonn leis na critéir thíos Ráiteas um 
Chosaint Páistí a bheith acu:

• Ionad a sholáthraíonn seirbhísí luath-óige laistigh 
bhrí Chuid VIIA Achta Cúraim Páistí 1991

• Ionad a sholáthraíonn seirbhísí luath-óige laistigh 
bhrí Chuid VIIA Achta Cúraim Páistí 1991

  NÓ

 Ionad a sholáthraíonn taighde oideachais, 
oiliúna, cultúrtha, sosa, imeartha, sóisialta nó 
gníomhaíochtaí fisiceacha do pháistí, cúram nó 
maoirseacht pháistí

 NÓ

 A fhostaíonn ceann nó níos mó daoine trí 
theagmháil nó bealach eile.

Is riachtanach do gach seirbhísí luath-fhoghlama 
agus cúraim agus chúram leanaí ar aois scoile, 
mar sholáthraithe seirbhísí ábhartha, Ráiteas um 
Chosaint Páistí a bheith acu.

Is le soláthraí na seirbhíse ábhartha (m.s. úinéir/BOM) 
an oibleagáid dhlíthiúil chun Ráiteas um Chosaint 
Páistí a fhorbairt.

RIACHTANAS DO GACH SEIRBHÍSÍ LUATH-FHOGHLAMA AGUS CÚRAIM AGUS CHÚRAM 
LEANAÍ AR AOIS SCOILE CHUN RÁITEAS UM CHOSAINT PÁISTÍ A BHEITH I bhFEIDHM 
ACU FAOI ACHT PÁISTÍ AR dTÚS 2015

Cathain is gá do sheirbhísí Ráiteas um Chosaint 
Páistí a bheith acu?

Is riachtanas dlíthiúil é seo do sheirbhísí reatha ó 
11 Márta 2018. Tá 3 mhí ag seirbhísí nua bunaithe 
i ndiaidh an dáta sin ón oscailt chun Ráiteas um 
Chosaint Páistí a chur i bhfeidhm. Ní mór athbhreithniú 
a bheith déanta freisin ar Ráitis um Chosaint Páistí 
gach 24 mí, nó níos luaithe má bhíonn athrú ábhartha 
sa seirbhís.

An gá dom an Ráiteas um Chosaint Páistí a 
chur ar fáil?

Is gá, ní mór go mbeidh an Ráiteas um Chosaint Páistí 
scaipthe do gach oibrí. Ní mór dó a bheith ar taispeáint 
agus curtha ar fáil do thuismitheoirí agus caomhnóirí, 
páistí, Tusla agus baill an phobail, ar iarratas.

Bhí Polasaí um Chosaint Páistí agam roimhe 
seo. An gá dom Ráiteas um Chosaint Páistí a 
Fhorbairt?    

Is gá. Is riachtanach go dlíthiúil do gach seirbhísí 
ELC agus SAC Ráiteas um Chosaint Páistí a chur 
ar fáil, mar aon le Polasaithe um Chosaint Páistí 
agus Nósanna imeachta gaolmhara. Glaoitear anois 
Polasaithe agus Nósanna Imeachta um Chosaint Páistí 
ag do Pholasaí um Chosaint agus Leas Páistí, agus 
d’fhéadfadh go bhfuil go leor de na Polasaithe agus 
Nósanna imeachta riachtanacha ann cheana.

Cad a tharlaíonn mura bhfuil Ráiteas um 
Chosaint Páistí agam?

I gcomhréir le Acht Páistí ar dTús, 2015, bhunaigh 
agus coinníonn Tusla taifead neamh-chomhréireachta 
do sholáthraithe seirbhíse nach soláthraíonn cóip 
den Ráiteas um Chosaint Páistí le Tusla nuair a iarrtar 
amhlaidh orthu. Is féidir le aon soláthraí nó ball an 
phobail faisnéis a thuairisciú (faisnéis gan iarraidh nó 
buairtí maidir le seirbhís) le Aonad Comhréireachta 
an Ráitis Tusla um Chosaint Páistí, (CSSCU) maidir le 
soláthraí seirbhíse ábhartha nach bhfuil Ráiteas um 
Chosaint Páistí i bhfeidhm acu nó a bhfuil Ráiteas 
um Chosaint Páistí acu nach bhfuil i gcomhréir le 
riachtanais an Achta.

D’fhéadfadh CSSCU Tusla dul i dteagmháil le aon 
seirbhís a bhfuil faisnéis aige faoi agus d’fhéadfadh 
sé cóip a iarradh den Ráiteas um Chosaint Páistí 
ag aon am. Mura soláthraíonn tú cóip den Ráiteas 
um Chosaint Páistí le Tusla nuair a iarrtar ort é, 
glacfar bearta i gcomhréir le Acht Páistí ar dTús, a 
d’fhéadfadh siad eascrú i do sheirbhí a bheith curtha 
le Taifead Neamh-Chomhréireachta, ar taifead poiblí é.

BILEOG FAISNÉISE AN RÁITIS UM CHOSAINT PÁISTÍ
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Ní mór go mbeidh an fhaisnéis a leanas i 
do Ráiteas um Chosaint Páistí:

1  Ní mór ainm na seirbhísí á soláthair do  
pháistí a lua

2  Nádúr na seirbhíse agus prionsabail chun 
páistí a chosaint ó dhíobháil:  

 Is riachtanach do do Ráiteas um Chosaint Páistí 
do phrionsabail a lua chun páistí a chosaint agus 
na gníomhaíochtaí agus seirbhísí a sholáthraíonn 
tú do pháistí. Ní mór dó do thiomantas a lua le 
Páistí a choinneáil slán (tá samplaí ann de na 
prionsabail sin sa teimpléad Ráitis um Chosaint 
Páistí agus aguisín 1 na cáipéise seo).

3  Measúnú ar rioscaí

        Ní mór go mbeidh measúnú i scríbhinn san 
áireamh le do Ráiteas um Chosaint Páistí 
maidir le riosca “díobhála” ar pháiste le linn do 
sheirbhís a úsáid. 

Díobháil san Acht Páistí ar dTús de réir 
mionsonraithe mar

Díobháil san Acht Páistí ar dTús de 
réir mionsonraithe mar Ionsaí, droch-
chaitheamh nó neamart ar an bpáiste ar 
bhealach a imríonn tionchar dáiríre nó ar 
dóchúil leis tionchar a imirt ar shláinte, 
forbairt nó leas an pháiste, nó mí-úsáid 
gnéis ar an bpáiste, de bharr gnímh 
amháin, easnaimh nó cúinse nó sraith nó 
gníomhartha, easnaimh nó cúinsí san am 
céanna, nó ar bhealach eile

 Ní mór do gach rioscaí aitheanta agus sainráite 
sa mheasúnú ar rioscaí teacht le liosta nósanna 
imeachta i bhfeidhm chun na rioscaí sin a 
bhainistiú.

 Tá an measúnú ar rioscaí atá san áireamh sa 
Ráiteas um Chosaint Páistí amháin chun cloí 
le riachtanais Achta Páistí ar dTús, 2015, agus 
ní áireofar leis rioscaí do pháistí a d’fhéadfadh 
siad tarlú maidir le ceisteanna ghinearálta sláinte 
agus sábháilteachta. Ní mór go mbeidh nósanna 
imeachta san áireamh leis an measúnú ar rioscaí 
chun aon rioscaí aitheanta a bhainistiú, de réir 
riachtanais an Achta Páistí ar dTús.

