
 

An Foras Teanga 

 
 

 
Cumhdach  

Beartas agus Nósanna Imeachta 
 

 

 

 

 

Is é atá san Fhoras Teanga Thuaidh/Theas Foras na Gaeilge agus Gníomhaireacht na hUltaise. 

Tá an Foras Teanga Thuaidh/Theas tiomanta dá chinntiú go bhfuil an Beartas agus na Nósanna Imeachta 
um Chumhdach chun dáta.  Tagann Coiste um Chumhdach de chuid an Fhorais Teanga i gceann a chéile 
dhá uair sa bhliain agus tugann sé faoi athbhreithniú inmheánach ar bhonn bliantúil, agus tugtar faoi 
athbhreithniú seachtrach uair amháin gach trí bliana de réir athruithe sa reachtaíocht agus treoirlínte 
cleachtais.  Tá an Beartas agus na Nósanna Imeachta um Chumhdach faofa ag Bord Fhoras na Gaeilge agus 
ag Bord Ghníomhaireacht na hUltaise, chomh maith leis an bhForas Teanga Thuaidh/Theas.  Chomh maith 
leis sin, beidh an ráiteas um chumhdach ar taispeáint go feiceálach in oifigí agus in ionaid, chomh maith 
leis na rannáin ábhartha ar shuíomhanna gréasáin gach Gníomhaireachta.   
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 Giorrúcháin 
 
 

Tríd an bpolasaí seo ar fad tá na giorrúcháin seo a leanas in úsáid agus mínítear ina n-iomláine anseo iad: 
 
TÉ  Tuaisceart Éireann 

SNU  Seirbhís Nochtaithe agus Urchoisc 

ISCS  Iontaobhais Sláinte agus Cúraim Shóisialta 

SPTÉ  Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann 

ANI  Access NI 

PÉ Poblacht na hÉireann  

FSS  Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

BNG  An Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin 

Na Gardaí  An Garda Síochána 

GLT An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla) 
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 Gluais 
 
Tríd an mbeartas seo cuirtear na téarmaí agus na sainmhínithe seo a leanas i bhfeidhm: 
 
Mí-úsáid 
 

Úsáidtear an téarma “mí-úsáid” chun cur síos ar iompar ag duine nó ag daoine chun dochar a dhéanamh ar 
leanbh, daoine óga agus/nó aosach soghonta.  Féadann mí-úsáid bheith ina gníomh aonair, aonuaire, nó 
d’fhéadfadh sí tarlú an iliomad uaireanta thar thréimhse ama.  Déantar mí-úsáid leanaí, daoine óga 
agus/nó aosach soghonta a chatagóiriú mar fhisiciúil, mothúchánach, gnéasach, agus/nó faillí, leis na 
catagóirithe breise, airgeadais, institiúideach agus leatromach, ag baint go sonrach le haosaigh shoghonta. 
 
Aois toilithe 
 

In TÉ is é an aois toilithe 16 bliana d’aois (Sexual Offences (NI) Order 2008).  In PÉ is é an aois toilithe 17 
bliana d’aois (an tAcht um an Dlí Coiriúil 2007). 
 
Líomhain 
 

A mhaíomh nó a chur i leith duine (e.g. ball foirne nó saorálaí) go ndearna siad mí-úsáid nó dochar ar 
leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, nó gur chuir siad iad i mbaol mí-úsáide nó dochair iad. 
 
Cumas 
 

Ábaltacht duine cinneadh feasach tráthúil faoi ábhar faoi leith a bhaineann leo.  Tá cumas ag duine má tá 
siad in ann a gcinntí féin a dhéanamh.  Ní féidir le duine nach bhfuil cumas acu ceann amháin nó níos mó 
dá leanas a dhéanamh; 

 Eolas faoin gcinneadh a thuiscint; 

 An t-eolas a choinneáil; 

 An t-eolas sin a úsáid nó a mheá mar chuid den phróiseas cinnteoireachta; agus/nó 

 A gcinneadh a chur in iúl. 
 
Leanbh/leanaí 
 

In TÉ ciallaíonn “leanbh” duine faoi aois 18 (The Children (NI) Order 1995).  In PE ciallaíonn “leanbh” duine 
faoi aois 18 seachas duine atá nó a bhí pósta (Alt 2 an tAcht um Chúram Leanaí 1991; an Bille um Thúsáit 
do Leanaí 2014; Túsáit do Leanaí: Treoir Náisiúnta do Chosaint agus Leas Leanaí 2011). 
 
Imní  
 

Tá féidearthacht ann go bhfuil leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ag fulaingt dochair nó mí-
úsáide, nó go bhfuil siad i mbaol dochar nó mí-úsáid a fhulaingt. 
 
Toiliú 
 

Comhartha soiléir ar thoil páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht nó glacadh le seirbhís.  Is féidir toiliú a chur in 
iúl ó bhéal, le comhartha, trí rannpháirtíocht thoiliúil nó trí fhreastal toiliúil, nó i scríbhinn (go háirithe 
maidir le leanbh). 
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Oifigeach Ainmnithe 
 

An duine atá freagrach as glacadh le tuairiscí agus plé le tuairiscí ar mhí-úsáid leanaí, daoine óga agus/nó 
aosach soghonta san Fhoras Teanga.  In TÉ úsáidtear Oifigeach Ainmnithe maidir le nós imeachta 
tuairiscithe maidir le cumhdach leanaí, ach Teagmhálaí Ainmnithe atá ann in PÉ. Maidir le haosaigh 
shoghonta, faoi láthair is é Bainisteoir Ainmnithe a úsáidtear in TÉ agus Duine Ainmnithe in PÉ. 
 
Leasoifigeach Ainmnithe 
 
Tá ról tacaíochta ag an Leasoifigeach Ainmnithe i leith an Oifigigh Ainmnithe.  Tá siad freagrach as glacadh 
le tuairiscí agus plé le tuairiscí ar mhí-úsáid leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta má tá an 
tOifigeach Ainmnithe as láthair. 
 
Nochtadh 
 

Is é nochtach nuair a insíonn nó a chuireann leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta in iúl go raibh 
nó go bhfuil mí-úsáid nó dochar á dhéanamh orthu ar bhealach éigin.  Féadfaidh aosach nochtadh a 
dhéanamh freisin faoi mhí-úsáid stairiúil (i.e. mí-úsáid a tharla san am a chuaigh thart). 
 
Tuismitheoir/caomhnóir 
 

Cuimsíonn an téarma seo tuismitheoirí, caomhnóirí dlíthiúla agus/nó cúramóirí leanaí, daoine óga agus/nó 
aosach soghonta. 
 
Freagracht Tuismitheora 
 

Duine nó daoine a bhfuil freagracht dhlíthiúil orthu i leith linbh agus/nó caomhnóireacht linbh acu.  In TÉ 
sainmhíníonn an Children (NI) Order 1995 daoine a bhfuil freagracht tusimitheoirí orthu mar a leanas, “tá 
freagracht tuismitheora ar an mháthair nádúrtha i gcónaí” (ach amháin nuair a dhéantar ordú uchtaithe).  
Tá freagracht tuismitheora ag an athair nádúrtha má tá sé pósta ar an mháthair nádúrtha ag am breithe an 
linbh.  Tá freagracht tuismitheora ag athair neamhphósta má tá sé ainmnithe, nó má ainmnítear é, ar 
theastas breithe an linbh ón 15 Aibreán 2002.  Má phósann an t-athair nádúrtha an mháthair tar éis 
bhreith an linbh, tá freagracht tuismitheora aige má tá sé ina chónaí in TÉ ag am an phósta. 
 

In PÉ tá cearta tuismitheoirí ar chaomhnóireacht clúdaithe ag an Acht um Chaomhnóireacht Naíon, 1964: 

(1)  Beidh athair agus máthair naín ina gcaomhnóirí i gcomhpháirt ar an naíon. 

(2)  Ar athair naín d'fháil bháis beidh an mháthair, má mhaireann sí, ina caomhnóir ar an naíon, ina haonar 
nó i gcomhpháirt le haon chaomhnóir a cheap an t-athair nó an chúirt. 

(3)  Ar mháthair naín d'fháil bháis, beidh an t-athair, má mhaireann sé, ina chaomhnóir ar an naíon ina 
aonar nó i gcomhpháirt le haon chaomhnóir a cheap an mháthair nó an chúirt. 

(4)  I gcás naín neamhdhlisteanaigh is í máthair an naín a bheidh ina caomhnóir ar an naíon. 

Droch-chleachtas 
 

Iompar ar féidir leis leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a chur i mbaol dochair nó mí-úsáide, nó 
baill foirne/saorálaithe i mbaol líomhna iompair mhíchuí.  
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Údaráis Reachtúla 
 

Cuireann Údaráis Reachtúla cosaint agus leas leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta chun cinn, agus 
tá siad freagrach as mí-úsáid amhrasta nó iarbhír a fhiosrú.  I measc Údaráis Reachtúla tá an Garda 
Síochána, Tusla, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, agus FSS (PÉ) agus SPTÉ agus HSCT 
(TÉ). 
 
Cumhdach 
 

Baineann Cumhdach le cosaint leanaí agus daoine óga agus/nó aosach soghonta ó mhí-úsáid agus ó fhaillí, 
agus timpeallacht shábháilte agus chuimsitheach a chruthú ina gcuirtear a leas chun cinn go gníomhach i 
gcónaí.  Ní úsáidtear “cumhdach” chomh minic céanna in PÉ, mar a dtagraíonn comhlachtaí reachtúla i 
gcónaí do “chosaint” leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta.  Chun chríocha an bheartais seo, 
úsáidtear an téarma “cumhdach” seachas “cosaint leanaí”, nó cuimsítear sa doiciméad leanaí, daoine óga 
agus/nó aosaigh shoghonta. 
 
Soghontacht  
 

Is féidir soghontacht leanaí, daoine óga agus/nó aosach méadú de thoradh ar dhálaí duine, arbh fhéidir go 
mbeadh a leanas san áireamh: bheith spleách ar dhaoine eile maidir lena gcúram, míchumas a bheith 
orthu, saincheisteanna a bhaineann le meabhairshláinte, bheith gan dídean, cónaí faoi chúram altrama nó 
i suíomh cónaithe/altranais, cúinsí dúshaothraithe nó foréigin (e.g. cúinsí foréigin baile, gáinneáil ar 
dhaoine lena n-áirítear obair éigeantais agus striapachas), andúil agus mí-úsáid substaintí (lena n-áirítear 
alcól agus drugaí), foréigean bunaithe ar onóir, pósadh éigeantais, aonrú sóisialta agus mothúchánach, 
páistí ar tuismitheoirí iad, leanaí gan bhreith, agus toircheas. Féadfaidh cultúr, reiligiún, náisiúntacht nó 
eitneachas duine chur lena n-aonrú, chomh maith le saincheisteanna lena mbaineann athrú dálaí cónaithe, 
brúnna airgeadais, méala agus bheith i do chúramóir. Chomh maith le sin, is féidir le heaspa bainistíochta, 
beartais agus nósanna imeachta atá láidir agus éifeachtach in eagraíocht cur le soghontacht. 
 
Aosach Soghonta (TÉ)  
 

“Is é is aosach soghonta ann aon duine 18 mbliana d’aois nó níos mó nach bhfuil, nó b’fhéidir nach bhfuil, 
in ann aire a thabhairt dó nó di féin nó nach bhfuil in ann é nó i féin a chosaint ar dhochar suntasach nó ar 
dhúshaothrú. D’fhéadfadh sé go bhfuil seo amhlaidh mar gheall ar fhadhb mheabharshláinte aige nó aici, 
nó míchumas, nó lagú céadfach, nó go bhfuil sé nó sí sean agus lag, nó go bhfuil tinneas de chineál éigin air 
nó uirthi. Mar gheall ar a s(h)oghontacht, d’fhéadfadh an duine bheith ag fáil seirbhís chúraim sa bhaile, sa 
phobal nó bheith ina c(h)ónaí in áras cúraim cónaithe, áras altranais nó suíomh cónaithe éigin eile”. (Adult 
Abuse – Guidance for Staff’, arna fhoilsiú ag Oifig Thuaisceart Éireann agus an Roinn Sláinte, Seirbhísí 
Sóisialta agus Sábháilteachta Poiblí in 2009 www.nidirect.gov.uk) 
 
Is sainmhíniú infheidhme seo a léiríonn a bhfuil ar leathanach 10 de Safeguarding Vulnerable Adults 
Regional Adult Protection & Policy Procedural Guidance agus a léirítear in Safeguarding Vulnerable Adults - 
A Shared Responsibility, Volunteer Now.  Tabhair do d’aire le do thoil go bhfuilimid faoi láthair i dtréimhse 
aistrithe agus go bhfuil an sainmhíniú seo faoi athbhreithniú.  
   
Aosach Soghonta (PÉ)  
 

“ciallaíonn “duine soghonta” duine, seachas leanbh— 
a) a bhfuil neamhord aigne air nó uirthi, cibé acu de dheasca tinneas meabhrach nó néaltrú, 
b) a bhfuil míchumas intleachtúil air nó uirthi, 
c)  a bhfuil mallachar coirp air nó uirthi, cibé acu de dheasca díobhála, breoiteachta nó aoise, nó 
d)  a bhfuil míchumas coirp air nó uirthi, ar de chineál nó de chéim é—  

http://www.nidirect.gov.uk/


  

An Foras Teanga 7 
 

           i)  a chuireann srian ar chumas an duine a bheith san airdeall roimh dhíobháil ó dhuine eile, nó 
 ii)  arb é an toradh atá air go mbíonn cabhair ag teastáil ón duine i ndáil le gníomhaíochtaí na 

beatha laethúla, lena n-áirítear gléasadh, ithe, siúl, ní agus folcadh”.   
An tAcht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012. 

 
Sainmhínítear é freisin san Acht um Cheartas Coiriúil (Faisnéis um Chionta in Aghaidh Leanaí agus Daoine 
Soghonta a Choinneáil Siar) 2012 mar: 
“Ciallaíonn duine soghonta duine (lena n-áirítear leanbh atá 17 mbliana d’aois)— 

 A bhfuil neamhord aigne air nó uirthi, cibé acu de dheasca tinneas meabhrach nó néaltrú 

 A bhfuil míchumas intleachtúil air nó uirthi 

 A bhfuil mallachar coirp marthanach nó díobháil choirp mharthanach air nó uirthi”. 
 
I gcásanna áirithe, tá miondifríochtaí san fhoclaíocht agus nuair atáthar ag breithniú ‘aosach soghonta’, tá 
sé tábhachtach freisin machnamh ar na tosca ar féidir leo duine a dhéanamh níos soghonta (e.g. aonrú 
sóisialta agus mothúchánach, mí-úsáid substaintí, foréigean, dúshaothrú, athruithe i ndálaí 
teaghlaigh/airgeadais etc.) 
 
Ball Foirne/Saorálaí 
 
Daoine a oibríonn ar son pá nó a bhfuil ról deonach acu don Fhoras Teanga Thuaidh/Theas. 
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 Réamhrá 
 

Tá an Foras Teanga tiomanta do sheirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil a chuireann chun cinn dea-
chleachtas agus a chruthaíonn timpeallacht shábháilte chun leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 
a chosaint ó dhochar.  Cinnteoidh sé freisin go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm chun baill 
foirne/saorálaithe agus an eagraíocht a chosaint ó líomhaintí féideartha. 
 
Tá an beartas seo infheidhmithe ar gach ball foirne/saorálaí san Fhoras Teanga a bhféadfadh teagmháil 
dhíreach nó neamhdhíreach a bheith acu le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta.  Caithfidh baill 
foirne/saorálaithe bheith feasach ar a ról agus a bhfreagracht an cleachtas cumhdaithe is fearr a ghabháil 
de láimh i gcónaí.  Cuirfidh an Foras Teanga oiliúint chuí ar fáil chun feasacht a thógáil ar shaincheisteanna 
a bhaineann le mí-úsáid leanaí agus chun baill foirne/saorálaithe a chur ar an eolas maidir lena bheartas, a 
nósanna imeachta agus a threoirlínte um chumhdach.  
 

Aidhmeanna Bheartas um Chumhdach an Fhorais Teanga  
 
Tiomantas a léiriú d’eagraíocht a chur ar fáil agus a choimeád a chosnaíonn leanaí, daoine óga agus/nó 
aosaigh shoghonta ó dhochar, chomh maith le baill foirne/saorálaithe agus an eagraíocht féin a chosaint ó 
líomhaintí féideartha. 
 
Tá an beartas forbartha de réir na gcaighdeán íosta cleachtais mar atá in: 
 

 “Getting It Right” – Caighdeáin dea-chleachtais don chosaint leanaí; agus 
 

 “Safeguarding Vulnerable Adults – A Shared Responsibility” agus de réir chomhthéacs dlíthúil agus 
beartais Thuaisceart Éireann agus Phoblacht na hÉireann. 

 

Luachanna a bhfuiltear ag súil leo ó bhaill foirne/saorálaithe comhlachta phoiblí 
 

Tá na luachanna seo a leanas aontaithe ag Bord an Fhorais Teanga mar chuid den tseirbhís phoiblí agus tá 
siad ag súil leis na luachanna céanna a bheith aontaithe ag baill foirne/saorálaithe. 
 
Seo a leanas iad: 
 Neamhchlaontacht - ba chóir do bhaill foirne/saorálaithe bheith airdeallach i rith an ama ar a ról ag 

déanamh maoirseachta ar chistí poiblí chomh neamhspleách agus is féidir gan fabhar 
 
 Cuntasacht - ba chóir do bhaill foirne/saorálaithe bheith airdeallach ar a ról ag déanamh maoirseachta 

ar chistí poiblí agus bheith airdeallach i rith an ama ar an oiread is atá príomhspriocanna á mbaint 
amach mar bhaill foirne/saorálaithe aonair agus mar eagraíocht ina hiomláine 

 
 Ionracas - níor chóir do bhaill foirne/saorálaithe a bpost a úsáid chun aon íocaíocht sheachtrach nó 

aon chúiteamh eile ar son dualgas a bhaineann lena bpost a fháil, a shocrú, a ghlacadh nó a fhéacháil 
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lena ghlacadh. Níor chóir dóibh aon sochar a fháil a d’fhéadfadh a mbreithniúnas a chur i gcontúirt go 
fíor nó arbh fhéidir a mheas go gcuirfeadh a mbreithiúnas nó a n-ionracas i gcontúirt.  