  

4  Nósanna Imeachta um Chosaint Páistí

        Tugann Acht Páistí ar dTús liosta nósanna imeachta 
nach mór a lua i do Ráiteas um Chosaint Páistí

 • Nósanna imeachta chun  
 aon rioscaí aitheanta  
 a bhainistiú

• Nós imeachta chun  
líomhaintí mí-úsáide  
nó mí-iompair in aghaidh  
oibrithe/saorálaithe a bhainistiús

• Nós imeachta chun oibrithe agus saorálaithe a 
earcú agus a roghnú go sábháilte chun oibriú le 
leanaí

• Nós imeachta chun oiliúint agus faisnéis um 
chosaint leanaí a sholáthar agus rochtain orthu, 
lena n-áirítear tarlú díobhála a aithint

• Nós imeachta chun Tusla a thuairisciú maidir 
le hábhair imní maidir le cosaint leanaí nó leas 
leanaí

• Nós imeachta chun liosta daoine (más ann) 
a choinneáil sa tseirbhís ábhartha ar daoine 
sainordaithe iad

• Nós imeachta chun duine ábhartha a cheapadh

 Beidh go leor de na beartais agus na nósanna 
imeachta a theastaíonn i Ráiteas um Chosaint 
Leanaí i bhfeidhm i do sheirbhís cheana féin. 
Codanna 2 & 3 de seo tabharfaidh an doiciméad 
tuilleadh faisnéise maidir le conas na beartais 
agus na nósanna imeachta seo a fhorbairt nó a 
nuashonrú.

 5  Cur i bhFeidhm agus Athbhreithniú

        Ba cheart go mbeadh ionduchtú, oiliúint agus 
maoirseacht i gceist le gach Beartas agus Nós 
Imeachta um Chosaint Leanaí a chur i bhfeidhm i 
do sheirbhís na foirne go léir. Ba cheart go mbeadh 
Plean Forfheidhmithe ag seirbhísí a leagann 
amach cé a bheidh freagrach as a chinntiú go 
bhfuil an plean éifeachtach. Ar a laghad, caithfear 
athbhreithnithe a dhéanamh gach 24 mí, nó níos 
luaithe má tháinig athrú ábhartha i ndáil le haon 
ábhar a dtagraíonn an ráiteas dó.

          Cuimhniú 
       i gcás gach riosca  
    a shainaithnítear, ní mór  
go mbeadh nós imeachta i 
bhfeidhm chun an riosca  
              seo a mhaolú
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[Teimpléad START le CSS] 

Soláthraítear an teimpléad samplach seo mar threoraí amháin. Is formáid caighdeánaithe é seo do 
Ráiteas um Chosaint Páistí. Le do thoil, cuir faisnéis ábhartha leis agus scrios aon samplaí nach 
mbaineann le do sheirbhís.  

Ní mór gach nótaí treoraíochta (i ngorm) a scriosadh sula gcríochnaítear an CSS.

AN RÁITEAS UM CHOSAINT PÁISTÍ (CSS)

1.    Ainm na seirbhíse á soláthair: 

M.s. Seirbhís XXX Luath-Fhoghlama agus Cúraim nó Chúram Leanaí ar Aois Scoile.  

2.    Nádúr na seirbhíse agus prionsabail chun páistí a chosaint ó dhíobháil
Nóta Treoraíochta: Tabhair cuir síos ar nádúr do sheirbhíe agus na prionsabail treoraithe a bheidh 
leanta agat chun páistí a choinneáil slán ó dhíobháil, ag baint úsáide as an seirbhís san am céanna.

(a.)  Nádúr na Seirbhíse
Mar shampla:
Ag Seirbhís XXX Luath-Fhoghlama agus Cúraim agus Chúram Leanaí ar Aois Scoile déanaimid seirbhís 
ardchaighdeáin, lárnaithe ar an bpáiste a sholáthar do pháistí agus daoine óga.

• Cuirimid seirbhís cúraim lae iomlán ar fáil do pháistí ar aois 0-12 le cúram an lae iomláine san 
áireamh, clár ECCE agus cúram leanaí ar aois scoile.

• Tógaimid páistí ar turais agus imeachtaí allamuigh. Sonraítear nádúr ár n-imeachtaí allamuigh ag 
rialacháin cuí faoi Acht Cúraim Páistí 1991 (Seirbhísí Luath-Óige) Rialacháin 2016 agus Acht Chúram 
Páistí 1991 (Seirbhísí Luath-Óige) (Clárúchán Seirbhísí Ar Aois Scoile) Rialacháin 2018.

• Tá limistéar allamuigh deartha, slán againn ina soláthraimid gníomhaíochtaí foghlama do pháistí.

• Tá gníomhaíochtaí allamuigh againn do pháistí agus daoine óga.

• Soláthraimid a thuilleadh tacaíochta faoin samhail AIM do ghrúpaí níos lú chun a cheadú do leanaí 
páirt chiallmhar a ghlacadh sa seirbhís ELC seo.

Nóta Treoraíochta: Cuir a leanas san áireamh le do phrionsabail treoraithe ach luaigh prionsabail breise 
má tá siad ábhartha do do sheirbhís.

(b.)  Prionsabail treoraithe chun páistí a chosaint ó dhíobháil:
Creidimid:
1.  Is tosaíocht linn leas agus sábháilteacht a chinntiú do gach páiste agus duine óg a fhreastalaíonn ar 

ár seirbhís.

2. Léiríonn ár bprionsabail agus nósanna imeachta treoraithe um chosaint páistí agus daoine óga 
polasaí agus reachtaíocht náisiúnta agus tabharfaimid athbhreithniú ar ár bprionsabail treoraithe 
agus Nósanna Imeachta um Chosaint Páistí gach dara bhliain.

3. Tá ceart ag gach páiste agus duine óg mar an gcéanna freastal ar sheirbhís a léiríonn meas astu mar 
dhaoine aonair agus a spreagann dóibh a n-acmhainn iomlán a bhaint amach, cé is moite dá gcúlra.

TEIMPLÉAD AN RÁITIS UM CHOSAINT PÁISTÍ DO SHEIRBHÍSÍ 
LUATH-FHOGHLAMA AGUS CÚRAIM
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4.  Táimid tiomanta chun seasamh le cearta gach páiste agus duine óg a fhreastalaíonn ar ár seirbhís, 
lena n-áirítear an ceart le bheith sábháilte agus cosanta ó dhíobháil, agus a bheith éisteachta.

5. Baineann ár bprionsabail treoraithe le gach duine inár seirbhís.

6. Ní mór d’oibrithe iad féin a iompar ar bhealach a léiríonn prionsabail ár seirbhíse.

3.   Teimpléad an Mheasúnaithe ar Rioscaí
Rinneamar measúnú ar aon féidearthacht díobhála (de réir mionsonraithe in Acht Páistí ar dTús, 2015) 
ar pháiste le linn ár seirbhísí a úsáid. Seo thíos liosta de na réimsí riosca aitheanta agus liosta nósanna 
imeachta chun na rioscaí sin a bhainistiú.

Nóta Treoraíochta: Cuir thíos na réimsí ina bhfuil rioscaí aitheanta agus cén nósanna imeachta atá i 
bhfeidhm chun an riosca aitheanta a bhainistiú. D’fhéadfadh gur gá nósanna imeachta a fhorbairt chun 
an riosca aitheanta a bhainistiú.

Is samplaí iad na réimsí thíos, ní mór do gach Seirbhís Luath-Fhoghlama agus Cúraim agus 
Chúram Leanaí ar Aois Scoile a chinntiú go bhfuil na rioscaí aitheanta ábhartha dá suíomhanna 
agus gníomhaíochtaí a sholáthraíonn siad. Tá na samplaí soláthraithe thíos i gcomhair 
breithniúcháin amháin agus ba chóir cur leo mar is cuí.

Riosca díobhála (de réir sainmhínithe in 
Acht Páistí ar dTús, 2015)

Nós imeachta i bhfeidhm chun riosca 
aitheanta a bhainistiú

1 Mar shampla: Riosca díobhála mí-úsáide ag 
oibrithe.

Áirítear le sampla riosca, ach gan a bheith 
teoranta le:

• Láimhseáil garbh páistí ag foireann ar 
bhealach a chuirfeadh dochar ar pháiste

• Foireann/saorálaithe a screadaíonn ar 
pháistí nó a thugann pionós do pháistí ar 
bhealach díobhálach

• Foráil leanúnach bia agus/nó cothaithe 
míchuí ar bhealach díobhálach don pháiste

• Nós Imeachta Earcaíochta agus Rogha

• Nós Imeachta Gearáin

• Nós Imeachta Bainistíochta ar Iompar

• Nós Imeachta Oiliúna Foirne

• Nós Imeachta Iondúchtaithe Foirne

• Nós Imeachta Tuairiscithe

• Straitéis Oiliúna um Chosaint Páistí

• Nós Imeachta Grinnfhiosrúcháin an Gharda

• Cód Iompair d’Oibrithe

• Nós Imeachta um Líomhain Mí-Úsáide in 
Aghaidh Oibrithe

2 Mar shampla: Riosca mí-úsáide ag foireann 
agus saorálaithe toisc nach bhfuil na 
nósanna imeachta cearta acu.

Áirítear le sampla riosca, ach gan a bheith 
teoranta le:

• Páistí curtha i mbaol i ngeall ar 
mhaoirseacht mhíchuí

• Páistí a ndéantar díobháil orthu mar 
thoradh ar easnamh na foirne ó bhuairtí a 
thuairisciú

• Páistí a ndéantar díobháil orthu de bharr 
gníomhartha nó idirghníomhú míchuí le 
foireann

• Straitéis Oiliúna um Chosaint Páistí

• Nós Imeachta Maoirseachta Foirne

• Nós Imeachta Tuairiscithe

• Nós Imeachta um Líomhaintí Mí-Úsáide in 
aghaidh Foirne/Daltaí/Saorálaithe

• Nós Imeachta Gearáin

• Nósanna Imeachta an Chóid Iompair foirne 
agus saorálaithe

• Nós Imeachta Bainistíochta ar Iompar
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Riosca díobhála (de réir sainmhínithe in 
Acht Páistí ar dTús, 2015)

Nós imeachta i bhfeidhm chun riosca 
aitheanta a bhainistiú

3 Mar shampla: Riosca mí-úsáide le linn oibre 
aonair/obair 1:1 (cúram pearsanta agus 
cúram dlúth).

Áirítear le sampla riosca, ach gan a bheith 
teoranta le:

• Eachtra mí-úsáide gnéis ag oibrí mar 
shampla, le linn clúidín a athrú nó 
gnáthaimh cúraim dlúth

•	 Eachtra	mí-úsáide	fisicigh	ag	oibrí	le	linn	
oibre duine le duine

• Mí-úsáid mhothúchánach ag oibrí a 
tharlaíonn le linn oibre duine le duine

• Nós Imeachta Oiliúna Foirne um Chosaint 
Páistí

• Nós Imeachta Maoirseachta Foirne

• Nós Imeachta Earcaíochta agus Rogha

• Nós Imeachta Grinnfhiosrúcháin an Gharda

• Nós Imeachta Chúraim Pearsanta agus Dlúth

• Nós Imeachta Ionchuimsithe

• Cód Iompair d’oibrithe

• Nós Imeachta um Líomhain Mí-Úsáide in 
Aghaidh oibrithe

4 Mar shampla: Riosca díobhála le úsáid 
grianghraif neamhúdaraithe nó mí-úsáide ar 
líne tríd na meáin sóisialta nó rochtain ar an 
idirlíon.
Áirítear le sampla riosca, ach gan a bheith 
teoranta le:
•	 Droch-bhainistíocht	ar	íomhánna	nó	taifid	

ar pháistí, lena n-áirítear iad sin a roinntear 
go poiblí sna meáin sóisialta

• Nós Imeachta maidir le Úsáid Shábháilte 
Idirlíne, lena n-áirítear Úsáid Ghléasanna 
Grianghrafadóireachta agus Taifeadta

• Nós Imeachta Meán Shóisialta

•	 Nós	Imeachta	um	Thaifid	a	Choinneáil

5 Mar shampla: Riosca díobhála ó 
chuairteoirí neamhúdaraithe ar sheirbhísí 
(m.s.cothabháil/ deisiúcháin/ seachadadh).

Áirítear le sampla riosca, ach gan a bheith 
teoranta le:

• Riosca páistí ag éalú ó sheirbhísí i ngeall 
ar gan chloí le nósanna imeachta chun dul 
isteach agus amach ó fhoirgnimh, amhail 
dorais a dhúnadh srl.

•	 Riosca	mí-úsáide	fisicigh,	gnéis	nó	
mothúchánach ar pháistí ó chuairteoirí

• Páistí curtha i mbaol díobhála i ngeall ar 
mhaoirseacht mhíchuí

• Nós Imeachta um Easnaimh Foirne

• Nós Imeachta um Bhainistíocht ar Rioscaí

• Nós Imeachta Maoirseachta ar Pháistí

• Nós Imeachta do Chuairteoirí a Shíníonn 
Isteach

• Nós Imeachta an Ráitis Shábháilteachta



52

Child Safeguarding Resource Document - Child Safeguarding Statement, Policy and Procedures; Guidance for Early Learning and Care and School Aged Childcare Services in Ireland

Riosca díobhála (de réir sainmhínithe in 
Acht Páistí ar dTús, 2015)

Nós imeachta i bhfeidhm chun riosca 
aitheanta a bhainistiú

6 Mar shampla: Riosca díobhála ó mhí-úsáid 
phiara ar phiara.

Áirítear le sampla riosca, ach gan a bheith 
teoranta le:

• Gníomhartha bulaíochta leantacha, dian 
(m.s. Ionsaí le focail, síceolaíoch nó 
fisiceach	i	measc	na	bpáistí)

• Páistí a úsáideann ardáin sna meáin 
sóisialta chun tráchtanna nó pictiúir 
drochbhéasach a dhéanamh de pháistí eile

• Nós Imeachta Frith-bhulaíochta

• Nós Imeachta Maoirseachta ar Pháistí

• Nós Imeachta Gearáin

• Straitéis Oiliúna Foirne um Chosaint Páistí

7 Mar shampla: Riosca díobhála in imeachtaí 
allamuigh.

Áirítear le sampla riosca, ach gan a bheith 
teoranta le:

• Páistí curtha i mbaol díobhála i ngeall 
ar mhaoirseacht mhíchuí in imeachtaí 
allamuigh

• Páiste a théann in easnamh, nó nach 
gcuirtear san áireamh, ar feadh aon 
tréimhse ama

• Nós Imeachta d’Imeachtaí Allamuigh

• Nós Imeachta um Bhainistíocht ar Rioscaí

• Straitéis Oiliúna Foirne um Chosaint Páistí

• Nós Imeachta um Eachtraí Criticiúla
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4.   Nósanna imeachta 
Nóta Treoraíochta: Luann an téacs a leanas na nósanna imeachta sonraithe in Acht Páistí ar dTús, 
2015 agus ní mór dó teacht ar Ráiteas um Chosaint Páistí.