 
 Oibiachtúlacht - agus cinntí á ndéanamh agus gnó poiblí á dhéanamh, lena n-áirítear conarthaí a 

bhronnadh nó moltaí a dhéanamh i leith cúitimh agus sochair, ba chóir do bhaill foirne/saorálaithe 
roghanna a dhéanamh de réir tuillimh 

 
 Oscailteacht - ba chóir do bhaill foirne/saorálaithe bheith airdeallach ar thiomantas an Bhoird bheith 

chomh hoscailte agus is féidir maidir le gach cinneadh agus nós imeachta óna leanann cinntí, agus na 
gníomhartha a dhéanann siad. Is cóir cinntí a mhíniú agus níor chóir srian a chur le faisnéis ach amháin 
má mheastar a leithéid de shrian a bheith chun leas an mhórphobail 

 
 Freagrúlacht - Ba chóir don Fhoras Teanga a chinntiú gur féidir a léiriú go bhfuil sé ag baint úsáid 

cheart as acmhainní agus nach bhfuil cúis a cháinte ann go bhfuil siad á n-úsáid ar son cuspóirí 
príobháideacha, páirtíneacha nó polaitiúla.  Ba chóir do bhaill foirne/saorálaithe cuimhneamh ar na 
riachtanais seo agus iad ag bainistiú a gcuid ama agus acmhainní agus gan am nó acmhainní i 
bhfostaíocht an Fhorais Teanga a úsáid ar son cuspóirí príobháideacha, páirtíneacha nó polaitiúla 

 
 Macántacht - tá de dhualgas ar bhaill foirne/saorálaithe leasa príobháideach a bhaineann lena gcuid 

oibre a nochtadh agus bearta a dhéanamh aon coinbhliocht leasa fhéideartha a réiteach chun iad féin 
agus an leas poiblí a chosaint.  Áirítear leis seo leas indibhidiúil agus leas gaolmhar grúpa; 

 
 Ceannaireacht - táthar ag súil leis ó bhaill foirne/saorálaithe an cód agus na prionsabail seo a chur 

chun cinn go heiseamláireach, go háirithe i dtaca le baill foirne/saorálaithe atá faoina maoirseacht 
 
 Luach ar airgead - ba chóir do bhaill foirne/saorálaithe a chinntiú go dtugtar seirbhísí inmheánacha 

agus seirbhísí a ndéantar tairiscint ina leith ar an mbealach is eacnamaíche, is éifeachtaí agus is 
éifeachtúla, le measúnú cuí ar fheidhmiúlacht. 

 
Tá an Foras Teanga tiomanta d’fheabhsú na heagraíochta agus gach duine san eagraíocht.  Agus an gá le 
baill foirne/saorálaithe gníomhú i dtimpeallacht foirne san áireamh, tá an Foras Teanga ag súil le 
hoscailteacht don fheabhsú agus don oibirú foirne ag gach ball foirne/saorálaí. 
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 An comhthéacs dlíthiúil agus 
beartais 
 

Imríonn roinnt píosaí tábhachtacha reachtaíochta tionchar ar nósanna imeachta agus ar chleachtas maidir 
le cumhdach leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta. 
 

Tuaisceart Éireann 
 
Is conradh idirnáisiúnta ar chearta an duine é Coinbhinsiún NA ar Chearta an Linbh 1989 a shocraíonn 
caighdeáin íosta i leith cearta sibhialta, polaitiúla, sóisialta, cultúrtha agus eacmaíocha daoine óga. Shínigh 
Rialtas RA Coinbhinsiún NA in 1991, ag tabhairt gealltanais, mar sin, dlí, beartas agus cleachtas RA maidir le 
leanaí a thabhairt faoina chaighdeáin. 
 
Is é The Children (NI) Order 1995 an príomhbhonn reachtúil le soláthar seirbhísí leanaí i dTuaisceart 
Éireann agus tá cúig phrionsabal bhunúsacha leis, ar a dtugtar na cúig P i mBéarla.  Tá impleachtaí soiléire 
ag na prionsabail seo do gach eagraíocht a oibríonn le leanaí agus daoine óga. 
 
 Ciallaíonn fíorthábhacht leas linbh a chur sa chéad áit nuair atá cinntí á ndéanamh maidir leis/léi. 
 

 Baineann comhpháirtíocht le bheith ag obair le tuismitheoirí agus gníomhaireachtaí bainteacha chun 
riar ar riachtanais an linbh. 

 

 Baineann cosc le hoibleagáid an stáit seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil chun leanaí a choinneáil 
sábháilte laistigh dá dteaghlaigh agus a sláinte agus a leas a chur chun cinn. 

 

 Cuireann cosaint “dualgais cúraim” ar gach duine againn aon imní faoi leanbh a thuairisciú do na 
gníomhaireachtaí cuí.  Cuireann sé dualgas, chomh maith, ar sheirbhísí reachtúla a fhiosrú cén uair atá 
cúis réasúnta amhras a bheith ann go bhfuil leanbh ag fulaingt nó gur dócha go bhfulaingeoidh sé nó sí 
dochar. 

 

 Ciallaíonn Freagracht tuismitheora go bhfuil freagrachtaí ag tuismitheoirí i leith a linbh nó a leanaí, 
seachas cearta orthu.  Sainmhíníonn sé freisin cé a bhfuil freagracht tuismitheora acu, rud atá 
tábhachtach nuair atáthar ag fáil toiliú le haghaidh rannpháirtíocht linbh i ngníomhaíochtaí. 

 
Is é is aidhm leis an Safeguarding Vulnerable Groups (Northern Ireland) Order 2007 (mar atá leasaithe ag 
an Protection of Freedoms Act 2012) daoine míchuí a chosc ó bheith ag obair nó ag déanamh obair 
dheonach le leanaí agus/nó aosaigh shoghonta. Cuireann sé riachtanas dlíthiúil ar fhostaitheoirí a chinntiú 
nach ligeann siad do dhuine Urchosctha bheith páirteach i ngníomhaíocht rialaithe.  Ba chóir 
d’fhostaitheoirí Nochtadh Feabhsaithe a lorg le Seiceáil ar Liosta Urchosctha sula dtairgíonn siad obair nó 
ról deonach i ngníomhaíocht rialaithe le leanaí. 
 
Tháinig Alt 75 den Northern Ireland Acht 1998 i bhfeidhm i mí Eanáir 2000 agus cuireann sé oibleagáid 
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reachtúil ar údaráis phoiblí comhdheiseanna a chur chun cinn maidir le míchumas, inscne, creideamh 
reiligiúnach, tuairim pholaitiúil, grúpa cine, aois, stádas pósta agus claonadh gnéis. Chomh maith leis sin, is 
cóir dea-chaidreamh a chur chun cinn idir daoine nach ionann creideamh reiligiúnach, tuairim pholaitiúil 
agus grúpa cine a chur chun cinn. 
 
 
 
The Criminal Law (Northern Ireland) Act 1967 
 

Cruthaíonn an tAcht seo oibleagáid ar gach saoránach aon eolas a fhéadfaidh bheith acu faoi chion dáiríre 
amhrasta a thabhairt don PSNI.  Tá aon duine arb eol dóibh nó a chreideann go bhfuil cion ‘ábhartha’ 
déanta, agus a bhfuil faisnéis acu ar dócha go mbeidh de thoradh uirthi gabháil nó ionchúiseamh nó ciontú 
duine a bhfuil amhras faoi, tá siad faoi dhualgas an fhaisnéis sin a thabhairt do na péas.  
 
Go praiticiúil, is é atá i gceist leis seo go gcaithfidh eagraíocht, baill foirne agus saorálaithe aon chion 
tromchúiseach a nochtadh don PSNI.  Áirítear air seo foréigean baile nó mí-úsáid/seilbh drugaí.  
  
The Mental Health (Northern Ireland) Order 1986 
 

Clúdaíonn sé seo measúnú, cóireáil agus cearta daoine a bhfuil neamhord meabhrach orthu, a 
shainmhínítear mar ‘ghalar meabhrach, míchumas foghlama agus aon neamhord nó míchumas intinne’.  
Leagtar amach ann na coinníollacha faoinar féidir duine a bhfuil neamhord meabhrach orthu a ghlacadh 
isteach faoi éigean in ospidéal agus cóir leighis a chur orthu gan toiliú uaidh nó uaithi.  Leagtar amach ann 
cionta maidir le drochíde nó faillí thoiliúil i leith othair ag oibrithe.  Go praiticiúil, is é atá i gceist leis seo gur 
féidir othair atá clúdaithe ag an sainmhíniú a choinneáil in ospidéal le haghaidh measúnú má 
dealraitheacht shubstaintiúil ann, mura gcoimeádfaí é nó í, go mbeadh dochar tromchúiseach ann dó/di 
féin nó do dhaoine eile. 
 
The Public Interest Disclosure (Northern Ireland) Order 1998 
 

Cosnaíonn seo an chuid is mó ball foirne/saorálaithe a sceitheann eolas faoi éagóir ina n-áit oibre (lena n-
áirítear cion coiriúil nó baol do shláinte agus do shábháilteacht daoine) in aghaidh a bhfostóir a bheith ag 
caitheamh to neamhfhabhrach leo dá thoradh, e.g. trí gan cead oiliúint nó ardú céime a fháil.  Go 
praiticiúil, is é atá i gceist leis seo má thuairiscíonn ball foirne/saorálaí imní faoi mhí-úsáid laistigh dá 
nósanna imeachta eagraíochtúla agus do dhuine ceaptha (e.g. Comhairle Thuaisceart Éireann um Chúram 
Sóisialta nó an tÚdarás um Fheabhsú Rialála agus Caighdeáin) cosnófar iad ó chaitheamh neamhfhabhrach.  
 
The Family Homes and Domestic Violence (Northern Ireland) Order 1998 
 

Faoin Ordú seo, is féidir Ordú Neamh-Ainteagmhála a eisiúint chun déantóir mí-úsáide a chosc ó fhoréigean 
a bhagairt nó a úsáid in éadan íospartach mí-úsáide.  Is féidir a thabhairt ar dhéantóir imeacht agus fanacht 
ar shiúl ó fhoirgneamh le hOrdú Cónaithe chun íospartach a chosaint. Go praiticiúil, is é atá i gceist leis seo 
gur féidir a thabhairt ar pháirtí a thugann drochíde  áras an teaghlaigh a fhágáil agus fanacht ar shiúl uaidh. 

 
The Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007 
 

Is féidir leis an Acht seo cuidiú le híospartach má táthar ag tabhairt orthu pósadh nó má tá siad i bpósadh 
éigeantais cheana.  Tríd an Acht seo, is féidir leis an íospartach nó duine éigin thar a gceann iarratas a 
dhéanamh chun na cúirte le haghaidh Ordú Cosanta Sibhialta um Pósadh Éigeantais.  Is é aidhm don Ordú 
iompraíocht an duine atá ag brú éigeantas pósta a athrú.  Déantar seo trí réimse leathan srianta agus 
coinníollacha a chur i bhfeidhm.  Tá gach Ordú uathúil ag brath ar thosca an duine.  I gcuid samplaí de 
shrianta bheadh ar dhuine/daione a pas a thabhairt ar láimh ionas nárbh fhéidir a n-íospartach a thabhairt 
thar sáile, chun a fháil amach cén áit a bhfuil duine agus chun stop a chur le himeaglú agus foréigean. 
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Ár nDualgas Cúraim: Caighdeáin agus Treoir chun Leanaí a Choinneáil Sábháilte 
 

Is prionsabail dea-chleachtais iad seo maidir le cosaint leanaí agus daoine óga. (Volunteer Now). 
 
É a Bheith Ceart agat 
 

Is caighdeáin chleachtais iad seo maidir le cosaint leanaí agus daoine óga. (Volunteer Now). 
 
 
The Mental Health (Northern Ireland) Order 2008 
 

Clúdaíonn sé seo cionta in éadan daoine a bhfuil neamhord meabhrach orthu, mar a shainmhínítear in The 

Mental Health (NI) Order 1986. 

Baineann Ailt 43 go 46 le cionta in éadan daoine nach bhfuil in ann toiliú go dlíthiúil le gníomhaíocht 
ghnéasach de dheasca neamhord meabhrach.  Tugann Ailt 47 go 50 cosaint bhreise dóibh siúd a bhfuil 
cumas toilithe acu ach a d’fhéadfadh bheith i mbaol a ndúshaothraithe trí mhealladh, bagairtí nó 
dullamullóg.  Tá cionta nua in Ailt 51 go 57 do dhaoine atá ag tabhairt cúraim, cabhrach nó seirbhísí 
d’aosaigh shoghonta.  Faoin Ordú, tá cosc ar aon ghníomhaíocht ghnéasach idir oibrí cúraim agus duine ar 
a bhfuil neamhord meabhrach a fhad is go bhfuil an caideamh cúraim sin ann, bíodh an chuma ar an 
íospartach go bhfuil siad ag toiliú nó ná bíodh agus bíodh an cumas dlíthiúil toilithe acu nó ná bíodh.  Tá 
cairde nó baill teaghlaigh a thugann cúram, cabhair nó seirbhísí don aosach soghonta laistigh de raon an 
Ordaithe freisin.  

  
Go praiticiúil, is é atá i gceist leis seo go meastar gur ról muiníne atá ag oibrithe cúraim agus mar sin ní 
ceadmhach dóibh caidreamh gnéasach a thosú leo siúd dá dtugann siad tacaíocht. 
 
Aosaigh Shoghonta 
 

Tá roinnt bunphíosaí reachtaíochta atá ceaptha le cuidiú cearta aosach soghonta a chosaint.  Caithfidh baill 
foirne agus saorálaithe bheith feasach ar an reachtaíoicht a bhaineann le cumhdach agus cosaint aosach 
soghonta agus a n-oibleagáidí faoin reachtaíocht in TÉ a thuiscint. 
 
 
Safeguarding Vulnerable Adults; A Shared Responsibility  
 

Is Caighdeáin agus Treoir iad seo le haghaidh Dea-chleachtas i gCumhdach Aosach Soghonta. (Volunteer 
Now). 
 

 

Poblacht na hÉireann 
 
Is conradh idirnáisiúnta ar chearta an duine é Coinbhinsiún NA ar Chearta an Linbh 1989 a shocraíonn 
caighdeáin íosta i leith cearta sibhialta, polaitiúla, sóisialta, cultúrtha agus eacmaíocha daoine óga. Shínigh 
Rialtas RA Coinbhinsiún NA in 1991, ag tabhairt gealltanais, mar sin, dlí, beartas agus cleachtas RA maidir le 
leanaí a thabhairt faoina chaighdeáin.  In 1992 shínigh Éire Coinbhinsiún NA ar Chearta an Linbh, ag chuir 
seo oibleagáid ar an rialtas a chinntiú nach sáraíonn reachtaíocht agus beartas aon cheann de na 
caighdeáin ar a ndéantar breac-chuntas sa Choinbhinsiún. 
 
Nuashonraigh agus neartaigh an tAcht um Chúram Leanaí 1991, a cuireadh i bhfeidhm in 1996, 
reachtaíocht le haghaidh leas agus cosaint leanaí.  Go háirithe tugadh isteach leis prionsabal na 
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Ríthábhachta, a chiallaíonn gur chóir leas an linbh a bheith sa chéad áit i gcónaí nuair atá cinntí á 
ndéanamh maidir le saincheisteanna a bhaineann le cúram agus cosaint. 
 
Rinne rialtas na hÉireann céimeanna réamhghníomhacha chun daoine aonaracha a spreagadh chun ábhair 
imní a bhaineann le cosaint leanaí a thuairisciú dá bhFeidhmeannas Seirbhíse Sláinte áitiúil, tríd an Acht 
um Chosaintí do Dhaoine a Thuairisceoidh Drochúsáid Leanaí, 1998, a thabhairt isteach. 
 
Cuireadh Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí ar fáil in 1999 chun cuidiú le 
daoine mí-úsáid leanaí a aithint agus a thuairisciú.  Go háirithe, cuireann sé dualgas ar eagraíochtaí 
deonacha agus pobail prionsabal na ríthábhachta a aithint nuair atáthar ag obair le leanaí agus le daoine 
óga.  Tá Bille um Thús Áite do Leanaí 2012 á bhreithniú faoi láthair, rud a chuirfidh Tús Áite do leanaí ar 
bhonn reachtúil.    
 
Is taca iad na treoirlínte Ár nDualgas Cúraim, a d’fhoilsigh an Roinn Sláinte agus Leanaí in 2002, do Thús 
Áite do Leanaí nó tugann siad treoir phraiticiúil do ghrúpaí deonacha agus pobail chun beartas a fhorbairt 
de réir na bprionsabal a bhaineann le Tús Áite do Leanaí.     
 
Comhlánaíonn an Leamhleabhar Cleachtais um Chosaint agus Leas Leanaí (2011) Treoir um Thús Áite do 
Leanaí agus cuireann sé ar fáil treoir phraiticiúil do ghairmithe ar ábhair imní maidir le mí-úsáid agus leas a 
aithint, a thuairisciú agus a thaifeadadh. 
 

An tAcht Sláinte 2007 
  

Chuir an reachtaíocht seo ar bun an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA).  Déanann sé foráil 
le haghaidh clárú agus cigireacht seirbhísí cónaithe do sheandaoine, daoine a bhfuil míchumais acu agus 
leanaí a dteastaíonn cúram agus cosaint uathu.   
 
Na hAchtanna um Fhorégean Baile 1996 agus 2002  
 

Déanann an reachtaíocht seo foráil le haghaidh cosaint céile agus aon leanaí nó daoine cleithiúnacha eile, 
agus daoine eile i gcineálacha eile caidrimh baile, a bhfuil an chosaint sin ag teastáil uathu mar gheall ar a 
sábháilteacht nó a leas de thoradh iompraíocht duine eile sa chaidreamh baile. 
 
An tAcht um Míchumas 2005 
 

Is iad príomhghnéithe an Achta seo soláthar measúnú riachtanais agus ráitis riachtanais, chomh maith le 
ráiteas ar sholáthar comhaontaithe seirbhíse iarbhír, maidir le gach riachtanas.  Clúdaíonn na cearta seo 
gach aois. 
 
An tAcht Meabhair-Sláinte 2001 
 

Tugtar leis an reachtaíocht seo cosaintí dóibh siúd a ghlactar isteach go hainneonach agus a choimeádtar in 
ionaid fhaofa, agus cuirtear i bhfeidhm leis meicníocht le haghaidh rialúchán agus cigireacht seirbhísí 
meabhair-shláinte. 
 
An tAcht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin 2012 
 

Déanann an tAcht seo foráil go gcaithfear grinnfhiosrúchán a dhéanamh ar dhaoine áirithe atá ag obair le 
leanaí agus le haosaigh shoghonta (mar a shainmhínítear san Acht) sula bhfostófar iad no sula dtosóidh 
siad ag obair i gcáil dheonach. 
 