Forbraíodh ár Ráiteas um Chosaint Páistí i gcomhréir le riachtanais faoi Acht Páistí ar dTús, 2015: 
Treoraíocht Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí, 2017, agus Cosaint Páistí Tusla: Treoir 
Polasaithe, Nós Imeachta agus Cleachta 2u Eagrán.

Tacaíonn na nósanna imeachta liostaithe inár Measúnú ar Rioscaí agus Nósanna Imeachta Sonraithe 
thíos ár n-intinn chun páistí a chosaint agus iad ag baint úsáide as ár seirbhís:

• Nós imeachta um bhainistíocht líomhaintí mí-úsáide nó mí-iompair in aghaidh oibrithe/saorálaithe ag 
páiste a bhaineann úsáid as ár seirbhís;

• Nós Imeachta earcaíochta shábháilte agus roghnaithe oibrithe agus saorálaithe le oibriú le páistí;

• Nós imeachta forála agus rochtana oiliúna agus faisnéise um chosaint páistí, lena n-áirítear aithint 
díobhála a tharla;

• Nós Imeachta chun buairtí cosanta páistí nó leasa páistí a thuairisciú le Tusla;

• Nós Imeachta chun liosta a choinneáil ar dhaoine (más ann) sa seirbhís ábhartha ar daoine faoi 
mhandáid iad;

• Nós Imeachta chun Duine Ábhartha a Cheapadh.

Cuirfear an Ráiteas seo um Chosaint Páistí ar fáil faoi bhéim.

Cuirfear gach nós imeachta ar fáil don fhoireann; tuismitheoirí, daoine óga, baill an phobail agus Tusla, 
má iarrtar.

5.   Cur i bhfeidhm agus Athbhreithniú 
Nóta Treoraíochta: Ar a laghad, ní mór athbhreithnithe a dhéanamh gach 24 mí. Ciallaíonn Soláthraí 
na Seirbhíse Ábharthaí an duine a bhfuil freagracht ghinearálta acu as an eagraíocht. D’fhéadfadh sé a 
bheith	ina	Oifigeach	Feidhmiúcháin,	cathaoirleach	an	Bhoird	Bainistíochta,	úinéir/oibreoir,	srl.

Aithnímid gur próiseas leanúnach é cur i bhfeidhm. Tá ár seirbhís tiomanta le cur i bhfeidhm an Ráitis 
seo um Chosaint Páistí agus na nósanna imeachta a thacaíonn lenár n-aidhm chun páistí a choinneáil 
slán ó dhíobháil agus iad ag baint úsáide as ár seirbhís.

Déanfar athbhreithniú ar an Ráiteas seo um Chosaint Páistí air ________________  nó níos luaithe má 
bhíonn athrú ábhartha in aon ábhar a dtagraíonn an ráiteas dóibh.

Sínithe: ______________________________ (Soláthraí na Seirbhíse Ábharthaí)

[Cuir isteach ainm agus sonraí teagmhála soláthraithe na seirbhíse ábhartha]

Nóta Treoraíochta: Is gá duit ainm agus sonraí teagmhála a chur don Duine Ábhartha, arbh é sin an 
chéad phointe teagmhála maidir le do Ráiteas um Chosaint Páistí.

I gcomhair iarratais, labhair le  [cuir ainm agus ról isteach], Duine Ábhartha faoi Acht Páistí ar dTús, 2015. 

[Deireadh Teimpléid CSS)
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APPENDIX 2: 
SAMPLE DECLARATION OF GUIDING PRINCIPLES

Soláthraítear samplaí den chaoi a bhféadfá treoirphrionsabail a chur i láthair anseo agus is féidir iad a oiriúnú agus 
a chur in oiriúint do do sheirbhís.

SAMPLA 1 
Dearbhú Prionsabal Treorachtá  

Tá teimpléad  
doiciméad focal  
ar fáil   ANSEO.

SAMPLA 2 
Dearbhú Prionsabal Treorachtá 

Tá teimpléad  
doiciméad focal  
ar fáil   ANSEO.
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AGUISÍN 3: 
CINEÁLACHA MÍ-ÚSÁID AGUS CONAS IS FÉIDIR LIOM A 
CHOMHLÍONADH (MAR A THUGTAR SA CHÉAD TREOIR NÁISIÚNTA 
LEANAÍ CHUN LEANAÍ A CHOSAINT AGUS A FHÁIL, 2017).

        Faillí

Is í faillí leanaí an chatagóir mí-úsáide is minice 
a thuairiscítear, in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. 
Aithnítear go bhfuil faillí ainsealach leanúnach an-
díobhálach d’fhorbairt agus do leas an linbh agus 
d’fhéadfadh iarmhairtí diúltacha fadtéarmacha 
tromchúiseacha a bheith aici. Tarlaíonn faillí nuair 
nach bhfaigheann leanbh cúram nó maoirseacht 
leordhóthanach sa mhéid go ndéantar díobháil choirp 
nó fhorbartha don leanbh. De ghnáth sainmhínítear é i 
dtéarmaí cúram a fhágáil ar lár, nuair a bhíonn sláinte, 
forbairt nó leas linbh lagaithe trí bhia, éadaí, teas, 
sláinteachas, cúram leighis, spreagadh intleachtúil 
nó maoirseacht agus sábháilteacht a bhaint de. 
D’fhéadfadh deacrachtaí astaithe a bheith mar 
thoradh ar fhaillí mhothúchánach. Bíonn tionchar 
ag raon fachtóirí ar mhéid an damáiste do shláinte, 
d’fhorbairt nó do leas an linbh. I measc na bhfachtóirí 
seo tá méid, más ann, an tionchar dearfach i saol an 
linbh chomh maith le haois an linbh agus minicíocht 
agus comhsheasmhacht na faillí. Tá baint ag faillí 
le bochtaineacht ach ní gá gurb í is cúis leis. Tá 
nasc láidir aige le mí-úsáid substaintí tuismitheoirí, 
foréigean teaghlaigh, agus tinneas meabhrach agus 
míchumas tuismitheoirí. Bheadh imní réasúnach ann 
maidir le leas an linbh nuair a bhíonn faillí tipiciúil 
sa chaidreamh idir an leanbh agus an tuismitheoir 
nó an cúramóir. D’fhéadfadh sé seo a bheith soiléir 
nuair a fheiceann tú an leanbh thar thréimhse am, nó 
d’fhéadfadh éifeachtaí faillí a bheith soiléir bunaithe ar 
an leanbh a fheiceáil uair amháin.