An tAcht um Cheartas Coiriúil (faisnéis um chionta in aghaidh leanaí agus daoine soghonta a choinneáil 

siar) 2012 
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Cruthaítear leis an Acht seo an cion gan faisnéis ar chionta áirithe in aghaidh leanaí agus aosaigh shoghonta 
(mar a shainmhínítear san Acht) agus na pionóis a bhaineann leis an gcion. 
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Ráiteas beartais um chumhdach 

 
Tá an Foras Teanga tiomanta do chleachtas a chosnaíonn leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ó 
dhochar agus ó mhí-úsáid, agus is é is aidhm leis timpeallacht a chur ar fáil a chuireann chun cinn a 
sábháilteacht i gcónaí.  Tacaíonn an Foras Teanga le cur chuige neamhfhulaingte i leith mí-úsáid agus 
dochar de chineál ar bith, agus déanfaimid ár ndícheall leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a 
chumhdach i gcónaí trí na nósanna imeachta agus treoirlínte seo a leanas a chur i bhfeidhm: 
 

 nósanna imeachta láidre earcaíochta agus roghnúcháin a leanúint go cúramach i leith gach ball 
foirne/saorálaí de réir riachtanais reachtaíochta 

 baill foirne/saorálaithe a bhainistiú trí oiliúint, tacaíocht agus maoirseacht 

 nósanna imeachta tuairiscithe soiléire a leanúint i gcás mí-úsáid amhrasta nó iarbhír linbh/duine óig 
agus/nó aosaigh shoghonta 

 bainistiú agus measúnú riosca 

 nós imeachta a chur i bhfeidhm chun plé le ráitis agus gearáin 

 bainistiú taifead, rúndacht agus comhroinnt faisnéise faoin gcumhdach agus faoin gcleachtas is fearr le 
baill foirne/saorálaithe, leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta agus tuismitheoirí/caomhnóirí 
de réir mar is cuí 

 cód iompair soiléir a ghlacadh a gcaithfidh gach ball foirne/saorálaí a shíniú, chomh maith le cóid 
iompair do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta agus tuismitheoirí/caomhnóirí 

 sábháilteacht ghinearálta agus bainistíocht ghinearálta gníomhaíochta a chinntiú.  
 
Feidhmíonn an beartas seo taobh le beartais agus nósanna imeachta eagraíochtúla eile, lena n-áirítear 
earcaíocht agus roghnúchán, sláinte agus sábháilteacht, comhdheiseanna, oiliúint, sceithireacht, smacht, 
casaoid agus achomhairc etc. agus beidh gach beartas eagraíochtúil ag teacht leis an mbeartas seo um 
chumhdach.  Cinnteoidh an cur chuige iomlánaíoch seo eagraíocht shábháilte fholláin do bhaill foirne, 
saorálaithe agus na leanaí, daoine óga agus aosaigh shoghonta a úsáideann ár seirbhísí. 
 
Cuirfear gach duine a bhaineann leis an bhForas Teanga ar an eolas faoin bpolasaí um chumhdach agus na 
nósanna atá curtha i bhfeidhm chun an chosaint is fearr a thabhairt do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 
shoghonta.  Bainfear seo amach tríd an mbeartas a scaipeadh, oiliúint agus ardú feasachta.  Chomh maith 
leis sin, beidh an ráiteas um chumhdach ar taispeáint go feiceálach in oifigí agus in ionaid, chomh maith 
leis na rannáin ábhartha ar shuíomh gréasáin gach Gníomhaireachta.  Déantar é a athbhreithniú go 
hinmheánach ar bhonn bliantúil agus déantar athbhreithniú seachtrach uair amháin gach trí bliana. 
Déantar leasuithe de réir athruithe sa reachtaíocht agus treoirlínte cleachtais.  
 
Tá Oifigigh Ainmnithe um chumhdach an Fhorais Teanga freagrach as feidhmiú mar fhoinse comhairle ar 
nithe a bhaineann le cumhdach, as gníomhaíocht a chomhordú laistigh den eagraíocht agus as teagmháil le 
húdaráis reachtúla maidir le cásanna amhrasta nó iarbhír mí-úsáide linbh, duine óig agus/nó aosaigh 
shoghonta. 
Caithfidh an tOifigeach Ainmnithe bheith eolach ar cheisteanna a bhaineann le cumhdach agus tabhairt 
faoi aon oiliúint a mheastar is gá chun an t-eolas is deireanaí a bheith acu ar fhorbairtí nua. 
 

Oifigeach Ainmnithe: Seosamh Ó Coinne 01 639 8415 

Leasoifigeach Ainmnithe: Nuala Ní Scolláin 028 9089 0978 
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Cuirfear na hOifigigh Ainmnithe seo in aithne do bhaill foirne/saorálaithe, tuismitheoirí/caomhnóirí agus 
leanaí, daoine óga agus aosaigh shoghonta agus cuirfear ar an eolas iad go dtabharfar faoi aon ábhar imní 
a chuirtear in iúl.  Má bhaineann an imní leis an Oifigeach Ainmnithe, tuairiscigh le do thoil don 
Leasoifigeach Ainmnithe.  Déanfaidh an tOifigeach Ainmnithe agus an Leasoifigeach Ainmnithe a ndícheall 
le go mbeidh daoine in ann labhairt leo i gcónaí, ach ní gá go stopfadh seo aon ghníomh i ndálaí 
éigeandála. 
 
Tá an Leasoifigeach Ainmnithe freagrach as glacadh le hábhar imní faoi leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 
shoghonta má tá an tOifigeach Ainmnithe as láthair.  
 
Tá an Beartas agus na Nósanna Imeachta um Chumhdach faofa ag Bord an Fhorais Teanga, Bord Fhoras na 
Gaeilge agus Bord Ghníomhaireacht na hUltaise. 
 

An beartas reatha athbhreithnithe agus ceadaithe Meán Fómhair 2015 
Athbhreithniú inmheánach le déanamh Eanáir 2016 

Athbhreithniú seachtrach le déanamh Iúil 2018 
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Cuireann an Foras Teanga i bhfeidhm go comhsheasmhach agus go soiléir modh earcaíochta atá 
sainmhínithe go soiléir chun baill foirne agus baill foirne a earcú de réir riachtanais reachtaíochta 
agus an chleachtais is fearr. 
 
Tá dea-intinn ag bunús na ndaoine atá ag iarraidh bheith ag obair le pá nó go deonach le leanaí, daoine 
óga agus/nó aosaigh shoghonta laistigh den Fhoras Teanga agus gan iad ní bheadh cumainn 
ghníomhaíochta agus eagraíochtaí in ann feidhmiú.  Ar an drochuair, féachfaidh roinnt daoine aonair le 
heagraíochtaí deonacha agus eagraíochtaí deonacha chun teacht ar leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 
shoghonta ar mhaithe le cúiseanna neamhchuí. Mar sin, tá sé riachtanach nósanna imeachta earcaíochta 
agus roghnúcháin a bheith againn chun daoine nach bhfuil oiriúnach a scagadh agus a dhíspreagadh ó 
ionadaíocht a dhéanamh dúinn.  
 
Tá an Foras Teanga ag súil leis freisin go ndéanfaidh eagraíochtaí a mhaoiníonn sé nó a dtacaíonn sé leo 
cinnte de go leanann siad an cleachtas is fearr earcaíochta agus roghnúcháin a mholtar sna treoirlínte seo 
a leanas.  Tá nósanna imeachta agus roghnúcháin éifeachtacha chun sochair do chách.  Cinntíonn siad go 
bhfuil róil agus freagrachtaí atá sainmhínithe go soiléir ag baill foirne/saorálaithe, a mbeidh tionchar 
dearfach acu ar leanaí, daoine óga agus aosaigh shoghonta.  
 
Beidh tuismitheoirí/caomhnóirí agus cúramóirí muiníneach go bhfuil gach beart réasúnta agus is féidir á 
dhéanamh chun a chinntiú an oiread agus is féidir nach n-earcaítear ach daoine cuí le bheith ag obair le 
leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta.  Cinnteoidh an Foras Teanga go bhfuil nósanna imeachta 
éifeachtacha earcaíochta agus roghnúcháin ann le haghaidh poist/róil san Fhoras Teanga trína leanas a 
dhéanamh: 
 
 Sainchuntas poist/róil a chur ar fáil le haghaidh gach poist a chuireann síos ar an réimse dualgas a 

bheidh i gceist sa ról, agus sonraíocht faoin bpearsa a chuireann síos ar na gnéithe atáimid ag iarraidh a 
bheith ag an sealbhóir poist (e.g. a dtaithí, cáilíochtaí, riachtanais eile). Ag an bpointe seo bheadh sé in 
chuidiú a léiriú an ionann an post/ról agus sainmhíniú gníomhaíocht rialaithe. Cuidíonn seo soiléire a 
thabhairt do bhaill foirne/saorálaithe san eagraíocht maidir lena bpost/ról.  

 Fógróimid go hoscailte poist/róil i nuachtáin áitiúla agus náisiúnta nó ar shuíomh gréasáin an Fhorais 
Teanga.  Cuirfear in iúl mar chuid de seo go ndéanfar seiceáil ghrinnfhiosrúcháin1 má bhaineann. 

 Cinnteoimid go gcomhlánóidh aon duine a chuireann isteach ar phost san Fhoras Teanga foirm iarratais 
ina mbeidh rannán ina bhfiafraítear den duine toiliú le seiceáil ghrinnfhiosrúcháin más gá é.   

 San fhoirm iarratais beidh rannán ar leith ina mbeidh an t-iarrthóir in ann aon chiontuithe nó eolas 
ábhartha a fhógairt iad féin.  Seolfar seo amach leis an bhfoirm iarratas chun rúndacht agus 
neamhchlaontacht a chinntiú.   Is é is cuspóir don fhoirm dearbhaithe ná a chinntiú go bhfuil an t-eolas 
a thugtar ag teacht leis na seiceálacha abhartha a dhéantar.  
 

Ó Aibreán 2014 i leith i dTuaisceart Éireann tá athruithe déanta ar reachtaíocht a bhaineann le hathshlánú 
ciontóirí chun ‘scagú’ a thabhairt isteach, a imríonn tionchar ar fhéindearbhú agus nochtadh.  Is é scagadh 
an téarma a thugtar ar neamhnochtadh eolais ar dheimhnithe Nochtaithe Caighdeánacha agus Breisithe a 
mheastar a bheith sean agus/nó mionchúiseach. Ón 14 Aibreán 2014 i leith baintear amach seanchionta 
agus mionchionta (ar a dtugtar ciontar “cosanta”), nó ‘scagtar’ iad, agus ní bheidh siad le feiceáil ar an 
deimhniú nochtaithe agus ní gá don iarrthóir féin na cionta seo a fhógairt.  Déanfaidh an Foras Teanga gach 
iarracht chun a chinntiú go bhfuil iarrthóirí eolach ar an gcineál eolais is cóir dóibh agus nach cóir dóibh a 
fhógairt.  

                                                           
1
Féadfar seiceáil ghrinnfhiosrúcháin a dhéanamh trí aon cheann de na heagraíochtaí seo a dhéanamh a úsáid – AccessNI 

(Tuaisceart Éireann) nó Lárionad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána (Poblacht na hÉireann). Tabhair faoi deara nach 
nochtfaidh Lárionad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána faoi láthair ach faisnéis ar chiontuithe. 
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Nochtfar “cionta sonraithe” i gcónaí ar dheimhniú AccessNI agus is cóir d’iarrthóirí na nithe seo a 
fhógairt i gcónaí. 
 

Tá scéim Iarrtha Rochtana Sonraí Cosanta an Gharda Síochána ceaptha chun ciall oibríochtúil a thabhairt 
do phrionsabail an chosanta sonraí.  Ciallaíonn sé seo go gcosantar cearta daoine aonaracha maidir lena 
bpríobháideacht agus a macántacht nuair atáthar ag próiseáil a sonraí pearsanta. 
 

 Gheobhaidh an Foras Teanga sonraí dhá mholtóra i scríbhinn.  Is cóir go n-áireofar leo seo a 
bhfostaitheoir deireanach/bainisteoir saorálaithe, ag brath ar dhualgais an phoist. 

 Iarrfar seiceáil breisithe AccessNI (TÉ) nó Lárionad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána (PÉ) ar gach 
earcadh nua de réir riachtanais dhlíthiúla.  I bPoblacht na hÉireann déanann an tAcht um an mBiúró 
Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin 2012 foráil le haghaidh eolas ábhartha a roinnt maidir le heolas roimh 
fhostaíocht/saorálaíocht d’iarrthóirí.  I dTuaisceart Éireann lorgfar seiceálacha ó AccessNI le haghaidh 
gníomhaíocht rialaithe.  

 A chinntiú go ndéantar baill foirne/saorálaithe a chur faoi agallamh ag ar a laghad dhá iondaí den 
Fhoras Teanga.   

 Aon bhearnaí san fhoirm iarratais a sheiceáil, cáilíochtaí agus taithí a fhíorú, ag soiléiriú aon bhearnaí 
dealraitheacha san fhostaíocht/saorálaíocht agus a chinntiú go bhfuil an cumas agus an tiomantas ag 
an iarrthóir tabhairt faoin ról.   

 Is iad an t-iarrthóir roghnaithe, tar éis an post a thairiscint go sealadach, is cóir d’iarrthóirí toiliú i 
scríbhinn a thabhairt le haghaidh Nochtadh Breisithe AccessNI le (nó gan) seiceáil Liosta Urchosctha 
(TÉ) agus/nó nochtadh Grinnfhiosrúcháin an Gharda (PÉ). 

 Bíonn an cheist seo inár bhfoirmeacha iarratais de ghnáth. Tar éis an fhaisnéis nochtaithe a fháil agus í 
a thrastagairt leis an bhféindearbhú, breithneoidh an eagraíocht an fhaisnéis go léir chun ceapachán 
chun poist a dhéanamh.  De ghnáth, ní chuirfidh stair choiriúil cosc aisti féin ar dhuinebheith ag obair 
ag obair nó bheith ina s(h)aorálaí leis an bhForas Teanga, ach measfaidh an tOifigeach Ainmnithe 
faisnéis a fhaightear ar ais ó aon cheann de seo thuas agus tabharfaidh sé/sí comhairle do lucht na 
bainistíochta a dhéanfaidh an cinneadh fostaíochta.  

 Tréimhse phromhaidh/thástála a shocrú.  Is cóir gach post/ról nua a athbhreithniú laistigh de 
thréimhse ama chomhaontaithe. Beidh an t-achar ama éagsúil ag brath ar chineál an phoist/róil. Is dea-
chleachtas é athbhreithniú a bheith ann ag deireadh na tréimhse promhaidh/tástála. 
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Tá nósanna imeachta i bhfeidhm le haghaidh bainistíocht éifeachtach, tacaíocht, maoirseacht 
agus oiliúint ball foirne agus saorálaithe. 
 
Creideann an Foras Teanga gurb iad a fhoireann/shaorálaithe an acmhainn is luachmhaire dá bhfuil ag an 
eagraíocht agus tabharfaimid deiseanna tacaíochta le haghaidh forbairt phearsanta agus phroifisiúnta. Tá 
an Foras Teanga tiomanta d’oiliúint chuí i gcúrsaí a bhaineann le cumhdach a chur ar fáil do gach ball 
foirne/saorálaí a mbeidh teagmháil acu le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta. Beidh a leanas i 
gceist sa sceideal oiliúna: 
 
 in oiliúint ionduchtúcháin tugtar eolas do gach ball foirne/saorálaí maidir le timpeallacht oibre an 

Fhorais Teanga, súilíochtaí agus riachtanais an phoist, lena n-áireofar comhlíonadh gach beartais 
reatha, lena n-áirítear beartais agus nósanna imeachta um chumhdach 

 is féidir go mbeidh oiliúint scileanna ar leith ag teastáil lena chur ar a gcumas do bhaill 
foirne/shaorálaithe na riachtanais riachtanacha sláinte agus sábháilteachta a chomhlíonadh, mar 
shampla oiliúint garchabhrach, nósanna imeachta dóiteáin 

 oiliúint maidir le cumhdach, lena mbaineann feasacht a mhúscailt ar an rud is mí-úsáid ann, 
saincheisteanna ar chóir go gcuirfeadh siad baill foirne/saorálaithe ar a n-airdeall maidir le 
féidearthacht na mí-úsáide, freagairt do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a nochtann go 
bhfuiltear á mí-úsáid, cé dó lena insint agus plé le saincheisteanna lena n-áirítear rúndacht agus na 
nósanna imeachta tuairiscithe. 

 
Beidh tréimhse phromhaidh/thástála i bhfeidhm do gach ball foirne/saorálaí agus athbhreithneofar sin 
laistigh de thréimhse ama chomhaontaithe. Beidh an t-achar ama éagsúil ag brath ar chineál an phoist/róil. 
Beidh athbhreithniú ann ag deireadh na tréimhse promhaidh/tástála agus tabharfar dearbhú ar an 
bpost/ról i scríbhinn do na baill foirne/saorálaithe.  
 
Aithníonn an Foras Teanga an tábhacht a bhaineann le córas tacaíochta agus maoirseachta a chur ar bun 
do gach ball foirne/saorálaí. Cuirfidh seo ar chumas ball foirne/saorálaithe bheith níos éifeachtaí trí 
riachtanais oiliúna a aithint agus plé go tapa le deacrachtaí.  Tairgfear do bhaill foirne/shaorálaithe 
deiseanna rialta a n-eispéiris a athbhreithniú agus aon riachtanais oiliúna nó tacaíochta eile a aithint.  Is é 
an tairbhe uileghabhálach a bhaineann le dea-chóras tacaíochta agus maoirseachta a bheith i bhfeidhm ná 
gur féidir leis an bhForas Teanga muinín a chur i gcaighdeán na seirbhíse atá á cur a fáil agus is féidir an 
deis a bheith ag baill foirne/saorálaithe ábhair imní a tharraingt anuas, lena n-áirítear ábhair imní a 
bhaineann le cumhdach. 
 
Tá ceart ag baill foirne/saorálaithe ar: 

 rochtain ar oiliúint leanúnach agus ar eolas ar gach gné de bheith ag obair le leanaí/daoine óga 
agus/nó aosaigh shoghonta 

 tacaíocht nuair atá siad ag tuairisciú mí-úsáide (lena n-áirítear seirbhísí tacaíochta gairmiúla) 

 an Foras Teanga a bheith ag caitheamh go cothrom leo 

 cosaint ó mhí-úsáid ag baill foirne/saorálaithe eile, leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, baill 
aosacha eile agus tuismitheoirí/caomhnóirí 

 gan bheith fágtha i mbaol agus iad ag obair le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 
 
Beidh breithmheas bliantúil (baill foirne) nó athbhreithniú bliantúil (saorálaithe) ann chun daoine a 
mheasúnú agus chun aiseolas a thabhairt dóibh i leith a bhfeidhmiúlacht ghinireálta, ionas gur féidir 
aitheantas a thabhairt dóibh as an dea-obair atá á déanamh acu agus cuidiú leo a scileanna a fhorbairt a 
thuilleadh. 
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Coinneofar taifid scríofa ar oiliúint atá curtha i gcrích ag baill foirne agus ag saorálaithe, tacaíocht agus 
maoirseacht agus seisiúin bhreithmheasa bhliantúla, de réir riachtanais um chosaint sonraí. 
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Tá nósanna imeachta ag an eagraíocht, atá leagtha amach go soiléir, maidir le feasacht a ardú 
maidir le hábhair imní i leith tarlúintí iarbhír nó amhrasta mí-úsáide, maidir le freagairt dóibh, 
iad a thaifeadadh agus iad a thuairisciú. 
 