Seo a leanas gnéithe de fhaillí leanaí: 

• Leanaí a fhágáil leo féin gan cúram agus 
maoirseacht leordhóthanach

• Cothú, easpa bia, bia mí-oiriúnach nó beathú 
neamhréireach

• Teip neamh-orgánach chun rathú, i.e. leanbh nach 
bhfaigheann meáchan mar gheall ar mhíchothú 
ach díothacht mhothúchánach freisin

• Mainneachtain cúram leordhóthanach a sholáthar 
do riachtanais mhíochaine agus fhorbartha an 
linbh, lena n-áirítear spreagadh intleachtúil

• Dálaí maireachtála neamhleor - dálaí míshláintiúla, 
saincheisteanna comhshaoil, lena n-áirítear easpa 
téimh agus troscáin leordhóthanach

• Easpa éadaí imleor

• Gan aird a thabhairt ar shláinteachas bunúsach

• Easpa cosanta agus nochtadh do chontúirt, 
lena n-áirítear contúirt mhorálta, nó easpa 
maoirseachta a oireann d’aois an linbh

• Teip leanúnach freastal ar scoil

• Tréigean nó tréigean.

Is féidir mí-úsáid leanaí a chatagóiriú i gceithre chineál éagsúla: faillí, mí-úsáid mhothúchánach, mí-úsáid 
chorpartha agus mí-úsáid ghnéasach. Féadfar leanbh a chur faoi mhí-úsáid amháin nó níos mó ag aon am ar leith. 
Is féidir mí-úsáid agus faillí a dhéanamh laistigh den teaghlach, sa phobal nó i suíomh institiúideach. Féadfaidh 
an mí-úsáideoir a bheith ar dhuine a bhfuil aithne ag an leanbh nó ag strainséir air agus is féidir leis a bheith ina 
dhuine fásta nó ina leanbh eile. I gcás ina líomhnaítear go ndearnadh mí-úsáid ag leanbh eile, ba cheart duit 
smaoineamh gur saincheist leasa agus cosanta leanaí í do leanaí araon agus ba cheart duit nósanna imeachta 
cosanta leanaí a leanúint don íospartach agus don mhí-úsáideoir líomhnaithe.

Is é an fachtóir tábhachtach chun cinneadh a dhéanamh an mí-úsáid nó faillí an t-iompar ná tionchar an iompair 
sin ar an leanbh seachas rún an tuismitheora / an chúramóra. Ní sainmhínithe dlíthiúla iad na sainmhínithe ar fhaillí 
agus mí-úsáid a chuirtear i láthair sa chuid seo. Tá sé i gceist acu cur síos a dhéanamh ar bhealaí ina bhféadfadh 
leanbh drochíde a fháil agus conas is féidir an mhí-úsáid seo a aithint.
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        Mí-úsáid Mhothúchánach

Is éard atá i mí-úsáid mhothúchánach ná 
mí-chóireáil chórasach mhothúchánach nó 
shíceolaíoch linbh mar chuid den ghaol foriomlán 
idir cúramóir agus leanbh. Ní mheastar gur mí-
úsáid mhothúchánach é deacrachtaí aonuaire agus 
ócáideacha idir tuismitheoir / cúramóir agus leanbh. 
Tarlaíonn mí-úsáid nuair a bhíonn bunriachtanas 
an linbh ann ní dhéantar aird, gean, ceadú, 
comhsheasmhacht agus slándáil a chomhlíonadh, 
mar gheall ar éagumas nó neamhshuim óna 
tuismitheoir nó ón gcúramóir. Is féidir mí-úsáid 
mhothúchánach a tharlú freisin nuair nach mbíonn 
daoine fásta atá freagrach as aire a thabhairt do 
leanaí aineolach ar riachtanais mhothúchánach 
agus fhorbartha a leanaí (ar chúiseanna éagsúla). Ní 
furasta mí-úsáid mhothúchánach a aithint toisc nach 
bhfuil na héifeachtaí le feiceáil go héasca. Bheadh 
imní réasúnach ann maidir le leas an linbh nuair a 
bhíonn an t-iompar tipiciúil den ghaol idir an leanbh 
agus an tuismitheoir nó an cúramóir.

Is féidir mí-úsáid mhothúchánach a fheiceáil ar 
roinnt de na bealaí seo a leanas:

• Diúltú

• Easpa chompord agus grá

• Easpa astaithe

• Easpa spreagadh ceart (m.sh., spraoi agus 
súgradh)

• Easpa leanúnachais cúraim (m.sh., gluaiseachtaí 
go minic, go háirithe neamhphleanáilte)

• Easpa moladh agus spreagadh leanúnach

• Cáineadh leanúnach, searbhas, naimhdeas nó 
milleán an linbh

• Bulaíocht

• Tuismitheoireacht choinníollach ina mbraitheann 
cúram nó gean linbh ar a iompar nó a 
ghníomhartha

• Ró-chosaint mhór

• Pionós neamhfhisiciúil míchuí (m.sh. leanbh a 
ghlasáil sa seomra leapa)

• Coimhlintí leanúnacha teaghlaigh agus foréigean 
teaghlaigh

• Ionchais an-mhíchuí ó leanbh i gcoibhneas lena 
(h) aois agus céim a forbartha.

D’fhéadfadh nach mbeadh aon chomharthaí fisiciúla 
ann maidir le mí-úsáid mhothúchánach mura 
dtarlaíonn sé le mí-úsáid de chineál eile. Féadfaidh 
leanbh comharthaí mí-úsáide mothúchánacha a 

thaispeáint trína ghníomhartha nó a mothúcháin 
ar go leor bealaí. Ina measc seo tá ceangaltán 
neamhchinnte, míshástacht, féinmheas íseal, 
tearcghnóthachtáil oideachais agus forbartha, 
glacadh riosca agus iompar ionsaitheach.

Ba chóir a thabhairt faoi deara nach fianaise 
dhochloíte ar mhí-úsáid mhothúchánach aon táscaire 
amháin. Is dóichí go mbeidh drochthionchar ag 
mí-úsáid mhothúchánach ar leanbh nuair a bhíonn 
sí leanúnach le himeacht ama agus i gcás go bhfuil 
easpa fachtóirí cosanta eile ann.

           Mí-úsáid Fhisiciúil

Is éard atá i mí-úsáid chorpartha ná nuair a 
ghortaíonn duine leanbh go fisiciúil nó a chuireann 
sé i mbaol a bheith gortaithe go fisiciúil. Féadfaidh 
sé tarlú mar eachtra aonair nó mar phatrún eachtraí. 
Tá imní réasúnach ann i gcás ina ndéantar, nó go 
ndearnadh, nó go ndearnadh damáiste do shláinte 
agus / nó fhorbairt an linbh mar thoradh ar mhí-úsáid 
chorpartha amhrasta.

Is féidir an méid seo a leanas a bheith i gceist le mí-
úsáid chorpartha:

• Pionós coirp

• ag bualadh, ag slapáil, ag bualadh nó ag ciceáil

• Ag brú, ag croitheadh nó ag caitheamh

• pinching, seánra, tachtadh nó tarraingt gruaige

• Úsáid fórsa iomarcach i láimhseáil

• Nimhiú d’aon ghnó

• Fulaingt

• Tinneas déanta / spreagtha

• Sóchán baill ghiniúna baineann.