Ba chóir do gach duine a mbíonn teagmháil acu le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ina gcuid 
oibre bheith in ann táscairí agus comharthaí féideartha na mí-úsáide a aithint agus bheith eolach ar conas 
gníomhú dá réir. 
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 Sainmhínithe na mí-úsáide 
 
Is féidir mí-úsáid leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta a chatagóiriú mar fhisiciúil, mothúchánach, 
gnéasach, agus/nó faillí. Baineann na catagóirithe breise, airgeadais, institiúideach agus leatromach, le 
haosaigh shoghonta. Féadann mí-úsáid tarlú mar ghníomh aonair, aonuaire, nó d’fhéadfadh sí tarlú an 
iliomad uaireanta thar thréimhse ama. Tugtar breac-chuntas ar cheithre chatagóir mí-úsáide i dtaca le 
leanaí in Co-operating to Safeguard Children (TÉ) agus Tús Áite do Leanaí: Treoirlínte Náisiúnta um 
Chosaint agus Leas Leanaí (PÉ). 
 

 TÉ PÉ 

Mí-úsáid 
Chorpartha 

...gortú fisiciúil d’aonturas ar leanbh nó 
teip thoiliúil neamartach gortú fisiciúil 
nó fulaingt a chosc.  

...aon chineál ghortú neamhthimpisteach 
nó gortú de thoradh teip thoiliúil nó 
neamartach leanbh a chosaint.  

e.g. bualadh; croitheadh; dó; nimhiú; plúchadh; coinneáil is seomra nó i gcliabhán; drugaí a thabhairt go 
mícheart chun iompar a smachtú; siondróm Munchausen trí ionadaí. 

Mí-úsáid 
Mhothúchánach 

...drochíde leanúnach mhothúchánach 
linbh, a bhfuil de thoradh air 
drochthionchair dhiana leanúnacha ar 
fhorbairt mhothúchánach an linbh.  

...de ghnáth is sa chaidreamh idir cúramóir 
agus leanbh atá seo le feiceáil seachas in 
eachtra faoi leith nó i bpatrún eachtraí. 
Tarlaíonn sé nuair nach riartar ar 
riachtanas linbh ar chion, moladh, 
leanúnachas agus slántáil.  

e.g. Dúshaothrú a dhéanamh ar leanbh nó leanbh a thruailliú; cúis a thabhairt do leanbh go minic eagla a 
bheith orthu nó a bhrath go bhfuil siad i gcontúirt; a chur in iúl do leanbh go bhfuil siad gan luach, nach 
bhfuil grá ag aon duine orthu, nach bhfuil siad maith go leor, nó nach bhfuil de luach orthu ach sa mhéid is 
go gcomhlíonann siad riachtanais duine eile; cáineadh, tarcaisne, doicheall nó lochtú síoraí; 
tuismitheoireacht choinníollach ina ndéantar an leibhéal cúraim a thugtar do leanbh teagmhasach ar a n-
iompair nó a ngníomhartha agus gan an tuismitheoir/caomhnóir a bheith ar fáil go mothúchánach; 
neamhfhreagrúlacht; bheith neamhleanúnach, míchuí nó míréadúil maidir lena bhfuiltear ag súil leis ó 
leanbh (lena n-airítear a gcumas rud éigin a thuiscint nó iad féin a iompar ar bhealach áirithe); róchosaint 
nó tearc-chosaint. 

Mí-úsáid 
ghnéasach 

…lena mbaineann a thabhairt ar leanbh 
nó leanbh a mhealladh chun páirt a 
ghlacadh i ngníomhaíochtaí gnéasacha, 
bíodh nó ná bíodh an leanbh/duine óg 
eolach ar a bhfuil ag tarlú.  
 

…tarlaíonn sé nuair a úsáideann duine eile 
leanbh ar son a s(h)ásaimh nó a 
g(h)riogtha ghnéasaigh féin nó daoine eile.  

e.g. gníomhaíochtaí lena mbaineann teagmháil chorpartha, lena mbaineann ionsaí agus sárú ar 
chaidreamh muiníne idir aosach agus leanbh. Gníomhaíochtaí nach mbaineann teagmháil chorpartha leo, 
lena n-áirítear a thabhairt ar leanaí bheith ag breathnú ar ábhar pornagrafach nó bheith páirteach ina 
léiriú, nó leanaí a spreagadh iad féin a iompar ar bhealaí gnéasacha míchuí. Comhráite nó rudaí ráite atá 
míchuí agus gáirsiúil nó iompraíochtaí, geáitsí nó gnúis arbh fhéidir ciall mhealltach nó dhímheasúil ó 
thaobh gnéis a bhaint astu. 
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 TÉ PÉ 

Faillí …teip leanúnach riar ar riachtanais 
fhisiciúla agus/nó shíceolaíocha linbh, 
ar dócha go mbeidh dochar suntasach 
ann dá toradh*.  

…neamhghníomh, ina bhfulaingíonn an 
leanbh dochar suntasach* nó lagú 
forbartha.  
 

*Is é is dochar ann drochíde nó lagú sláinte nó forbairt linbh. Dearbhaítear dochar suntasach de réir 
sláinte agus forbairt linbh i gcomparáid lenar féidir bheith ag súil leis i leanbh ar chomhaois. Tarlaíonn sé 
nuair a dhéantar faillí i riachtanais linbh an oiread sin go gcuirtear isteach go mór ar a leas agus/nó a 
bhforbairt. 
e.g. teip bia imleor, éadaí, teas, sláinteachas, dídean agus cosaint ó dhochar fisiciúil nó ó chontúirt; teip 
cúram leighis imleor a dheimhniú má tharlaíonn gortú; easpa spreagtha agus maoirseachta. Tagann faillí 
chun solais de ghnáth thar thréimhse ama e.g. d’fhéadfadh sé nach bhfuil maoirseacht nó sábháilteacht 
imleor ag leanbh a fhulaingíonn sraith mionghortuithe; d’fhéadfadh sé go bhfuil cothú imleor á cheilt ar 
leanbh nach bhfuil ag cur suas meáchain nó a bhfuil a n-airde go suntasach faoi bhun an mheáin; 
d’fhéadfadh sé go bhfuil spreagadh intleachtúil á cheilt ar leanbh atá as láthair ón scoil go leanúnach.  

 
 
Cuimsíonn na catagóirithe mí-úsáide maidir le haosaigh shoghonta iad seo thuas, le catagóirithe breise a 
bhaineann le haosaigh shoghonta amháin.  Safeguarding Vulnerable Adults A Shared Responsibility (TÉ)  An 
Chomhairle Náisiúnta um Aosú agus Daoine Aosta (Tag FFS) (PÉ). 
 

 TÉ PÉ 

Mí-úsáid 
Chorpartha 

...lena mbaineann bualadh, boiseog, 
brú, dó, cógas a thabhairt do dhuine a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh dóibh, 
duine a shrianú nó a smachtú ar 
bhealach míchuí. 

...aon chineál dochair neamhthimpistigh 
nó fórsa fisiciúil a bhfuil gortú corpartha 
de thoradh air. 

e.g. briseadh cnámh, brú craicinn, dó, pian, marcanna, gan a bheith ag iarraidh go mbainfidh duine dóibh. 

Mí-úsáid 
shíceolaíoch 

...lena mbaineann mí-úsáid 
mhothúchánach, íde béil, uirísliú, 
bulaíocht agus bagairtí a úsáid. 

...d’fhéadfadh sé go n-áireofaí leis úsáid 
shíoraí bagairtí, uirísliú, bulaíocht, 
imeaglú, aonrú, mionnaí móra agus 
foclaíocht eile a bhfuil de thoradh uirthi 
míshuaimhneas intinne nó corpartha. 
 

e.g. diúltach don chomhluadar, ródhíograiseach gach a n-iarrtar orthu a dhéanamh, gan a bheith in ann 
rudaí a dhéanamh a bhíodh siad ábalta a dhéanamh, gan a bheith in ann a n-aird a dhíriú. 

Mí-úsáid 
airgeadais 

...lena mbaineann maoin, sócmhainní 
nó ioncam aosaigh shoghonta a úsáid 
gan a gcead nó iad idirbhearta 
airgeadais nach dtuigeann siad a 
dhéanamh chun sochair do dhuine eile. 

...tá mí-úsáid airgeadais nó maoine 
sainmhínithe mar úsáid neamhúdaraithe 
agus mhíchuí cistí, maoine nó aon 
acmhainní.  D’fhéadfadh sé go n-áireofaí 
leis seo goid, comhéigean, calaois, mí-
úsáid cumhacht aturnae, agus chomh 
maith le sin gan cuid de chostais tí a íoc 
má shocraíodh seo roimh ré. 

e.g. airgead, sealúchas nó a mhí-úsáid nó sochair a mhí-úsáid. Rochtain ar airgead nó ar shealúchas a rialú 
nó a choinneáil siar agus brú a chur ar dhuine maidir lena dtiomna nó lena n-oidhreacht 

Mí-úsáid 
ghnéasach 

...gníomhaíocht ghnéasach dhíreach nó 
indíreach is ea é, nach féidir leis an 
aosach soghonta a cheadú nó nach 

...tagraíonn sé d’aon ghníomhartha 
gnéasacha nár cheadaigh aosach soghonta 
nó nach raibh siad in ann a cheadú. 
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 TÉ PÉ 

gceadaíonn siad. 

e.g. i measc comharthaí corpartha tá tochas nó frithireacht sna baill ghiniúna nó galar gnéas-tarchurtha, 
teanga gáirsiúil, gan a bheith ag iarraidh go mbainfí dóibh, iompar gnéasach míchuí, athrú cuma. 
 
 

Faillí ...cuidiú a theastaíonn ó aosach 
soghonta a tharraingt siar nó gan é a 
thabhairt, agus iad ag fulaingt dá bharr 
sin. 

...tagraíonn sin don chuidiú a theastaíonn 
ó dhuine soghonta le haghaidh 
gníomhaíochtaí tábhachtacha a bhaineann 
leis an saol laethúil a cheilt orthu arís agus 
arís eile. 

e.g. iad a bheith i bpéin nó bheith míchompórdach, an-ocras nó tart a bheith orthu, iad a bheith 
míshlachtmhar, teip ar a sláinte, athrú ina n-iompar 

Leatromach  ...iompar a dhéanann idirdhealú idir 
duine amháin agus duine eile agus 
ceann eile is ea bunús le haghaidh 
claontachta nó caitheamh go 
míchothrom le duine. 

...d’fhéadfadh sé go n-áirítear leis 
ciníochas, aoiseachas, leatrom bunaithe ar 
mhíchumas, cineálacha eile ciaptha, 
míchlú a tharraingt ar dhuine. 

e.g. leatrom mar gheall ar bhunadh eitneach, creideamh, teanga nó aois duine  

Institiúideach ...teip eagraíochta seirbhís chuí agus 
ghairmiúil a thabhairt d’aosaigh 
shoghonta 

...d’fhéadfadh sé tarlú laistigh de shocrú 
cúraim chónaithe agus géarchúraim lena 
n-áirítear teach altranais, ospidéil 
ghéarmhíochaine agus socruithe othar 
cónaitheach, agus d’fhéadfadh sé go 
mbeidh droch-chaighdeáin chúraim i 
gceist, nó gnáthaimh righne agus freagairtí 
neamhimleor ar riachtanais chasta. 

e.g. áirítear leis teip na cosaintí riachtanacha a chinntiú atá i bhfeidhm chun aosaigh shoghonta a chosaint 
agus chun dea-chaigheáin chúraim a choinneáil. 

 
Tá an cumas féideartha ag aon duine a bhfuil baint acu le leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta mí-
úsáid a dhéanamh, lena n-áirítear: 

 tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí 

 gaolta sa mhórtheaghlach 

 lucht aitheantais agus comharsana 

 comhpháirtithe (i.e leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta) 

 aosaigh atá i róil mhuiníne agus/nó baill foirne/saorálaithe 

 strainséirí (lena n-áirítear daoine a bhfuil teagmháil déanta acu le leanbh, duine óg agus/nó aosach 
soghonta agus rún acu mí-úsáid a dhéanamh). 

 
Aon duine a bhfuil eolas acu, nó amhras orthu, gurbh fhéidir go bhfuil leanbh, duine óg agus/nó aosach 
soghonta á m(h)í-úsáid, tá dualgas cúraim dleathach orthu agus ba cheart go gcinnteodh sin go dtugtar 
tuairisc don Oifigeach Ainmnithe.  Is féidir le neamhghníomh agus teip gníomhú agus leanbh, duine óg 
agus/nó aosach soghonta mí-úsáid a dhéanamh níos measa, lán chomh maith agus a dhéanann 
gníomhartha mí-úsáide féin. Mar sin, tá sé ríthábhachtach baill foirne/saorálaithe a bheith muiníneach 
maidir le plé le himní faoi leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta nó freagairt ar nochtadh mí-úsáide. 
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Plé le hábhair imní  
 
Is é is ‘imní’ ann mothú buartha, arbh fhéidir gur comhartha é ar shaincheist cumhdaigh. 
 
Tá nós imeachta scríofa láidir ag an bhForas Teanga maidir le hábhair imní i leith tarlúintí iarbhír nó 
amhrasta mí-úsáide a thuairisciú.  Má tá ábhar imní ag ball foirne/saorálaí faoi leanbh, duine óg agus/nó 
aosach soghonta, caithfidh siad an nós imeachta tuairiscithe a leanúint. 
 
Is é atá ina leanas breac-chuntas ar chomharthaí féideartha agus ar tháscairí a d’fhéadfadh leanbh, duine 
óg agus/nó aosach soghonta atá á m(h)í-úsáid a thaispeáint.  
 

 athruithe giúmair – rachtanna tobanna/fearg 

 iompar – éiríonn siad ciúin agus diúltach don chomhluadar 

 míshuaimhneas mothúchánach nó patrúin éagsúla iompraíochta 

 eagla roimh aosach áirithe – go háirithe duine lena mbeifí ag súil le dlúthchaidreamh 

 feasacht ghnéasach nó teanga mhíchuí 

 leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a bhfuil drogall orthu dul abhaile 

 cailleadh meáchain tobann 

 neirbhís nuair a bhaintear dóibh. 
 
Is cóir a aithint nach cruthú é ceann amháin nó níos mó de na táscairí seo a bheith le feiceáil gur tharla mí-
úsáid nó go bhfuil sí ag tarlú. Féadfaidh tosca eile, lena n-áirítear athruithe teaghlaigh, méala agus 
neamhchinnteacht, tionchar a imirt ar iompar leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta. 
 
 

Plé le nochtadh 
 

 
Is é is nochtadh ann nuair a insíonn leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta faoi mhí-úsáid.  Nuair atá tú 
ag plé le nochtadh tá a leanas tábhachtach: 
 

Déan Ná déan 

 Fan socair. 
 Éist agus clois. 
 Tabhair am do na leanaí, daoine óga agus/nó 

aosaigh shoghonta chun a bhfuil ag teastáil 
uathu a rá. 

 Bí cineálta agus léirigh comhbhá. 
 Cuir ar a suaimhneas iad go bhfuil an rud 

ceart déanta acu agus nach bhfuil an locht 
orthu. 

 Cuir ar thaifead a ndúradh focal ar fhocal (i.e. 
i bhfocail an linbh, an duine óig agus/nó an 
aosaigh shoghonta féin) ar an bhfoirm 
tuairiscithe a luaithe agus is féidir. 

 Tuairiscigh don Oifigeach Ainmnithe. 
 Cuir do thuairisc ar thaifead. 
 Gníomhaigh gan mhoill. 

 Ná scanraigh. 
 Ná stop leanbh, duine óg agus/nó aosach 

soghonta de bheith ag nochtadh duit. 
 Ná geall nó comhaontaigh rúin a choinneáil. 
 Ná cuir ceisteanna treoracha, ná déan 

tuairimíocht agus ná fiosraigh mionsonraí. 
 Ná hiarr ar leanbh, duine óg agus/nó aosach 

soghonta an scéal a aithris arís. 
 Ná téigh i dteagmháil leis an mí-úsáideoir 

líomhnaithe nó ná tabhair aghaidh orthu. 
 Ná féach leis an scéal a fhiosrú.  
 Ná déan moill. 
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Nósanna imeachta tuairiscithe 
 

 
A luaithe is atá ball foirne/saorálaí ar an eolas faoi dhochar nó mí-úsáid, nó má amhras orthu, caithfidh 
siad an nós imeachta tuairiscithe a leanúint láithreach (féach an tsreabhchairt ar leathanach 25) agus 
ábhair imní a thuairisciú don Oifigeach Ainmnithe (féach Aguisín 4).  Níor cheart, in am ar bith, d’aon bhall 
foirne/saorálaí féachaint le plé le fadhb na mí-úsáide astu féin. 
 
Ba chóir don bhall foirne/saorálaí a chinntiú, an oiread agus is féidir, go ndéantar an leanbh, duine óg 
agus/nó aosach soghonta ón aon chúinsí a d’fhéadfadh bheith contúirteach.  Má tá cabhair leighis/póilíní 
práinneach ag teastáil, déan teagmháil leis na seirbhísí éigeandála.  Níl baill foirne/saorálaithe freagrach as 
fiosrú nó as a shocrú cé acu a tharla nó nár tharla mí-úsáid. Seo freagracht na n-údarás ábhartha reachtúil. 
 
Cuirfear eolas a bhaineann le mí-úsáid nó dochar a dhéanamh ar leanbh, duine óg agus/nó aosach 
soghonta in iúl agus comhroinnfear é ar bhonn ‘gá bheith ar an eolas’ leis an Oifigeach Ainmnithe amháin.  
Ní nochtfaidh baill foirne/saorálaithe eolas rúnda nó sonraí comhráite a tharlaíonn laistigh den Fhoras 
Teanga le haon pháirtí eile, gan réamhchead soiléir baill foirne shinsearaigh, agus ansin i dtosca áirithe 
amháin. 
 
Ní roinnfear eolas de chineál leochaileach agus ní phléifear é go míchuí riamh, agus ní luafar é i gcúlchaint 
nó i dtuairimíocht. Ní gheallfaidh baill foirne/saorálaithe riamh rúin a choinneáil.  Tá an polasaí rúndachta 
tábhachtach san eagraíocht, ach  sáraíonn ábhair imní maidir le cumhdach rúndacht nó cosaint sonraí agus 
cearta leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta ón dochar. 
 