Cuimsíonn an tAcht um Leanaí ar dtús 2015 foráil 
a chuireann deireadh le cosaint an dlí choitinn 
ar chaimiléireacht réasúnach in imeachtaí cúirte. 
D’fhéadfadh tuismitheoir nó duine eile in údarás a 
rinne smacht ar leanbh go fisiciúil an chosaint seo a 
agairt. Ciallaíonn an t-athrú ar an reachtaíocht anois 
in ionchúisimh a bhaineann le hionsaí nó cruálacht 
corpartha, ní féidir le duine a thugann an pionós sin 
do leanbh brath ar chosaint caimiléireachta réasúnaí 
sna himeachtaí dlí. Is é an toradh atá air seo ná go 
mbaineann na cosaintí dlí a bhaineann le hionsaí le 
leanbh anois ar an mbealach céanna a dhéanann 
siad le duine fásta.
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          Mí-úsáid Ghnéasach

Tarlaíonn mí-úsáid ghnéasach nuair a úsáideann leanbh 
duine eile chun a shásamh nó a mhúscailt, nó chun 
daoine eile a shásamh. Cuimsíonn sé an leanbh a 
bheith bainteach le gníomhartha gnéis (masturbation, 
fondling, gnéas béil nó penetrative) nó an leanbh a 
nochtadh do ghníomhaíocht ghnéasach go díreach nó 
trí phornagrafaíocht.

Féadfaidh mí-úsáid ghnéasach leanaí speictream 
leathan gníomhaíochtaí maslacha a chumhdach. Is 
annamh a bhíonn i gceist leis ach eachtra amháin agus, 
i gcásanna áirithe, tarlaíonn sé thar roinnt blianta.

Is gnách go dtarlaíonn mí-úsáid ghnéasach leanaí 
laistigh den teaghlach, lena n-áirítear siblíní níos sine 
agus baill teaghlaigh leathnaithe.

Tagann cásanna mí-úsáide gnéis chun solais den chuid 
is mó trí nochtadh ag an leanbh nó ag a siblíní / cairde, 
ó amhras duine fásta, agus / nó trí airíonna fisiciúla.

Ba chóir a mheabhrú go bhféadfadh mí-úsáid 
ghnéasach a bheith i gceist le gníomhaíocht ghnéasach 
a bhaineann le duine óg fiú mura n-aithníonn an duine 
óg lena mbaineann go bhfuil sé maslach.

I measc samplaí de mhí-úsáid ghnéasach leanaí tá:

• Aon ghníomh gnéasach a dhéantar d’aon ghnó i 
láthair linbh

• Cuireadh chun teagmháil ghnéasach nó baint nó 
ciapadh corpartha d’aon ghnó, cibé acu ag duine nó 
ag réad chun críocha suaitheadh gnéis nó sásamh 
gnéis

• Masturbation i láthair linbh nó baint linbh i ngníomh 
masturbation

• Caidreamh collaí le leanbh, cibé acu ó bhéal, 
faighne nó anal

• Saothrú gnéasach linbh, lena n-áirítear:

– Ag tabhairt cuireadh, ag spreagadh nó ag brú ar 
leanbh dul i mbun striapachais nó pornagrafaíocht 
leanaí a tháirgeadh [mar shampla, taispeántas, 
samhaltú nó posadh chun críche suaitheadh 

gnéasach, sásamh nó gníomh gnéasach, lena 
n-áirítear a thaifeadadh (ar scannán, fístéip nó 
meáin eile) nó íomhá a ionramháil chun na gcríoch 
sin, trí ríomhaire nó ar bhealaí eile]

– Ag tabhairt cuireadh, ag brú nó ag spreagadh linbh 
chun páirt a ghlacadh in aon ghníomh gnéasach, 
mígheanasach nó graosta

– Ábhar gnéasach follasach a thaispeáint do leanaí, 
ar gné é go minic den phróiseas ‘grúmaeireachta’ 
ag lucht déanta na mí-úsáide

– Páiste a nochtadh d’ábhar míchuí nó maslach trí 
theicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide

–  Gníomhaíocht ghnéasach chomhthoiliúil lena 
mbaineann duine fásta agus duine faoi aois.

Déileálfaidh an Garda Síochána le haon ghnéithe 
coiriúla de chás mí-úsáide gnéis faoin reachtaíocht 
ábhartha um cheartas coiriúil. Breithneofar 
ionchúiseamh cion gnéasach i gcoinne linbh laistigh 
den chuspóir níos leithne maidir le leas agus cosaint 
leanaí. Tá sábháilteacht an linbh fíorthábhachtach agus 
níor cheart sábháilteacht an linbh a chur i gcontúirt 
ag pointe ar bith mar gheall ar imní faoi shláine 
imscrúdaithe choiriúil.

Maidir le mí-úsáid ghnéasach leanaí, ba chóir a 
thabhairt faoi deara gurb é 17 mbliana an aois toilithe 
le caidreamh collaí i measc na mbuachaillí agus 
na gcailíní. Tá aon chaidreamh gnéasach i gcás go 
bhfuil páirtí amháin nó an dá pháirtí faoi bhun 17 
mbliana d’aois mídhleathach. Mar sin féin, ní gá go 
mbreathnófar air mar mhí-úsáid ghnéasach leanaí.

Tá sonraí maidir le díolúintí maidir le tuairisciú  
sainordaithe ar chásanna áirithe de ghníomhaíocht 
ghnéasach chomhthoiliúil faoi aois le fáil i gcaibidil 
3 de The Children First National Guidance for the 
Protection and Welfare of Children 2017.  
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AGUISÍN 4: 
TREOIR MAIDIR LE FREAGRA A THABHAIRT AR LEANBH A 
NOCHTANN MÍ-ÚSÁID

Féadfaidh leanbh nochtadh a thabhairt d’oibrí iontaofa 
go ndearnadh nó go ndearnadh dochar nó mí-úsáid 
dóibh. Beidh bealaí éagsúla ag leanaí an fhaisnéis seo 
a nochtadh agus ba chóir gach oibrí a ullmhú freagra a 
thabhairt ar an bhfaisnéis seo ar bhealach tacúil íogair.

• Bí chomh socair agus chomh nádúrtha agus is 
féidir

• Cuimhnigh go ndearnadh teagmháil leat toisc go 
bhfuil muinín agat as agus gur thaitin leat b’fhéidir. 
Coinnigh guaim ort féin

• Ná geallaim rúin a choinneáil

• Bíodh a fhios agat go bhféadfadh nochtadh a 
bheith an-deacair don leanbh

• Cuimhnigh, d’fhéadfadh go mbeadh an leanbh 
ag tástáil do chuid frithghníomhartha i dtosach 
agus ní fhéadfaidh sé oscailt go hiomlán ach thar 
thréimhse ama

• Éist lena bhfuil le rá ag an leanbh. Tabhair an t-am 
agus an deis dóibh a oiread agus is féidir leo a 
insint

• Ná cuir brú ar an leanbh. Lig dó nó di nochtadh ar 
a luas féin agus ina theanga féin

• Ceilt aon chomharthaí de disgust, fearg nó 
disbelief

• Glac leis an méid atá le rá ag an leanbh - is 
annamh a bhíonn nochtadh bréagach ann

• Tá sé tábhachtach idirdhealú a dhéanamh idir 
an duine a rinne an mhí-úsáid agus an gníomh 
mí-úsáide féin. B’fhéidir go dtaitneodh nó go 
dtaitneodh an mí-úsáideoir líomhnaithe go mór leis 
an leanbh agus nach dtaitníonn an rud a rinneadh 
leo freisin. Tá sé tábhachtach mar sin seachaint aon 
bhreithiúnas nó fearg i leith an déantóra líomhnaithe 
a chur in iúl agus é ag caint leis an leanbh

• B’fhéidir go mbeidh sé riachtanach a chur ar a 
suaimhneas don leanbh nár imríodh tionchar 
diúltach ar do chuid mothúchán dó nó di mar 
thoradh ar an méid a nocht siad

• Cuir in iúl don leanbh go ndearna siad an gníomh 
ceart agus tú ag caint leat

• Ba chóir go mbeadh ceisteanna tacúil agus chun 
críche soiléirithe amháin. Ná cuir ceisteanna 
tosaigh

• Mínigh don leanbh nach roinnfear an fhaisnéis seo 
ach le daoine ar féidir leo cabhrú.