Is é príomhfhreagracht ball foirne/saorálaithe is túisce a mbíonn amhras orthu nó a ndeirtear leo go 
bhfuil mí-úsáid ar siúl ná an scéal a thuairisciú agus a chinntiú go nglactar leo go dáiríre. 
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Nós imeachta tuairiscithe an Fhorais Teanga 
 
 

 Tuairiscíonn an ball foirne/saorálaí 
ábhair imní don Oifigeach 

Ainmnithe (OA) 

Lorgaíonn OA comhairle ó údaráis 
reachtúla & gníomhaíonn dá réir 

An ábhar 
imní 

dáiríre é 
seo? 

 
 

 

Tuairiscigh & taifead 
 

 

Aimsigh saincheisteanna oiliúna 
nó dea-chleachtais 

Tabhair isteach údaráis 
reachtúla, Tusla, an 

Ghníomhaireacht um 
Leanaí agus an 
Teaghlach, agus 
FSS/An Garda 
Síochána (PÉ), 

HSCT/SPTÉ (TÉ) de 
réir mar is cuí. 

Cuir seo in iúl do 
thuismitheoirí/caomhnói

r agus/nó don 
leanbh/duine óg (más 

cuí). 
Comhlánaigh foirm 

tuairiscithe an Fhorais 
Teanga (aguisín 4) 

Téigh ar ais go dti an 

ball foirne/saorálaí 

IS EA NÍ 

HEA 

 

Déan taifead d’ábhair imní 
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Oifigeach Ainmnithe 
 
Tá Oifigeach Ainmnithe agus Leasoifigeach Ainmnithe an Fhorais Teanga freagrach as comhairle a 
thabhairt maidir le cúrsaí a bhaineann le cumhdach, gníomhaíocht a chomhordú laistigh den Fhoras 
Teanga agus teagmháil le húdaráis reachtúla maidir le cúrsaí a bhaineann le cumhdach.   
 
Beidh aithne ag baill foirne/saorálaithe, tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí agus leanaí, daoine óga 
agus/nó aosaigh shoghonta ar an Oifigeach Ainmnithe agus ar an Leasoifigeach Ainmnithe agus beidh a 
fhios acu gur chucu a chuirfear saincheisteanna a bhaineann le cumhdach de réir an ghnáthaimh 
tuairiscithe. Féachfaidh siad le bheith eolach ar cheisteanna a bhaineann le cumhdach agus tabhairt faoi 
aon oiliúint a mheastar is gá chun an t-eolas is deireanaí a bheith acu ar fhorbairtí nua. 
 
 

Dualgais agus Freagrachtaí 
 

 
Déanfaidh an tOifigeach Ainmnithe agus/nó an Leasoifigeach Ainmnithe a leanas: 

 teagmháil agus cumarsáid a dhéanamh le húdaráis reachtúla ábhartha mar is cuí 

 eolas agus comhairle a chur ar fáil maidir le ceisteanna a bhaineann le cumhdach do gach ball 
foirne/saorálaí 

 féacháint lena chinntiú go leantar polasaí agus nósanna imeachta an Fhorais Teanga maidir le 
cumhdach agus go gcoinnítear chun dáta iad de réir reachtaíocht reatha agus an chleachtais is fearr 

 a chinntiú go bhfuil eolas cuí ar fáil nuair a chuirtear cás ar aghaidh agus go ndearbhaítear i scríbhinn 
ar bhealach faoi rún gur cuireadh an cás ar aghaidh 

 glacadh le haon nochtadh mí-úsáide a dhéanann leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta le ball 
foirne/saorálaí agus é a chur i dtaifead 

 glacadh le haon ábhar imní agus/nó líomhaintí maidir le mí-úsáid ar leanaí, daoine óga agus/nó 
aosaigh shoghonta agus sin a chur i dtaifead 

 aon taifid scríofa a chur i gcomhad go slán agus faoi rún 

 tuairiscí a dhéanamh do sheirbhísí reachtúla agus taifid a chur i gcomhad dá réir. 
 

Oifigeach Ainmnithe: Seosamh Ó Coinne 01 639 8415 

Leasoifigeach Ainmnithe: Nuala Ní Scolláin 028 9089 0978  

 
 

Plé le nochtuithe 
 
Is é is líomhain ann maíomh nó dearbhú go bhfuil gníomh nó gníomhartha mí-úsáide déanta ag duine 
éigin. 
 

D’fhéadfaí líomhain mí-úsáide a bheith déanta faoi aon bhall foirne/saorálaí. Tá sé ríthábhachtach gach 
ball foirne/saorálaí a bheith eolach ar chúrsaí a bhaineann le mí-úsáid agus conas plé le líomhaintí mí-
úsáide nó droch-chleachtais. 

 
I ngach cúinse, is cóir líomhaint a thuairisciú don Oifigeach Ainmnithe, de réir an nós imeachta tuairiscithe. 
Má tá an líomhaint faoi nó má bhaineann sí leis an Oifigeach Ainmnithe, is cóir tuairisc a dhéanamh don 
Leasoifigeach Ainmnithe. 
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Má tá líomhaint mí-úsáide in éadan ball foirne/saorálaí, tá trí chineál fiosraithe ann (is féidir tabhairt faoin 
triúr acu ag an am céanna):  

 Cumhdach 

 Smacht/réiteach faidhbe  

 Coiriúil 
 

D’fhéadfadh líomhaint bheith ina ábhar le haghaidh réamhfhiosrú (is cóir an cás a chur ar dtús chuig na 
húdaráis reachtúla, a thabharfaidh comhairle ar a oiriúnaí a bheadh réamhfhiosrú).  
 
Tar éis réamhfhiosrú féideartha, is féidir machnamh a dhéanamh ar a leanas: 

 an gá fiosrú iomlán a dhéanamh 

 fionraí sealadach an bhaill foirne/saorálaí (nó an ball foirne, saorálaí a aistriú go dualgais eile) le linn 
d’fhiosrú iomlán a bheith ar siúl. 

 ar chóir SPTÉ/An Garda Síochána a chur ar an eolas. 
 

Mura bhfuil aon mhíniú neamhurchóideach ann maidir leis an líomhaint nó na líomhaintí, agus más ionann 
iad agus gníomh (nó gníomhartha) mí-iompair thromchúisigh, is féidir leis an bhForas Teanga tús a chur le 
nósanna imeachta smachta/réitithe faidhbe go hinmheánach. 

 
 

An cás a chur ar aghaidh chuig an tSeirbhís Nochtaithe agus Urchoisc 
 

 
Má thugtar bunús le líomhaint in éadan baill foirne nó saorálaí, is é sin, tá dochar déanta ag an duine ar 
leanbh, duine óg agus nó aosach soghonta, nó má chuir siad i mbaol dochair iad, agus má tá an duine 
bogtha ag an eagraíocht ó ghníomhaíocht rialáilte, tá dualgas reachtúil ag an eagraíocht faoin SVG (NI) 
Order (mar atá leasaithe ag an Protection of Freedoms Act (2012) chun cás an duine a chur ar aghaidh 
chuig an tSeirbhís Nochtaithe agus Urchoisc má chomhlíontar critéir tarchurtha.  Má tá na critéir tarchurtha 
comhlíonta ach éiríonn an ball foirne as, má théann sé/sí ar scor nó má dhéantar iomarcach é/í nó má 
fhágann an saorálaí an eagraíocht, is cóir an cás a tharchur go fóill go dtí an tSeirbhís Nochtaithe agus 
Urchoisc.  
  
 

Sceithireacht 
 

 
Teastaíonn ón bhForas Teanga a chinntiú go bhfuil na leanaí, na daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a 
mbímid ag obair leo, chomh maith lenár mbaill foirne/saorálaithe, eolach nach gcuirfidh an Foras Teanga 
suas le haon ghníomhaíochtaí lena n-áirítear calaois nó droch-chleachtas agus gur mór an tairbhe don 
Fhoras Teanga aon chleachtais mar seo a aithint go tapa agus deireadh a chur leo.  
 
Aithníonn an Foras Teanga gur minic gurb iad a bhaill foirne/saorálaithe ar na chéad daoine a mbíonn 
amhras orthu nó a fhios a bheith acu go bhfuil rud éigin contráilte. Táimid go hiomlán tiomanta do phlé go 
freagrach agus go gairmiúil le fíorábhair imní na mball foirne/saorálaithe maidir le calaois nó cleachtaí 
neamhdhleathacha eile.  
 
Má tharraingíonn ball foirne nó saorálaí ábhar imní maidir le cumhdach i leith linbh/aosaigh shoghonta, 
ach gur leisc leis an Oifigeach Ainmnithe seo a chur ar aghaidh, is cóir don bhall foirne teagmháil a 
dhéanamh le Stiúrthóir nó leis an bPríomhfheidhmeannach.  Má theiptear air seo, is cóir don bhall foirne 
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nó saorálaí teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Ainmnithe an Iontaobhais Sláinte agus Cúraim Shóisialta 
áitiúil in TÉ nó FSS/An Garda Síochána in PÉ. Tá sé soiléir i bpolasaí sceithireachta an Fhorais Teanga go 
nglacann an eagraíocht go dáiríre le droch-chleachtas agus míchleachtas. 
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Feidhmíonn an eagraíocht nós imeachta éifeachtach le haghaidh riosca a mheasúnú agus a bhainistiú 
maidir le leanaí, daoine óga agus aosaigh shoghanta a chumhdach. 

 
Is dlúthchuid de straitéis bhainistithe riosca an Fhorais Teanga é riosca do leanaí, daoine óga agus/nó 
aosaigh shoghonta a mheasúnú agus a bhainistiú.  Agus rioscaí a mheasúnú agus a bhainistiú, is é an aidhm 
an dóchúlacht riosca nó a thionchair fhéideartha a íoslaghdú.  Baineann seo le gach gníomhaíocht san 
eagraíocht.  Baineann a leanas leis an bpróiseas bainistithe riosca: 
 

 Rioscaí a shainaithint; agus  

 An leibhéal riosca a dhearbhú trína leibhéal féideartha agus an dóchúlacht go dtarlóidh sé a mheasúnú. 
 

Is é freagracht an Fhorais Teanga a chinntiú go ndéantar gach riosca aitheanta a bhainistiú mar is cuí.  
Bainisteoirí sinsearacha a bhainistíonn seo, a chinntíonn go léiríonn cultúr na heagraíochta go dtugtar meas 
ar chearta leanaí/daoine óga agus/nó aosach soghonta.  Tá neamhfhulaingeacht ann don mhí-úsáid, is 
cuma cibé uair a tharlaíonn sí agus cibé duine is cúis léi.  Tá an fhéidearthacht ag an bpolasaí um 
chumhdach an dóchúlacht agus an tionchar araon a laghdú trína leanas: 

 Daoine míchuí a chosc ó theacht isteach san eagraíocht trí dhea-chleachtais earcaíochta agus 
roghnúcháin 

 Baill foirne agus saorálaithe a chur ar an eolas maidir le táscairí soghontachta agus riosca agus na 
comharthaí féideartha mí-úsáide agus na háiseanna a thabhairt dóibh freagairt ar ábhair imní maidir le 
mí-úsáid líomhanta nó amhrasta 

 A chinntiú go ndéantar baill foirne/saorálaithe a ionduchtú agus a oiliúint mar is ceart, go dtugtar 
tacaíocht cheart dóibh agus go ndéantar iad a mhaoirsiú mar is ceart 

 A chinntiú go bhfuil a fhios ag baill foirne/saorálaithe cad é iompraíochtaí agus dea-chleachtas 
inghlactha agus go dtugtar tacaíocht dóibh nuair a thugann siad dúshlán droch-chleachtais 

 Cultúr cuimsitheach, trédhearcach agus oscailte a chur chun cinn ar fud na heagraíochta agus a 
sheirbhísí agus gníomhaíochtaí 

 Baill foirne/saorálaithe a chur ar an eolas maidir le conas is cóir faisnéis faoi leanaí/daoine óga agus/nó 
aosaigh shoghonta a láimhseáil 

 Bainistíocht mhaith agus cleachtas maith ar an iomlán a bheith i bhfeidhm, le tacaíocht ó réimse 
polasaithe agus agus nósanna imeachta eagraíochtúla. 
 

Taifeadfar gach riosca aitheanta agus bearta laghdaithe riosca agus athbhreithneofar iad ar a laghad uair sa 
bhliain. 
Tá nós imeachta i bhfeidhm ag an bhForas Teanga le haghaidh timpistí, eachtraí agus neasteagmhais a 
thuairisciú, a thaifeadadh agus a athbhreithniú.  Is cóir gach tuairisc a thabhairt d’Oifigeach Sláinte agus 
Sábháilteachta na heagraíochta. 
 
 

Garchabhair 
 

 
Tá an Foras Teanga tiomanta do shábháilteacht gach linbh/duine óig agus/nó aosaigh shoghonta a chinntiú 
trí mheasúnú riosca a chur i gcrích le haghaidh imeachtaí agus trí iarracht a dhéanamh cóir leighis chéad 
chabhrach a thabhairt i leith gortú, timpistí agus cásanna breoiteachta le linn a imeachtaí.  
 
 

Timpistí agus Eachtraí 
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Má tharlaíonn eachtra nó timpiste ina bhfuil leanbh/duine óg agus/nó aosach soghonta, tá gach eachtra 
nó timpiste le taifeadadh de réir an dea-chleachtais agus tá tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí le bheith 
curtha ar an eolas.  
 
 
Ba chóir do gach ball foirne/saorálaí bheith réidh le plean gnímh má tharlaíonn éigeandáil agus bheith 
eolach ar ár nósanna imeachta garchabhrach. Áireofar leis seo: 

 rochtain ar threalamh chéad chabhrach 

 teagmháil teileafóin más mionaoiseach an rannpháirtí 

 teagmháil teileafóin chuig na seirbhísí éigeandála.  
 

Árachas agus slánaíocht – cinnteoidh an Príomhfheidhmeannach go bhfuil árachas cuí ag foireann an 
Fhorais Teanga chun a bhfostaíocht a ghabháil de láimh. 
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Tá nósanna imeachta soiléire ann maidir le glacadh le tráchtaireachtaí agus moltaí agus maidir le plé le 
hábhair imní agus gearáin faoin eagraíocht. 
 
Tá cultúr cuimsitheach, trédhearcadh agus oscailte ag an bhForas Teanga, a éascaíonn saorshreabhadh 
eolais ón eagraíocht go dtí gach ball foirne/saorálaí, leanbh, duine óg agus aosach soghonta maidir lenár n-
éiteas, aidhmeanna agus an méid is mian linn a bhaint amach.   
 
Léiríonn sé seo go gcuirimid mar eagraíocht an cleachtas is fearr chun cinn agus go bhfuilimid oscailte 
roimh aiseolas ó leanaí/daoine óga, agus/nó aosaigh shoghonta, tuismitheoirí, cúramóirí, tacadóirí agus 
saorálaithe maidir leis an dóigh gur féidir linn feabhsú conas a ghabhaimid ár n-imeachtaí de láimh agus a 
chuirimid ár seirbhísí ar fáil. 
 
Mar eagraíocht caithimid le cách le dínit agus meas agus táimid tiomanta don chumhdach ó dhochar agus 
cuirimid chun cinn cuimsiú gníomhach daoine leanaí/daoine óga agus/nó aosach soghonta, tuismitheoirí, 
tacadóirí, ball foirne agus saorálaithe sa phleanáil agus sa chinnteoireacht.   
 
Éilíonn an Foras Teanga go bhfaightear toiliú maidir le leanaí ag tabhairt faoi ghníomhaíochtaí ó 
thuismitheoir/duine éigin le freagracht tuismitheora agus ó aosaigh shoghonta nó ó chúramóirí an aosaigh, 
má bhaineann. 
 
Beidh tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí eolach ar a ndéanaimid agus conas a dhéanamaid é, agus beidh 
ball foirne/saorálaí ar fáil i gcónaí le linn gníomhaíochtaí le haghaidh ceisteanna nó comhairle.  Cuirfear ar 
fáil tuilleadh eolais maidir le hócáid nó gníomhaíocht trí litreacha, ríomhphoist nó teagmháil teileafóin. 
 
Beidh athbhreithniú rialta ar pholasaithe an Fhorais Teanga trí chruinnithe leis an bhfoireann/saorálaithe 
agus aiseolas ó leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta agus tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí. 
 
Má tá imní nó gearán ag leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta nó a dtuismitheoirí nó a gcúramóirí 
faoi ghné éigin den Fhoras Teanga ba chóir dóibh ar dtús nós imeachta na heagraíochta um ghearáin a 
fháil.  Comhaontaíonn Bord an Fhorais Teanga nósanna imeachta smachta, casaoide agus achomhairc agus 
is cóir cloí leo i gcónaí.  Tá cóip den nós imeachta um ghearáin ar fáil in Aguisín 5, agus tá tuilleadh 
cóipeanna ar fáil ach iad a iarraidh.   Is cóir don phobal an nós imeachta um ghearáin a úsáid chun 
saincheist a chur i láthair agus ba chóir do bhaill foirne/saorálaithe an nós imeachta um chasaoid a úsáid.  
 
 

Bainistiú taifead, rúndacht agus comhroinnt eolais 
 

 
Is minic leanaí, daoine óga agus aosaigh shoghonta a bheith cosanta ag dea-chumarsáid idir baill foirne, 
saorálaithe, leanaí, aosaigh shoghonta agus a dtuismitheoirí, cúramóirí etc.  Tá an Foras Teanga tiomanta 
do thimpeallacht chuimsitheach a chur ar fáil, mar a bhfuil trédhearcacht agus oscailteacht lárnach don 
chaoi a gcuirtaer seirbhísí/gníomhaíochtaí ar fáil. 
 

Lorgóidh an Foras Teanga sonraí pearsanta riachtanacha maidir le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 
shoghonta a ghlacann páirt i seirbhísí agus gníomhaíochtaí.  Áirítear leis seo ainm, seoladh agus 
uimhreacha teagmhála don leanbh, duine óg nó aosach soghonta agus a dtuismitheoirí, cúramóirí etc... (de 
réir mar is cuí).  Lorgfar eolas leighis agus sláinte freisin chun seirbhís shábháilte a chinntiú.  Iarrtar an t-
eolas seo, chomh maith le toiliú le haghaidh páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí na heagraíochta, ar fhoirm 
cláraithe na heagraíochta.   
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Chomh maith leis sin coinneofar taifead tinrimh le haghaidh gach seirbhíse/gníomhaíochta.   
 
Bailíonn, stórálann, úsáideann, roinneann agus cuireann an Foras Teanga de láimh faisnéis phearsanta ar 
líne de réir riachtanais an Data Protection Act 1998 in TÉ agus an Achta um Chosaint Sonraí in PÉ. Stóráltar 
faisnéis phearsanta go slán agus ní bhíonn rochtain uirthí ach acu siúd a bhfuil gá dlisteanach leo na taifid 
seo a rochtain.   
 
Ar iarratas, inseofar do leanaí, daoine óga, aosaigh shoghonta, tuismitheoirí, caomhnóirí agus cúramóirí 
conas a úsáidfear faisnéis, conas a stórálfar agus a roinnfear í (má bhaineann) sula gcuireann siad ar fáil í.  
Ba chóir go mbeadh siad in ann cibé faisnéis a choinnítear fúthu a fheiceáil. 
 
Cé go bhfuil faisnéis phearsanta faoi leanaí, daoine óga agus aosaigh shoghonta faoi rún, caithfidh baill 
foirne/saorálaithe eolas faoi chúram agus sábháilteacht an linbh nó an aosaigh shoghonta nó daoine eile 
nó nuair atáthar in amhras go raibh coir ann, caithfidh siad seo a thuairisciú don Oifigeach Ainmnithe de 
réir na nósanna imeachta tuairiscithe agus ag úsáid na bhfoirmeacha cuí.  Roinnfidh an Foras Teanga an t-
eolas seo le gníomhaireachtaí seachtracha de réir mar is cuí, lena n-áirítear na ngníomhaireachtaí 
reachtúla úd a bhfuil freagracht acu as cumhdach. 
 
 

Eolas a Chomhroinnt 
 

 
Beidh rochtain ag leanaí, daoine óga agus a dtuismitheoirí, agus aosaigh shoghonta, agus a gcúramóir nuair 
a bhaineann, ar eolas faoin bhForas Teanga.  Déanfaidh siad a leanas: 

 cuirfear in iúl dóibh an polasaí um chumhdach agus treorófar iad go dtí áit a mbeidh siad in ann cóip a 
fháil  

 cuirfear ar an eolas iad maidir le nósanna imeachta tuairiscithe agus ainm an Oifigigh Ainmnithe agus 
an Leasoifigigh Ainmnithe 

 tabharfar cóip den pholasaí um chumhdach dóibh ach iad é a iarraidh 

 cuirfear in iúl dóibh na nósanna imeachta le haghaidh aiseolas a thabhairt agus le haghaidh gearán a 
dhéanamh. 
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Cód Iompair 
 
Tá an cód iompair do bhaill foirne/saorálaithe an Fhorais Teanga, mar thugtar breac-chuntas air thíos, 
ceaptha chun a bheith ina threoirlíne do bhaill foirne agus mar thagairt do Chomhaltaí Boird agus 
ardbhainisteoirí. Is cóir an cód a léamh i gcomhar leis na cóid iompair do Chomhaltaí Boird, an Cód Pobail, 
agus téarmaí bunaithe an Fhorais Teanga. 
 
Is cóir an cód iompair do bhaill foirne/saorálaithe a léamh i gcomhar le saintéarmaí agus coinníolacha 
fostaíochta agus sainchuntas poist gach fostaí. 

 
Cuireann an Foras Teanga i bhfeidhm Cód Iompair láidir ar fud na heagraíochta chun an seans a íoslaghdú 
go bhfulaingeoidh leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta dochar.  Cuidíonn an Cód Iompair seo 
freisin baill foirne/saorálaithe a chosaint trína chinntiú gur léir dóibh an iompraíocht a bhfuiltear ag súil léi 
uathu agus na teorainneacha inar chóir dóibh feidhmiú. 
 
Féadtar gur cosúil gur ciall choitianta atá ina lán gnéithe den Chód Iompair ach tá na cúrsaí seo déanta 
foirmiúil ag an eagraíocht chun comhleanúnachas cleachtais a chinntiú ag gach ball foirne/saorálaí agus 
chun úinéireacht air a spreagadh. 
 
Táthar ag súil leis ó bhaill foirne/saorálaithe go ndéanfaidh siad a leanas: 

 sábháilteacht gach linbh, duine óig agus/nó aosaigh shoghonta a chinntiú trí mhaoirseacht chúramach, 
réamhphleanáil chuí gach gníomhaíochta, agus modhanna sábháilte a úsáid i gcónaí 

 caitheamh le gach duine go cothrom agus a chinntiú go mothaíonn siad go gcuirtear luach orthu, agus 
gan fabhraíocht a léiriú 

 timpeallacht neamhleithcheala a spreagadh maidir le creideamh reiligiúnach, cine, inscne, aicmí 
sóisialta nó easpa cumais 

 bheith buíoch as iarrachtaí gach linbh, duine óig, agus/nó aosaigh shogonta agus iad a chúiteamh  

 bheith dearfach, lách agus moladh a thabhairt chun cuspóirí na hoibre a chur chun cinn i gcónaí 

 aon ábhair imní maidir le mí-úsáid a thuairisciú don Oifigeach Ainmnithe 

 rochtain a bheith acu ar ghuthán chun teagmháil láithreach a dhéanamh le seirbhísí éigeandála más gá 

 obair mheithle a chothabháil chun sábháilteacht leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta atá 
faoina gcúram a chinntiú 

 a chinntiú go gcuirtear i bhfeidhm leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 

 rúndacht maidir le faisnéis leochaileach a choinneáil 

 meas a léiriú ar thuairimí leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta agus éisteacht leis na tuairimí 
sin 

 am a ghlacadh chun treoracha mhíniú lena chinntiú go dtuigtear iad go soiléir 

 bheith ina n-eiseamláir (smacht acu orthu féin/tiomanta/coinneáil ama), cuimhnigh, is ó eiseamláir a 
fhoghlaimíonn leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta  

 ná caith tobac nó alcól riamh le linn gníomhaíochtaí a bhaineann le hobair i láthair daoine óga  

 ná caith drugaí mídhleathacha le linn gníomhaíochtaí a bhaineann le hobair 

 ná húsáid teanga mhíchuí nó ábhair chomhrá mhíchuí le linn gníomhaíochtaí a bhaineann le hobair. 
 
Iad féin a chosaint ó líomhaintí bréagacha trí: 
o gan barraíocht ama a chaitheamh le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ar shiúl ó 

dhaoine eile; 
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o gan leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a thabhairt abhaile leo riamh; 
o gan garchabhair a thabhairt lena mbaineann éadaigh a bhaint de leanbh, duine óg agus/nó aosach 

soghonta mura bhfuil sé go hiomlán riachtanach agus i láthair daoine eile. 
 
 

Ní ceadmhach do bhaill foirne/saorálaithe: 

 súgradh garbh, bulaíocht nó drochtheanga nó iompar míchuí a cheadú, a spreagadh nó bheith 
páirteach ann 

 gan dúshlán a thabhairt aon líomhaint de mhí-úsáid leanaí de chineál ar bith nó gan í a thaifeadadh 
más cuí. Tá eachtraí agus timpistí le taifeadadh de réir pholasaí agus nósanna imeachta an Fhorais 
Teanga agus tá tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí le bheith curtha ar an eolas 

 bheith páirteach in aon ghníomh mí-úsáide nó dochar ar leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 
 

Tá ceart ag baill foirne/saorálaithe ar a leanas: 

 rochtain ar oiliúint leanúnach agus ar eolas ar gach gné den obair le leanaí/daoine óga agus/nó aosaigh 
shoghonta, go háirithe ar chumhdach 

 tacaíocht maidir le cásanna amhrasta mí-úsáide a thuairisciú 

 rochtain ar sheirbhísí tacaíochta gairmiúla 

 lucht na bainistíochta bheith ag caitheamh leo go cóir cothrom 

 cosaint a bheith acu ó mhí-úsáid ag leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, baill aosacha eile 
agus tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí 

 gan bheith fágtha i mbaol agus iad ag obair le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 

 pléifear le haon oilghníomh agus mí-iompar ginearálta láithreach agus tuairisceofar é ó bhéal don 
Oifigeach Ainmnithe. Má bhristear an cód go seasmhach is an toradh a bheidh ann go n-iarrfar ar an 
mball foirne/saorálaí tarraingt siar ón obair, nó cuirfear ar fionraí é/í le pá, ag fanacht le fiosrúchán de 
réir polasaí agus nósanna imeachta 

 is féidir le baill foirne dífhostú a achomharc, agus déanfaidh bainisteoirí sinsearacha na cinntí 
deireanacha. 

 
Tá d’aidhm ag an gCód Iompair freisin droch-chleachtas agus drochiompar a sheachaint.  Féadfar a 
áireamh ar seo iompraíochtaí a shleamhnaíonn baill foirne/saorálaithe ar ais chucu cheal taithí nó oiliúna.  
Cé nach bhfuil dochar i gceist, b’fhéidir, is féidir míthuiscint a bhaint as iompraíocht mar seo, arbh fhéidir 
go mbeadh líomhaintí mí-úsáide de thoradh air.  Mar shamplaí d’fhéadfaí a leanais a áireamh: 

 obair leat féin gan ghá agus/nó i suíomhanna príobháideacha nó gan bhreathnú 

 leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a spreagadh chun rúin a choinneáil 

 gan meas agus dínit a léiriú ar thuairimí leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 

 teip treoirlínte comhaontaithe a leanúint e.g. má tá teagmháil fhisiciúil nó tacaíocht ag teastáil 

 gan eolas breise, tuairimí agus/nó cead linbh, duine óig agus/nó aosaigh shoghonta agus 
tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí a lorg de réir mar is gá 

 gan na scileanna, cáilíochtaí agus árachas atá riachtanach a bheith agat le haghaigh gníomhaíochta 

 gan ligean do thuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí a bheith páirteach nó iad a chosc ó bheith páirteach 

 leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a cháineadh agus/nó aiseolas diúltach a thabhairt. 
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Treoirlínte Frithbhulaíochta 
 

 
Ní ghlacfar nó ní bheifear i bhfách le bulaíocht laistigh den Fhoras Teanga.  Tabharfar aghaidh ar gach 
cineál bulaíochta.  
 
Is féidir a leanas a áireamh mar bhulaíocht:  

 brú fisiciúil, ciceáil, bualadh, liomóg, etc... 

 glaoch ainmneacha, taircaisne, spréadh ráflaí, cleithmhagadh leanúnach agus ciapadh mothúchánach 
trí mhagadh, uirísliú agus neamhaird leanúnach ar dhaoine aonaracha 

 achasáin, graifití nó gothaí atá seicteach/ciníoch 

 ráitis agus/nó ráite a bhaineann le gnéas 

 teagmháil fhisiciúil gan iarraidh. 
 

Is mó baol an chineáil seo íospartha do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ó mhionlaigh 
eitneacha, leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a bhfuil míchumas acu, daoine óga agus/nó 
aosaigh shoghonta atá aerach nó leispiach, nó dóibh siúd a bhfuil deacrachtaí foghlama acu, agus 
d’fhéadfadh sé go maith go ndíreofar orthu.  Tá an fhreagracht ar gach uile dhuine bheith ag obair le chéile 
leis an mbulaíocht a stad – na leanaí, an duine óg agus/nó an t-aosach soghonta, na 
tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí, an ball foirne/saorálaí. 
 
Is féidir fóraim chuí a bhunú laistigh den eagraíocht, má mheastar sin a bheith cuí, le leanaí, daoine óga 
agus/nó aosaigh shoghonta, tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí agus baill foirne/saorálaithe, chun 
tabhairt faoin mbulaíocht, monatóireacht a dhéanamh uirthi agus í a stad.  Tá an Foras Teanga soiléir 
maidir lenár dtiomantas an bhulaíocht a aithint go luath agus gníomh pras i gcomhar le déileáil léi.  Is cóir 
ár bpolasaí um chumhdach agus ár gcleachtas maidir le bulaíocht a bheith comhaontaithe trí 
chomhairliúchán leis an bhForas Teanga agus moltar don fhoireann/saorálaithe, leanaí agus daoine óga 
agus/nó aosaigh shoghonta ról a ghlacadh stad a chur leis an mbulaíocht. 
 
Déanfaidh an Foras Teanga athbhreithniú ar gach polasaí agus cleachtas maidir le frithbhulaíocht go rialta i 
bhfianaise riachtanais athraitheacha agus athruithe a ghlacann gníomhaireachtaí eile (e.g. scoileanna).  
Agus sinn ag féachaint leis an mbulaíocht a sheachaint agus chun go mbeifear in ann í a aithint go luath, 
cinnteoidh an Foras Teanga: 
 
Go ndéanfaidh daoine aonaracha a leanas: 

 meas a léiriú don ghá atá ag gach uile leanbh/duine óg agus/nó aosach soghonta le timpeallacht mar a 
bhfuil sábháilteacht, slándáil, moladh, aitheantas agus deiseanna freagracht a ghlacadh ar fáil, agus a 
gcearta air seo. 

 meas a léiriú ar mhothúcháin agus tuairimí gach aon duine 

 a aithint go bhfuil gach duine tábhachtach agus go ndéanann ár ndifríochtaí gach duine againn 
speisialta 

 buíochas do dhaoine eile a chur in iúl trí aitheantas a thabhairt dá dtréithe, don méid a thugann siad 
agus dá ndul chun cinn 

 sábháilteacht a chinntiú trí rialacha agus cleachtais a bheith mínithe go maith agus le feiceáil do chách. 
 
Tá feidhm thacaíochta ag an bhForas Teanga do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, ar a n-
áirítear;  
 ba chóir a fhios a bheith ag leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta cé a éistfidh agus a thacóidh 



  

38 An Foras Teanga 

 

leo. 
 is cóir gur ball foirne ag a bhfuil taithí nó an tOifigeach Ainmnithe a thugann comhairle agus cabhair 

 is cóir rochtain a bheith ag leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ar uimhreacha cabhairlínte 

 is cóir a insint do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta céard atá á thaifeadadh, cén 
comhthéacs agus cén fáth 

 is cóir córais a bhunú chun an doras a oscailt do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ar mian 
leo labhairt faoin mbulaíocht nó aon saincheist eile a bhaineann dóibh. Caithfear baic ar labhairt a 
bhriseadh síos lena chur ar a gcumas do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta dul chun cainte 
le haosaigh 

 éistfear go cúramach le haon duine a a thuairiscíonn eachtra bulaíochta agus tabharfar tacaíocht 
dóibh, is cumas má é an leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta ar a bhfuiltear ag déanamh 
bulaíochta nó más é an leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta atá ag déanamh na bulaíochta 

 fiosrófar aon eachtra bulaíochta tuairiscithe go hoibiachtúil agus mar chuid de éistfear go cúramach le 
gach aon duine atá i páirteach 

 tabharfar tacaíocht agus cabhair do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a bhfuiltear ag 
déanamh bulaíochta orthu, chun a gceart a sheasamh súgradh agus maireachtáil i dtimpeallacht 
shábháilte inar féidir leo forbairt go folláin. 

 tabharfar tacaíocht agus spreagadh dóibh siúd a dhéanann bulaíocht chun bulaíocht a stad 

 is cóir pionóis lena mbaineann tréimhsí fada aonraithe, nó a uiríslíonn daoine agus a chuireann cuma 
amaideach nó a mothaíonn siad aisteach dá mbarr, a sheachaint. 

 
Maidir le tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí, cinnteoidh an Foras Teanga; 

 go gcuirtear in iúl do thuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí treoir an Fhorais Teanga maidir le bulaíocht 

 go bpléifear aon eachtra bulaíocht le tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí an linbh, duine óig agus/nó 
aosaigh shoghonta 

 go lorgófar comhairle tuismitheora/cúramóra maidir le gníomhaíocht agus go ndéanfar comhaontuithe 
maidir le cad iad na gníomhaíochtaí is cóir a dhéanamh 

 tabharfar eolas agus comhairle ar dhéileáil le bulaíocht 

 is cóir tacaíocht a thairiscint do na tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí lena n-áirítear eolas ar 
ghníomhaíochtaí eile nó línte tacaíochta. 

 
 

Treoirlínte maidir le teagmháil fhisiciúil/cúram pearsanta colainne 
 

 
Chun leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a choinneáil sábháilte laistigh den Fhoras Teanga is 
cóir do bhaill foirne/saorálaithe a chinntiú; 

 go bhfuil aon teagmháil fhisiciúil cuí, chomh beag agus gairid agus is féidir atá ag teastáil le haghaidh 
an tasc 

 gur chóir leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a spreagadh an oiread a dhéanamh dóibh féin 
agus is féidir 

 gur chóir míniú a thabhairt ar an ngá le teagmháil fhisiciúil agus gur chóir toiliú a thabhairt  

 má bhaineann cúram colainne pearsanta le ról an bhaill foirne/saorálaí den Fhoras Teanga, gur baill 
foirne/saorálaithe oilte a dhéanfaidh é go tuisceanach agus le meas ar dhínit agus ar phríobháideachas 
an duine 

 má tá imní ar bhaill foirne/saorálaithe faoi aon rud le linn dóibh bheith ag tabhairt cúram colainne 
pearsanta, go gcaithfidh siad é a thuairisciú dá mBainisteoir Líne nó don Oifigeach Ainmnithe ag an deis 
is luaithe. 
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Treoirlínte maidir le hidirghabháil fhisiciúil/srian 
 

 
Go ginearálta tá an Foras Teanga den tuairim nár chóir do bhaill foirne/saorálaithe tabhairt faoi 
idirghabháil fhisiciúil/srian mura bhfuil an tsainoiliúint faighte acu lena dhéanamh, agus go bhfuil sé i 
gcúinsí ina bhfuil sé go hiomlán riachtanach.  Seo a leanas roinnt treoirlínte ginearálta do bhaill 
foirne/saorálaithe;  

 féach leis an teannas a bhaint as an ócáid, ag seachaint, mar sin, an gá le haon chineál sriain 

 gan srian a úsáid ach nuair atá sé go huile agus go hiomlán riachtanach chun daoine a chosaint ó 
dhochar 

 a chinntiú go bhfuil aon srian a úsáidtear comhréireach leis an riosca dochair 

 gan ach cineálacha sriain a úsáid dá bhfuil oiliúint faighte agus atá de réir an chleachtais is fearr reatha 

 aon úsáid sriain a thaifeadadh agus a thuairisciú 

 aon chúinsí ónar lean an gá le srian a athbhreithniú d’fhonn an gá le srian a sheachaint amach anseo. 
 

 

Éagsúlacht agus riachtanais bhreise 
 

 
Tá polasaí cuimsitheachta agus cothroime i bhfeidhm ag an bhForas Teanga.  Caithfidh baill foirne agus 
saorálaithe bheith tuisceanach don éagsúlacht agus d’aon riachtanais bhreise trí na treoirlínte seo a leanas 
a leanúint:  
Is cóir do bhaill foirne agus do shaorálaithe: 

 bheith oscailte don éagsúlacht agus bheith eolach uirthi, lena n-áirítear éagsúlacht i gcreidiúintí agus i 
gcleachtais leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta agus a dteaghlach 

 a fhiafraí conas is féidir tacaíocht a thabhairt do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, le haird 
ar riachtanais chultúrtha daoine eile 

 bheith eolach ar na deacrachtaí atá ann mar gheall ar bhaic theanga agus ar dheacrachtaí cumarsáide 
eile 

 gan leatrom a imirt ar leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta agus ar a dteaghlaigh a bhfuil 
cúlraí cultúrtha éagsúla agus creidiúintí dá gcuid féin acu 

 na nósanna imeachta a gcuirtear síos orthu sa pholasaí seo a úsáid chun aon leatrom a thuriaisciú. 
 