A luaithe is féidir
• Déan an méid a dúirt an leanbh a thaifeadadh i 

scríbhinn, ar bhealach fíorasach, lena n-áirítear, a 
mhéid is féidir, na focail bheachta a úsáideann an 
leanbh

• An DCA a chur ar an eolas láithreach agus bearta 
a chomhaontú chun an leanbh a chosaint, i.e. an 
t-ábhar a thuairisciú go díreach chuig Tusla

• chuí a choinneáil.

Tacaíocht leanúnach
Tar éis nochtadh linbh, tá sé tábhachtach go leanfaidh 
an t-oibrí i gcaidreamh tacaíochta leis an leanbh. 
Is céim ollmhór é an nochtadh do leanbh. Ba chóir 
d’oibrithe leanúint de thacaíocht a thairiscint, go 
háirithe trí:

• Caidreamh dearfach a choinneáil leis an leanbh

• Línte cumarsáide a choinneáil oscailte trí éisteacht 
go cúramach leis an leanbh

• Leanúint ar aghaidh ag áireamh an linbh sna 
gnáthghníomhaíochtaí.

Ba cheart caitheamh le haon nochtadh breise mar 
chéad nochtadh agus ba cheart freagairt dó mar 
a léirítear thuas. Nuair is gá, ba cheart gníomhú 
láithreach chun sábháilteacht an linbh a chinntiú.
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Cad atá le rá

Ba mhaith liom 
éisteacht leis an 

méid atá le rá agat

An bhfuil aon rud 
eile ba mhaith leat a 

roinnt?

Táim chun mo 
dhícheall a 

dhéanamh cabhrú 
leat

Níl an milleán 
ort

Rinne tú an rud  
ceart trí insint dom, 

seo an chéad rud eile 
a dhéanfaidh mé…

Frásaí Úsáideacha Agus tú ag Freagairt ar Nochtadh

Cad nach ceart a rá

Fan go bhfaighidh  
mé mo bhainisteoir 

ionas gur féidir leat é a 
insint dó / di freisin

Ní féidir liom é a 
chreidiúint, tá iontas 

orm!

Is ortsa atá an locht

Ná habair níos mó 
liom

Ní féidir liom aon rud 
a dhéanamh
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1.  Ainm iomlán na seirbhíse a 
bhfreastalaíonn an leanbh uirthi

2.  Ainm iomlán an Duine Idirchaidrimh 
ainmnithe ceaptha sa tseirbhís

3.  Ainm iomlán an oibrí laistigh den 
tseirbhís a d’ardaigh an imní maidir 
le leanbh 

4.  An duine sainordaithe an t-oibrí  
atá ainmnithe in alt 4?

5.  Ról an oibrí

6.  Ainm iomlán an linbh lena 
mbaineann baineann an imní le

7.  Dáta breithe an linbh, lena 
mbaineann an imní

8.  Tuairisc mhionsonraithe iomlán, 
fhíorasach ar an imní maidir leis an 
leanbh ainmnithe

9.  Ar labhair an t-oibrí nó an DCA le 
tuismitheoir an linbh i gcroílár an 
imní?

 Iarrtar ort ainm agus ról an duine 
a labhair le tuismitheoir an linbh a 
sholáthar.

 Ba cheart go mbeadh taifead scríofa 
den chomhrá seo ann freisin

10.  Má labhair an t-oibrí nó an DCA 
le tuismitheoir an linbh, caithfear 
toradh cuimsitheach an chomhrá 
a leagan amach anseo. Nó, mura 
labhair an t-oibrí nó an DCA leis an 
tuismitheoir / caomhnóir, caithfear 
cúis chuimsitheach a leagan amach

11.  Ba cheart don DCA athbhreithniú 
a dhéanamh ar ‘Foirmeacha le 
haghaidh Imní Taifeadta’ atá ann 
cheana (más ann dóibh) chun a 
fháil amach an bhfuil imní eile ann 
a d’fhéadfadh patrún a chruthú 
lena léiriú go bhfuil leanbh i mbaol 
díobhála?

12.  Tabhair breac-chuntas ar na 
chéad chéimeanna eile chun 
tacú leis an leanbh seo agus lena 
theaghlach. Tabhair breac-chuntas 
ar iarr an DCA Comhairliúchán 
Neamhfhoirmiúil le Tusla agus 
an ndéanfar tuarascáil do Tusla 
bunaithe ar imní. Mura bhfuil tuairisc 
á tabhairt do Tusla, tabhair breac-
chuntas ar na fáthanna leis sin.

Achoimre ar an bhFoirm Taifead Imní faoi Chosaint Leanaí

Foirm     /  

1. Ainm Seirbhíse 

2. Ainm DCA  

3. Ainm an Oibrí le Imní  

4. An duine sainordaithe an t-oibrí seo? (cuir tic sa bhosca ábhartha le do thoil)     Tá       Níl 

5. Ról an oibrí 

6. Ainm an linbh 

7. Dáta breithe an linbh 

8. Cineál an imní a bhaineann leis an leanbh

9. Ar labhair an t-oibrí nó an DCA le tuismitheoir an linbh i lár an imní?                  Tá       Níl 

 Ainm an Duine a Labhair le Tuismitheoir  

 Ról  

 Síniú   

10. Má tá, cén toradh a bheidh ar an gcomhrá seo?

  

 Mura bhfuil  – déan taifead le do thoil ar cén fáth nár cuireadh an tuismitheoir ar an eolas faoin 
imnÍ seo

  

TÁ AN CHUID SEO LE COMHLÁNÚ AG DCA TAR ÉIS AN EACHTRA A PHLÉ LEIS AN OIBRÍ A 
BHFUIL IMNÍ AIR

11. An ndearna an DCA athbhreithniú ar Fhoirmeacha Imní Taifeadta roimhe seo le fáil amach an

       bhfuil imní eile ann a bhaineann leis an leanbh seo nó le siblín an linbh seo?    Tá       Níl 

12. Cad iad na chéad chéimeanna eile atá ag an tseirbhís chun tacú leis an leanbh / tuismitheoir / 
teaghlach?

 

FOIRM IMNÍ

Ba cheart an fhoirm seo a stóráil i gcuid de chosaint leanaí de chomh-aireachta comhdaithe slán, a 
bhainistíonn an DCA agus ba cheart go mbeadh sí ar leithligh ó chomhaid eile.

AGUISÍN 5:  
FOIRM CHUN TAIGHDE A TAIGHDE

FOIRM IMNÍ 

Tá pdf in-scagtha den 
fhoirm imní seo ar fáil     
ANSEO.
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AGUISÍN 6:  
TREOIR MAIDIR LE TALAMH LE PÁIRTITHE MAIDIR LE COSAINT 
LEANAÍ NÓ COMHLACHTAÍ LEAS

Má tá imní ort maidir le cosaint nó leas linbh i do sheirbhís, ba cheart duit nós imeachta tuairiscithe um chosaint 
leanaí do sheirbhís a leanúint. Is duine acmhainne é an DCA i do shuíomh chun tacú leat má tá imní ort faoi 
chosaint leanaí agus faoi leas leanaí.