 

Airgead a láimhseáil 
 

 
Go ginearálta tá an Foras Teanga den tuairim nár chóir do bhaill foirne agus do shaorálaithe airgead a 
láimhseáil ar le daoine eile é ach, go háirithe, leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta.  Ach 
nótáiltear na prionsabail seo a leanas den chleachtas is fearr do bhaill foirne; 

 is cóir taifead scríofa a choinneáil nuair atá baill foirne/saorálaithe i ndiaidh airgead a láimhseáil ar le 
leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh soghonta é. 

 ní ceadmhach do bhaill foirne/saorálaithe riamh airgeadh a ghlacadh ar iasacht ó leanaí, daoine óga 
agus/nó aosaigh shoghonta nó airgead a thabhairt dóibh ar iasacht 

 caithfidh baill foirne/saorálaithe aon amhras maidir le mí-úsáid airgeadais nó láimhseáil mhíchuí airgid 
a thuairisciú. 
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Treoirlínte maidir le grianghraif 
 

 
Bhí ábhair imní ann faoi na rioscaí atá ann go díreach nó go hindíreach do leanaí, daoine óga agus/nó 
aosaigh shoghonta ó ghrianghraif a úsáid ar shuíomhanna idirlín agus i bhfoilseacháin eile. Is féidir 
grianghraif a úsáid chun leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a shainaithint nuair atá faisnéis 
phearsanta i dteannta leis an ngrianghraf – seo X a chónaíonn in y, ball den chlub z, a bhfuil dúil acu i 
ngrúpa ceoil áirithe. Is féidir leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta bheith i mbaol mar gheall ar 
fhaisnéis mar sin ó dhuine ar mhian leo mealltóireacht a dhéanamh ar an leanbh, duine óg agus/nó aosach 
soghonta sin ar mhaithe le mí-úsáid. Chomh maith leis sin, is féidir inneachar an ghrianghraif a oiriúnú lena 
úsáid go míchuí.  
 
Tá socraithe ag an bhForas Teanga go gcaithfimid polasaí a fhorbairt maidir le húsáid íomhánna leanaí, 
daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ar ár suíomh idirlín agus i bhfoilseacháin eile. Tá machnamh déanta 
againn ar an gcineál íomhánna atá oiriúnach agus a léiríonn ár gcuid oibre go cuí gan leanaí, daoine óga 
agus/nó aosaigh shogonta a chur faoi riosca níos mó. Tá deimhnithe againn go dtacaíonn 
tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí leis an bpolasaí seo. Nuair atáthar ag meas na rioscaí féideartha a 
bhaineann le híomhánna d’obair an Fhorais Teanga a úsáid, is é an toisc is tábháchtaí úsáid mhíchuí 
fhéideartha íomhánna leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta. 
 
Trí fheasacht a mhéadú ar na rioscaí féideartha agus bearta cuí a dhéanamh is féidir féidearthacht na mí-
úsáide íomhánna a laghdú.  
 
 Déanfaidh an Foras Teanga a leanas; 
 machnamh ar mhainicíní nó léaráidí a úsáid más ag cur gníomhaíochta chun cinn atáimid 

 gan chéad ainm agus sloinne daoine a úsáid i ngrianghraf. Laghdaíonn sé seo an riosca aird mhíchuí gan 
iarraidh a fháil ó dhaoine laistigh agus lasmuigh den Fhoras Teanga. 

 
Is cóir an treoir seo a leanas a chur i bhfeidhm:  

 má úsáidtear ainm an linbh, an duine óig agus/nó an aosaigh shoghonta, ná húsáid a ngrianghraf 

 má úsáidtear grianghraf, ná hainmnigh an leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta 

 iarr cead an linbh, an duine óig agus/nó an aosaigh shoghonta an grianghraf a úsáid. Cinntíonn sé seo 
go bhfuil siad ar an eolas maidir leis an gcaoi a bhfuil na híomhánna le húsáid leis an bhForas Teanga a 
léiriú. Bealach amháin le seo a bhaint amach is ea foirm ceadaithe an linbh, an duine óig agus/nó an 
aosaigh shoghonta 

 ná húsáid ach íomhánna de leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta atá gléasta go cuí chun an 
riosca a bhaineann le húsáid mhíchuí a laghdú. Maidir leis an inneachar féin tá sé deacair a shonrú 
céard go díreach atá cuí nuair a chuimhnítear ar an éagsúlacht mhór gníomhaíochtaí. Ach is léir go 
bhfuil gníomhaíochtaí áirithe (i.e. snámh, gleacaíocht agus ócáidí faoin aer) nuair atá an riosca mí-
úsáide féideartha i bhfad níos mó ná mar a bhaineann le hócáidí eile. Leis na gníomhaíochtaí seo is cóir 
d’inneachar an ghrianghraif díriú ar an ngníomhaíocht agus ní ar leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 
shoghonta faoi leith, agus is cóir íomhánna den aghaidh agus den chorp iomlán a sheachaint. Mar 
shampla, bheadh leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta i linn snámha cuí nó, más ar thaobh na 
linne atá siad, ón gcoim nó ón ngualainn suas 

 cruthaigh nós imeachta aitheanta chun úsáid íomhánna míchuí a thuairisciú chun na rioscaí a laghdú do 
leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta. Lean ár bpolasaí agus ár nósanna imeachta um 
Chumhdach, agus cinntigh go gcuirtear in iúl don Oifigeach Ainmnithe agus do na gníomhaireachtaí 
reachtúla. 

 
Tá a leanas déanta ag an bhForas Teanga: 
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 a shocrú céard iad an cineál íomhánna a léiríonn go cuí obair an Fhorais Teanga don ghréasán agus do 
mheáin eile 

 smaoineamh faoin méid machnaimh a dhéanaimid ar úsáid íomhánna leanaí, daoine óga agus/nó 
aosaigh shoghonta i bhfoilseacháin eile, mar shampla, na próisis a bhaineann le híomhánna cuí a 
roghnú in aon nuachtlitreacha nó irisí. Níos mó machnaimh a dhéanamh i gcás íomhánna de leanaí, 
daoine óga agus/nó aosach soghonta a úsáidtear ar an suíomh gréasáin. 
 

 

Treoirlínte maidir le húsáid trealamh físeáin ag ócáidí 
 

 
Déanfaidh an Foras Teanga a leanas; 
 treoir achomair a thabhairt maidir lena mheastar a bheith cuí mar inneachar agus iompraíocht 

 a iarraidh go gcaithfidh an grianghrafadóir oifigiúil aitheantas i gcónaí 
 a chur in iúl do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta agus do thuismitheoirí/caomhnóirí go 

mbeidh grianghrafadóir i láthair ag ócáid agus a chinntiú go gceadaíonn siad le físeáin nó grianghraif a 
ghlacadh nó a fhoilsiú 

 gan rochtain gan mhaoirseacht a cheadú ar leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, ná seisiúin 
ghrianghrafadóireachta ina bhfuil duine amháin le duine amháin ag ócáidí 

 gan seisiúin ghrianghrafadóireachta a cheadú taobh amuigh de na hócáidí nó ag baile leanaí, daoine 
óga agus/nó aosaigh 

 a chinntiú más rún do thuismitheoirí/cúramóirí grianghraf nó físeán a dhéanamh ag ócáid gur chóir 
iadsan a chur ar an eolas chomh maith faoina bhfuilimd ag súil leis 

 a fhiafraí de lucht féachana ag ócáid an mian leo fearas grianghrafadóireachta a úsáid 

 a chur in iúl do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta agus do thuismitheoirí/caomhnóirí má tá 
ábhair imní acu gur chóir dóibh iad seo a thuairisciú do bhall foirne/saorálaí 

 aon duine a bhfuil ábhair imní acu maidir le grianghrafadóireacht atá míchuí nó a chuireann isteach a 
spreagadh iad seo a thuairisciú do bhainisteoir na hócáide agus taifeadtar iad seo an chaoi chéanna le 
haon ábhar imní eile maidir le cumhdach. 

 
 

Treoirlínte maidir le cumhdach leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta ar 
mheáin shóisialta 
 

 
Tá athrú ó bhonn mar gheall ar na meáin shóisialta sa chaoi a dteagmhaíonn daoine le chéile agus a n-
idirghníomhaíonn siad. Tá ráchairt mhéadaitheach ar Facebook, Twitter, blaganna, teachtaireachtaí 
meandracha agus suíomhanna malairte grianghraf agus físeán, agus tugann siad deis chun teagmháil a 
dhéanamh le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta.  Mar sin féin, de thoradh ar shuíomhanna 
líonraithe shóisialta tá réimse rioscaí féideartha ann maidir le cumhdach.   
 
Leis na cineálacha teicneolaíochta go léir atá ag teacht chun cinn tá an fhéidearthacht ann go dtarlódh mí-
úsáid.  I measc rioscaí a bhaineann le seirbhísí idirghníomhacha d’úsáideoirí tá: cibearbhulaíocht, 
mealltóireacht agus mí-úsáid fhéideartha, goid aitheantais agus i measc ábhar mí-oiriúnach arbh fhéidir a 
fheiceáil tá ábhar a bhaineann le féindochar, ábhar ciníoch, ábhar fuatha agus pornografaíocht a 
bhaineann le daoine fásta. 
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Leagann Athbhreithniú Byron amach na rioscaí a bhaineann leis an idirlíon do leanaí agus do dhaoine óga. 
Tá siad le feiceáil sa tábla seo thíos.2  Is féidir na prionsabail seo a chur i bhfeidhm ar aosaigh shoghonta. 
 
                                                            Trádáil  Ionsaitheach  Cúrsaí gnéis  Luachanna  
Inneachar  
 
(leanbh mar fhaighteoir)  

Fógraí  
Turscar  
Urraíocht  
Eolas pearsanta  

Ábhar 
foréigneach/fua
tha  

Pornagrafaíocht 
nó ábhar 
gnéasach nach 
n-iarrtar  

Claonadh  
Ciníoch  
Eolas 
míthreorach  

 

Teagmháil (leanbh mar 
rannpháirtí)  

Rianú  
Eolas pearsanta 
a bhailiú  

Bulaíocht, 
ciapadh nó 
stalcaireacht a 
fhulaingt  

Bualadh le 
strainséirí  
Mealltóireacht 
ar leanbh  

Féindochar  
Daoine ag 
áiteamh, gan 
iarraidh, ar 
leanbh  

 

Iompraíocht (leanbh mar 
ghníomhaí)  

Íoslódáil 
mhídhleathach  
Bradaíl  
Cearrbhachas  
Sceamáileacha  
Sceimhlitheoire
acht  

Bulaíocht nó 
ciapadh ar 
dhuine eile  

Ábhar míchuí a 
chruthú agus a 
uaslódáil  

Eolas/comhairle 
atá míthreorach 
a chur ar fáil  

 

Úsáideann an chuid is mó leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta an t-idirlíon ar bhealadh dearfach 
ach in amanna iompraíonn siad iad féin ar bhealaí a d’fhéadfadh iad féin a chur i gcontúirt. Ní gá gur ón 
teicneolaíocht féin a eascróidh cuid rioscaí, ach ó iompraíochtaí as líne a shíneann isteach sa fíorshaol, 
agus vice versa.  
 
Féadfaidh a leanas a bheith i measc rioscaí féideartha, ach ní liosta cuimsitheach é: 

 bulaíocht ag comhpháirtithe agus daoine a mheasann siad bheith ina ‘gcairde’ 

 fainsnéis phearsanta a phostáil a d’fhéadfadh leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a aithint 
agus a aimsiú 

 mealltóireacht ghnéasach, mealladh, dúshaothrú agus teagmháil mí-úsáide le strainséirí 

 teagmháil le hinneachar míchuí 

 bheith páirteach in inneachar mídhleathach nó míchuí a dhéanamh nó a scaipeadh 

 faisnéis phearsanta a ghoid 

 teagmháil le faisnéis faoin fhéindochar agus idirghníomhú le daoine eile a spreagann féindochar 

 teagmháil le hinneachar a bhaineann le ciníochas nó fuath 

 iompar foréigneach, leithéid físbhascadh, a spreagadh 

 gníomhaíochtí mar chaitheamh drugaí nó an iomarca a ól a chur chun cinn 

 dochar fisiciúil do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta chun físeán a dhéanamh, leithéid 
aithris a dhéanamh ar éachtaí agus gníomhaíochtaí a bhaineann le rioscaí a ghlacadh 

 imeacht agus rith ar shiúl ón mbaile mar gheall ar theagmhálacha déanta ar líne. 
 
Tá ábhar imní ann chomh maith go bhféadfadh úsáid seirbhísí líonraithe sóisialta an fhéidearthacht a 
bhaineann le dúshaothrú páistí agus daoine óga a mhéadú. Ar dhúshaothrú is féidir teagmháil le 
hinneachar díobhálach a áireamh (lena n-áirítear pornagrafaíocht ina bhfuil daoine fásta agus íomhánna 
mídhleathacha de mhí-úsáid leanaí), agus leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a spreagadh chun 

                                                           
2
Bhí na rioscaí atá roimh leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ón idirlíon agus ó fhíschluichí faoi réir athbhreithniú 

neamhspleách le linn 2008 agus tá Comhairle RA curtha ar bun ag rialtas RA chun moltaí Safer Children in a Digital World: the 

Report of the Byron Review a thabhairt chun cinn. Féach www.dcsf.gov/byronreview/2007 

http://www.dcsf.gov/byronreview/2007
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inneachar nó íomhánna míchuí díobh féin a phostáil. Bhí roinnt cásanna ann freisin inar úsáid daoine fásta 
líonrú sóisialta agus seirbhísí úsáideoirí idirghníomhacha eile mar mhodh le páistí agus daoine óga agus/nó 
aosaigh shoghonta a mhealladh i gcomhair mí-úsáid ghnéasach. Chun feasacht a ardú ar na rioscaí seo tá 
táscairí féideartha ar mhealltóireacht ar líne agus ar dhúshaothrú leanaí, daoine óga agus aosaigh 
shoghonta a chur san áireamh, ar a n-áirítear a leanas nach liosta cuimsitheach é: 

 sonraí pearsanta a bhailiú, mar aois, ainm, seoladh, uimhir fóin phóca, ainm scoile agus grianghraif 

 cruinnithe a ghealladh le mórphearsaí spóirt nó daoine clúiteacha nó marsantacht a thairiscint 

 ticéid ar shaorchonradh chuig ócáidí spóirt nó ceoil a thairiscint 

 fíorbhronntanais a thairiscint, lena n-áirítear cluichí leictreonacha, ceol nó bogearraí 

 daoine óga nó leanaí a íoc nó breab a thabhairt dóibh le hiad féin a nochtadh agus gníomhartha 
gnéasacha a dhéanamh  

 bulaíocht agus iompraíocht imeaglaithe, lena n-áirítear sceitheadh ar an pháiste trí theagmháil a 
dhéanamh lena dtuismitheoirí/cúramóirí le hinsint dóibh faoi chomhfhreagras nó faoi phostálacha a a 
linbh, duine óig agus/nó aosaigh shoghonta ar shuíomh líonraithe sóisialta, agus/nó a rá go bhfuil a 
fhios acu cá bhfuil an leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta ina gcónaí, a mbíonn siS ag imirt 
spóirt nó a dtéann siad ar scoil 

 ceisteanna a bhaineann le gnéas a chur, leithéid ‘An bhfuil stócach agat?’ nó ‘An maighdean thú?’ 

 iarraidh bualadh le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta as líne 

 íomhánna a bhaineann le gnéas a chur chuig leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta, a léiríonn 
ábhar do dhaoine fásta nó mí-úsáid leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta eile 

 ligean orthu gur mionaoiseach iad nó féiniúlacht bhréagach a úsáid ar shuíomh líonraithe shóisialta le 
bob a bhualadh ar leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta 

 suíomhanna a bhaineann le scoil nó caithimh aimsire le faisnéis a bhailiú faoi spéiseanna linbh, duine 
óig agus/nó aosaigh shoghonta agus faoi na rudaí is maith agus nach maith leo. Déanann an chuid is 
mó suíomhanna líonraithe leathanach gréasáin/próifíl leanaí/daoine óga príobháideach mar 
réamhshocrú leis an riosca go roinnfí faisnéis phearsanta i limistéar poiblí den suíomh a laghdú. 

 
 

Rialacha a bhfuil sé éasca cuimhneamh orthu: 
 
Má tá a bpróifíl phearsanta féin ag duine ar shuíomh gréasáin a bhaineann le meáin shóisialta, ba chóir 
dóibh a chinntiú nach féidir le haon duine eile rochtain a fháil ar aon ábhar, meáin nó faisnéis ón bpróifíl 
sin: 
a) nach bhfuil siad sásta go mbeadh rochtain ag daoine eile air; agus/nó 
b) a chuirfeadh isteach ar ról ag déanamh ionadaíochta ar son na heagraíochta 

 
Mar bhunriail, mura mbeifeá sásta daoine eile tráchtaireachtaí, meáin nó faisnéis áirithe a fheiceáil, ná 
postáil iad ar shuíomh fóraim phoiblí.   
 
Ba chóir do gach ball foirne/saorálaí bheith eolach ar nósanna imeachta tuairiscithe an Fhorais Teanga. Tá 
sé tábhachtach aon ábhair imní, lena mbaineann ar líne, a thuarisciú d’Oifigeach Ainmnithe an Fhorais 
Teanga.  Sa chás go bhfuil leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta i gcontúirt láithreach, cuir glaoch i 
gcónaí ar 999 le haghaidh cabhair ó Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann/An Gard Síochána. 
 
Tá sé tábhachtach athbhreithniú a dhéanamh ar pholasaithe reatha um chumhdach chun a chinntiú go 
dtugann siad faoi shaincheisteanna a bhaineann le cumhdach ar líne, lena n-áirítear na rioscaí féideartha 
do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ar líne, dúshaothrú gnéasach, mealltóireacht ar líne agus 
cibearbhulaíocht. 
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Treoirlínte maidir le téacsáil agus teachtaireachtaí ríomhphoist 
 
Tá teachtaireachtaí téacs ar na cineálacha cumarsáide is dírí. Tá fón póca ag an gcuid is mó daoine óga i 
gcónaí, ach, do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, áirítear ar na rioscaí a bhaineann le 
teachtaireachtaí téacs a leanas: 

 rochtain mhíchuí ar shonraí pearsanta, iad a úsáid nó iad a roinnt (e.g. ainmneacha, uimhreacha fóin 
phóca) 

 teagmháil gan iarraidh le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ag daoine fásta a bhfuil 
drochrún acu 

 bulaíocht trí théacs ag comhpháirtithe 

 ábhair ghránna nó míchuí ar bhealach eile a bheith curtha chucu 

 mealltóireacht ghnéasach 

 teagmháil dhíreach agus mí-úsáid féin. 
 