Ba chóir go léireodh do Bheartas um Chosaint Leanaí cé a labhróidh le tuismitheoirí / cúramóirí faoi ábhair imní 
a thagann aníos. Is é an cleachtas is fearr gurb é seo ról an DCA. D’fhéadfadh go mbeadh cásanna ann ina 
bhféadfadh baill foirne eile a bheith i riocht níos fearr labhairt le tuismitheoirí agus ba cheart an cinneadh seo a 
dhéanamh i gcomhar leis an DCA.

Tá roinnt cásanna ann ina bhféadfadh go mbeadh ar an DCA labhairt le tuismitheoirí. Cás amháin den sórt sin is 
ea nuair a bhíonn imní ann faoi leas nó chosaint linbh ina dteach féin nó faoina sábháilteacht nó a leas in áiteanna 
eile sa phobal. D’fhéadfadh imní teacht chun cinn freisin maidir le leanbh a bhfuil bulaíocht á déanamh uirthi nó 
atá i mbun bulaíochta féin.

Caithfear na hábhair imní seo a phlé le tuismitheoirí.

CUIMHNIGH: MÁ TÁ TUARASCÁIL TUARASCÁIL LE TUSLA, NÁ DÉANAMH

Is é an cleachtas is fearr go gcuirtear tuismitheoirí / caomhnóirí ar an eolas má tá tuairisc le tabhairt do Tusla, 
mura rud é go bhféadfadh sé sin a dhéanamh:

• Cuir an leanbh i mbaol tuilleadh

• Lagú ar chumas Tusla measúnú a dhéanamh

• Cuir an tuairisceoir i mbaol díobhála.

Is fachtóir cosanta é an caidreamh uathúil idir cleachtóirí ELC agus SAC agus tuismitheoirí do leanaí a d’fhéadfadh 
a bheith i mbaol. Is féidir díospóireachtaí neamhfhoirmiúla agus foirmiúla a úsáid chun seiceáil le tuismitheoirí an 
bhfuil imní ort faoi leanbh. Is féidir leis an bplé seo a bheith úsáideach chun cabhrú leat do leibhéal imní don leanbh 
a shuíomh.

• Ba chóir cóip de Ráiteas Cosanta Leanaí na 
seirbhíse a thabhairt do thuismitheoirí

• Déan cinnte go bhfuil feasacht roimh ré ag 
tuismitheoirí / caomhnóirí ar do threoirphrionsabail, 
nósanna imeachta agus dualgais chun leanaí a 
chosaint

• Bí simplí agus mínigh go soiléir cineál an imní nó 
na ceiste, i.e. trí fhíorais agus thaifid breathnuithe a 
rinneadh a úsáid

• Smaoinigh ar an am agus an áit chun an comhrá 
a dhéanamh. Faigh am nuair nach mbíonn 
tuismitheoirí / caomhnóirí i dtólamh

• Faigh áit atá ciúin agus a cheadaíonn príobháideacht

• Smaoinigh ar choinne a dhéanamh chun bualadh le 
tuismitheoirí

• Ba cheart don DCA smaoineamh ar an áit is fearr 
chun an comhrá a dhéanamh leis na tuismitheoirí / 
caomhnóirí

• Bain úsáid as ton socair socair, smaoinigh ar an 
teanga a úsáidtear

• Tosaigh le tuairimí agus tuairimí dearfacha faoin 
leanbh. Déan cinnte go bhfuil a fhios ag na 
tuismitheoirí / caomhnóirí go bhfuil cúram ort 
faoi leas a linbh agus go n-aithníonn siad a gcuid 
buanna

• Déan tagairt don chaoi a bhféadfadh an cás a 
bheith ag dul i bhfeidhm ar an leanbh / duine óg

• Cuir tuairimí agus tuairimí dearfacha faoi na 
tuismitheoirí / caomhnóirí san áireamh. An chuid 
is mó tuismitheoirí / caomhnóirí ag iarraidh a 
ndícheall a dhéanamh dá gcuid leanaí agus tuigfidh 
siad go n-admhaíonn tú cé chomh dúshlánach is 
féidir le tuismitheoireacht a bheith ann uaireanta

• Tabhair deis do na tuismitheoirí / caomhnóirí 
labhairt; iarr míniú orthu agus a gcuid mothúchán 
a admháil

Talking to Parents
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• Glac leis an gcur chuige go bhfuil tú ag obair 
le chéile chun aghaidh a thabhairt ar aon 
saincheisteanna ar mhaithe le leas an linbh

• Ná cuir an milleán ort, ná bí cosanta agus ná glac 
rudaí go pearsanta. Déan cinnte go bhfuil tú tacúil 
ach go dtabharfaidh tú aghaidh ar an gceist freisin

• Déan tagairt do do threoirphrionsabail agus do 
Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí le haghaidh 
tacaíochta

• Réitigh féideartha a thairiscint, nuair is cuí

• Cuir comhairle ar thuismitheoirí / chaomhnóirí faoin 
gcaoi a bhfuil sé ar intinn agat obair leantach a 
dhéanamh agus iad a choinneáil ar an eolas agus 
baint a bheith acu leo, nuair is cuí.

Ba chóir tuismitheoirí / caomhnóirí a chur ar an 
eolas faoi do threoirphrionsabail agus Nósanna 
Imeachta um Chosaint Leanaí maidir le teagmháil 
tosaigh le do sheirbhís. Ba cheart duit smaoineamh 
ar do dhearbhú treoirphrionsabail a áireamh sa 
litríocht faoi do chuid seirbhís agus gníomhaíochtaí 
a thugann tú do theaghlaigh (Mar shampla 
lámhleabhar do thuismitheoirí / chaomhnóirí).

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach Tusla: Cosaint 
Leanaí; Treoir maidir le Beartas, Nós Imeachta agus 
Cleachtas

https://www.tusla.ie/uploads/content/Tusla_-_Child_
Safeguarding_-_A_Guide_for_Policy,_Procedure_and_
Practice.pdf

AGUISÍN 7:  
FAISNÉIS BHLIANTÚIL AGUS TACAÍOCHT CHUN NÓSANNA 
IMEACHTA A FHORBAIRT CHUN RIOSCA MÓRTHA - MAR A 
THUGTAR I GCOIMISIÚN CÁILÍOCHTA AGUS RIALACHÁIN TUSLA

• Neamhláithreachtaí Foirne - The Tulsa Quality and Regulatory Framework Aguisín 14 agus Developing Policies, 
Procedures and Statements in Early Childhood Education and Care Services: A Practical Guide

• Ráiteas Sláinte, Sábháilteachta agus Leasa ag an Obair, Sábháilteacht - The Tulsa Quality and Regulatory 
Framework Aguisín 21 agus comh maith le sin Developing Policies, Procedures and Statements in Early 
Childhood Education and Care Services: A Practical Guide

• Úsáid Idirlín agus na Meán Sóisialta - The Tulsa Quality and Regulatory Framework Aguisín 15 agus Developing 
Policies, Procedures and Statements in Early Childhood Education and Care Services: A Practical Guide

• Coinneáil Taifead - The Tulsa Quality and Regulatory Framework Aguisín 22 agus Developing Policies, Procedures 
and Statements in Early Childhood Education and Care Services: A Practical Guide

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/
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/
https://www.tusla.ie/services/preschool-services/early-years-quality-and-regulatory-framework/
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