Do dhaoine fásta áirítear mar rioscaí atá i gceist: 

 míchiall a bhaint as a gcumarsáid le daoine óga 

 fiosrú féideartha (inmheánach nó ag údaráis reachtúla) 

 gníomh smachta féideartha. 
 
Tuigeann an Foras Teanga gurb ann do na rioscaí seo agus gur chóir bearta sábháilteachta éifeachtacha a 
bheith i bhfeidhm chun leanaí, daoine óga agus/lnó aosaigh shoghonta a chosaint agus an riosca a laghdú 
don eagraíocht. 
 
Mar gheall ar úsáid teachtaireachtaí téacs chun cumarsáid a dhéanamh le leanaí, daoine óga agus/nó 
aosaigh shoghonta ar leith, is mó an baol don duine óg agus don bhall foirne/saorálaí. Mar sin, níor chóir 
d’eagraíocht a shocrú teachtaireachtaí téacs a úsáid gan plé inmheánach agus comhaontú i scríbhinn. 
Cinnteoidh sé sin gur féidir a bhfuil an eagraíocht ag súil leis agus riachtanais na heagraíochta maidir le 
cumhdach a shoiléiriú. 
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Seo a leanas bun-treoirlínte le haghaidh teachtaireachtaí téacs: 

 is cóir d’eagraíochtaí bearta a dhéanamh chun a aithint cén áit a bhfuil nó cén uair atá teachtaireachtaí 
téacs ag teastáil chun cumarsáid a dhéanamh le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta agus 
nósanna imeachta ábhartha a fhorbairt chun fónamh ar riachtanais ar leith gach eagraíochta 

 níor chóir teachtaireachtaí téacs ó bhaill foirne/saorálaithe san eagraíocht a bheith déanta ar leithligh, 
ba chóir plé agus comhaontú/nósanna imeachta a bheith ann 

 is cóir cóipeanna de gach teachtaireacht a chur chuig an Oifigeach Ainmnithe san eagraíocht, a tá in 
ann a chinntiú go bhfuil gach teachtaireacht á húsáid go cuí 

 is cóir toiliú tuismitheora/cúramóra a fháil sula gcuirtear aon teachtaireacht téacs chuig aon leanaí, 
daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta. Is cóir an rogha a thabhairt do thuismitheoirí/cúramóirí bheith 
cóipeáilte isteach in aon teachtaireachtaí téacs a chuirfí chuig na leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 
shoghonta 

 is cóir eolas a thabhairt do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, tuismitheoirí/caomhnóirí 
agus do bhaill foirne ar conas aon ábhair imní a bhaineann le teachtaireachtaí téacs míchuí a 
thuairisciú de réir pholasaí na heagraíochta um chumhdach 

 is cóir gach uimhir fóin a stóráil i gcaibnéad slán faoi ghlas nó ar chóras leictreonach faoi chosaint 
pasfhocail nach bhfuil rochtain air ach ag na baill foirne/saorálaithe is gá chun téacs a chur chuig na 
leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 

 ba chóir nach mbainfeadh inneachar téacsanna ach le gnó/gníomhaíocht na heagraíochta 

 níor chóir go mbeadh aon teanga ghránna, mhaslach nó mhíchuí a bheith sna teachtaireachtaí téacs 
riamh agus is cóir aire a thabhairt aon róchairdeas nó teanga arbh fhéidir an chiall chontráilte nó 
míthuiscint a bhaint as 

 níor chóir leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a spreagadh téacsáil ar ais; b’fhearr é a úsáid 
mar mhodh cumarsáide aon bhealaigh. Is cóir leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a chur ar 
an eolas, má thograíonn siad nó más gá dóibh téacs a chur chuig ionadaithe na heagraíochta, gur chóir 
dóibh a chinntiú nach mbaineann ábhar teachtaireachtaí ach le nithe a bhaineann leis an 
ngnó/gníomhaíocht agus gur gá dóibh a dtuismitheoirí/caomhnóirí a chóipeáil isteach i gcónaí 

 is cóir an deis a thabhairt do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta tarraingt siar ó thuilleadh 
teachtaireachtaí téacs a fháil 

 déanfar machnamh ar thús a chur le polasaithe um chumhdach agus nósanna imeachta smachta na 
heagraíochta má tharlaíonn aon sárú ar an treoirlíne seo, lena n-áirítear comhairliúchán le 
heagraíochtaí reachtúla nó tagairt dóibh má thagann comharthaí chun solais ar ghníomhaíocht 
mhídhleathach (e.g. mealltóireacht le haghaidh mí-úsáide). 

 
Is mian lena lán eagraíochtaí ríomhphoist a úsáid chun rochtain ar a n-eagraíocht a fheabhsú.  Do leanaí, 
daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta is iad na rioscaí i dtaca le cumhdach a bhaineann le ríomhphost ná: 

 rochtain mhíchuí ar shonraí pearsanta, iad a úsáid nó iad a roinnt (e.g. ainmneacha, uimhreacha fóin 
phóca) 

 teagmháil gan iarraidh le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ag daoine fásta a bhfuil 
drochrún acu 

 bulaíocht trí théacs ag comhpháirtithe 

 ábhair ghránna nó míchuí ar bhealach eile a bheith curtha chucu 

 bulaíocht ar líne ag comhpháirtithe 

 mealltóireacht ghnéasach 

 teagmháil dhíreach agus mí-úsáid féin. 
 
Do dhaoine fásta áirítear mar rioscaí atá i gceist: 

 míchiall a bhaint as a gcumarsáid le leanaí/daoine óga 
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 fiosrú féideartha (inmheánach nó ag údaráis reachtúla) 

 gníomh smachta féideartha. 
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Seo a leanas bun-treoirlínte le haghaidh ríomhphoist agus cumarsáid trí mheáin shóisialta: 

 is cóir d’eagraíochtaí bearta a dhéanamh chun a aithint cén áit a bhfuil nó cén uair atá ríomhphost ag 
teastáil chun cumarsáid a dhéanamh le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta agus nósanna 
imeachta ábhartha a fhorbairt chun fónamh ar riachtanais ar leith gach eagraíochta 

 níor chóir ríomhphost ó bhaill foirne/saorálaithe san eagraíocht a bheith déanta ar leithligh, ba chóir 
plé agus comhaontú/nósanna imeachta a bheith ann 

 caithfear a dhéanamh soiléir i ngach ríomhphost a chuirtear don leanbh, duine óg agus/nó aosach 
soghonta a fhaigheann é cén eagraíocht a chuir an teachtaireacht, seachas go díreach an seoladh 
ríomhphoist foinseach nó ainm duine a thabhairt 

 is cóir cóipeanna de gach ríomhphost a chur chuig an Oifigeach Ainmnithe san eagraíocht, atá in ann a 
chinntiú go bhfuil gach ríomhphost á úsáid go cuí 

 is cóir toiliú tuismitheora/cúramóra a fháil sula gcuirtear aon teachtaireacht ríomhphoist chuig aon 
leanbh/aosach soghonta. Is cóir an rogha a thabhairt do thuismitheoirí/cúramóirí bheith cóipeáilte 
isteach in aon teachtaireachtaí ríomhphoist a chuirfí chuig a leanbh/aosach soghonta 

 is cóir eolas a thabhairt do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, tuismitheoirí/cúramóirí agus 
do bhaill foirne ar conas aon ábhair imní a bhaineann le ríomhphoist mhíchuí a thuairisciú de réir 
pholasaí na heagraíochta um chumhdach 

 is cóir gach seoladh ríomhphoist a stóráil i gcaibnéad slán faoi ghlas nó ar chóras leictreonach faoi 
chosaint pasfhocail nach bhfuil rochtain air ach ag na baill foirne is gá chun téacs a chur chuig an 
leanbh/aosach shoghonta 

 ba chóir nach mbainfeadh inneachar téacsanna ach le gnó/gníomhaíocht na heagraíochta 

 níor chóir go mbeadh aon teanga ghránna, mhaslach nó mhíchuí a bheith sna teachtaireachtaí 
ríomhphoist riamh agus is cóir aire a thabhairt aon róchairdeas nó teanga arbh fhéidir an chiall 
chontráilte nó míthuiscint a bhaint as 

 níor chóir leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a spreagadh le ríomhphost a chur ar ais; 
b’fhearr é a úsáid mar mhodh cumarsáide aon bhealaigh. Is cóir leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 
shoghonta a chur ar an eolas, má thograíonn siad nó más gá dóibh ríomhphost a chur chuig ionadaithe 
na heagraíochta, gur chóir dóibh a chinntiú nach mbaineann ábhar teachtaireachtaí ach le nithe a 
bhaineann leis an ngnó/gníomhaíocht agus gur gá dóibh a dtuismitheoirí/caomhnóirí a chóipeáil 
isteach i gcónaí 

 is cóir an deis a thabhairt do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta tarraingt siar ó thuilleadh 
teachtaireachtaí ríomhphoist a fháil 

 déanfar machnamh ar thús a chur le polasaithe um chumhdach agus nósanna imeachta smachta na 
heagraíochta má tharlaíonn aon sárú ar an treoirlíne seo, lena n-áirítear comhairliúchán le 
heagraíochtaí reachtúla nó tagairt dóibh má thagann comharthaí chun solais ar ghníomhaíocht 
mhídhleathach (e.g. mealltóireacht le haghaidh mí-úsáide). 

 
 

Treoirlínte ar shíob a thabhairt do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 
shoghonta i do charr 
 
Féadann an cheist a bhaineann le síob a thabhairt do dhaoine óga agus/nó aosaigh shoghonta i do charr 
bheith an-íogair do bhaill foirne agus do thuismitheoirí/cúramóirí.  Molann an Foras Teanga do bhaill 
foirne gan leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a thabhairt ar thurais leo féin ina gcarr.  Táthar 
tar éis teacht ar an tuairim seo dá réir, mar tá méadú tagtha ar an gcaoi is féidir dochar nó dúshaothrú a 
dhéanamh ar dhaoine. 
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Ar an drochuair, caithfimid aghaidh a thabhairt ar an bhfíric go rachaidh mionlach de dhaoine eile isteach 
in eagraíocht a bhaineann le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta le bheith in ann teacht orthu 
agus cuma a chur ar a ról go bhfuil sé inghlactha, ag tabhairt údar le dlúth-theagmháil a bheith acu le 
grúpaí soghonta. 
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Is léir gurb é an cleachtas is fearr gan síob a thabhairt do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta i do charr 
leat féin. 

 
Mura bhfuil aon rogha eile fágtha agus má chaithfidh duine fásta síob a thabhairt do leanaí, daoine óga 
agus/nó aosaigh shoghonta, tá roinnt beart sábháilteachta ann a mholann an Foras Teanga a chur i 
bhfeidhm chun an riosca a laghdú; 

 is cóir seiceáil ghrinnfhiosrúcháin AccessNI/Garda a bheith déanta ar an tiománaí, dála gach ball foirne 
a bhfuil rochtain acu ar leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta. Is cóir ceadúnas tiomána an 
tiománaí a bheith feicthe ag an bhForas Teanga chun a chinntiú nach bhfuil aon droimscríobh 
neamhréasúnta ann 

 is cóir tuismitheoirí/cúramóirí a chur ar an eolas cé an duine a thabharfaidh síob do na leanaí, daoine 
óga agus/nó aosach soghonta, cad iad na cúiseanna, agus cá fhad a ghlacfaidh an turas 

 is cóir go labhróidh duine nach an tiománaí beartaithe iad labhairt leis na leanaí, daoine óga agus/nó 
aosaigh shoghonta faoi na socruithe taistil agus chun a sheiceáil go bhfuil siad ar a suaimhneas faoi na 
pleananna 

 caithfidh an tiománaí (agus an Foras Teanga) a chinntiú go bhfuil árachas acu chun síob a thabhairt do 
dhaoine eile, go háirithe más post le tuarastal atá acu nó má tá siad ag éileamh costas 

 ba chóir go bhféachfadh an tiománaí le níos mó ná aon leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta 
amháin a bheith sa charr i gcónaí 

 is cóir an duine a fhágann leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta abhaile a athrú ar a seal; 
laghdódh seo an riosca aon duine amháin a bheith leo féin i gcónaí leis na leanaí, daoine óga agus/nó 
aosaigh shoghonta 

 ba chóir pointe teagmhála agus fón póca a bheith ag an tiománaí má bhriseann siad síos 

 cinntigh go bhfuil leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta eolach ar a gcearta agus go bhfuil 
duine ann ar féidir  labhairt leo nó aon ábhair imní a bheadh acu a thuairisciú dóibh. Má chruthaítear 
cultúr sábháilteachta laistigh den Fhoras Teanga is dóchúla go labhróidh na leanaí, daoine óga agus/nó 
aosaigh shoghonta le duine eile má bhraitheann siad míchompórdach faoi chúinsí 

 is cóir do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta criosanna sábhála a chaitheamh i gcónaí. Tá 
freagracht dhleathach ar an tiománaí a chinntiú go bhfuil leanbh faoi 14 ag caitheamh crios sábhála 
(i.e. is iad an duine fásta a mbeadh orthu aon fhíneáil a íoc) ach tá freagracht mhorálta orthu a chinntiú 
go bhfuil gach paisinéir ag caitheamh crios sábhála. 

 
Dála gach comhairle ní dhéanfaidh na nósanna imeachta seo ach an riosca a mhaolú: is é an chomhairle 
is fearr gan síob a thabhairt do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta leat féin i gcarr. 
 
 

Treoirlínte maidir le daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ar shiúl ar thurais 
 
D’fhéadfadh sé go mbeadh ceardlanna cónaithe agus am ar shiúl ó bhaile mar chuid d’imeachtaí agus 
gníomhaíochtaí.  Ach beidh leibhéal áirithe pleanála ag teastáil le haghaidh na dturas a shílfeá is simplí ar 
fad.  Tugtar breac-chuntas thíos ar roinnt ceisteanna nach mór machnamh orthu nuair atáthar ag taisteal 
le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta: 
 
Cumarsáid le: 
 leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta – ba chóir iad a bheith ar an eolas faoi na pleananna 

taistil, ionad agus am tógtha, am pillte agus aon chostais. Ba chóir tuiscint shoiléir a bheith ag leanaí, 
daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ar cén caighdeán iompraíochta a bhfuiltear ag súil leis uathu. 
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Caithfidh a fhios a bheith leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta cad é is gá dóibh a thabhairt 
leo 

 tuismitheoirí/cúramóirí – is coir iad a chur ar an eolas faoin méid thuas agus caithfear foirm toilithe a 
bheith comhlánaithe acu ina dtugtar sonraí ar aon fhadhbanna teanga ar chóir don 
bhainisteoir/ceannaire aitheanta bheith eolach orthu. Is cóir ainm agus sonraí teagmhála an 
bhainisteora/ceannaire aitheanta a bheith ag tuismitheoirí/cúramóirí i gcás éigeandála 

 baill foirne eile/saorálaithe – caithfear iad a chur ar an eolas maidir lena bhfreagrachtaí roimh an turas. 
Más turas fada atá i gceist, tá sé tábhachtach plean turais a bheith ag baill foirne/saorálaithe. 

 

 

Taisteal 
 
Seo a leanas roinnt bunphointí: 

 cinntigh go bhfuil ceadúnas cuí agus bailí ag an tiománaí 

 fág méid ama cuí chun an turas a dhéanamh 

 déan machnamh ar thionchar tráchta agus dálaí aimsire 

 má tá mionbhus in úsáid cinntigh go bhfuil gach suíochán agus dírithe chun tosaigh agus go bhfuil siad 
go léir feistithe le crios sábhála má tá leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ar iompar. 

 deimhní go bhfuil PSV bailí/seiceálacha sábháilteachta ag an mbus nó cóiste 

 cinntigh go gcaitheann leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta criosanna sábhála 

 seiceáil go bhfuil árachas cuí ann don turas 

 seiceáil go bhfuil taithí ag an tiománaí sa mhodh taistil a roghnaíodh 

 soiléirigh riachtanais mhaoirseachta le gach ball foirne/saorálaí. Níor cheart breathnú ar an tiománaí 
mar mhaoirseoir le linn an turais 

 deimhnigh go bhfuil an fheithicil ródacmhainneach. 
 
 

Cóimheas 
 
Ag brath ar an ngníomhaíocht féadann an cóimheas daoine fásta le leanaí/daoine óga bheith éagsúil, ach 
cibé a mheastar a bheith cuí is cóir é a mhéadú nuair atá taisteal as baile i gceist. Is féidir teacht ar 
chóimheas in Our Duty to Care, caighdeáin agus treoirlínte le haghaidh leanaí a choinneáil sábháilte, 
www.volunteernow.co.uk 
 
 

Árachas 
 

Chomh maith le hárachas an mhionbhus/chairr, caithfidh an bainisteoir a chinntiú go gclúdaíonn árachas 
ginearálta na heagraíochta taisteal go himeachtaí. 
 

Éigeandálacha 
 
Deimhnigh go bhfuil clúdach árachais ag an bhfeithicil le haghaidh briseadh síos agus an fheithicil a 
aisghabháil. Is cóir ar a laghad oiliúint a bheith faighte ag duine amháin de na baill foirne/saorálaithe i 
nósanna imeachta na garchabhrach agus is cóir fearas garchabhrach a bheith ar fáil. Is cóir rochtain a 
bheith na baill foirne/saorálaithe ar fhón póca agus sonraí teagmhála do na leanaí, daoine óga agus/nó 
aosaigh shoghonta go léir.  
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Níl ina bhfuil thuas ach bunphointí comhairle agus ní treoirlínte cuimsitheacha iad. 
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Cód iompair do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a fhreastalaíonn ar 
ghníomhaíochtaí a eagraíonn an Foras Teanga 
 

Tá an Foras Teanga go hiomlán tiomanta do leas leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta a 
chumhdach agus a chur chun cinn. Creideann an Foras Teanga go bhfuil sé tábhachtach go léireoidh baill 
foirne/saorálaithe agus tuismitheoirí/cúramóirí a bhaineann leis an bhForas Teanga meas agus tuiscint ar 
shábháilteacht agus leas daoine eile i gcónaí. Mar sin, moltar do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 
shoghonta bheith oscailte i gcónaí agus aon ábhair imní nó gearáin a d’fhéadfadh bheith acu faoi aon ghné 
den Fhoras Teanga a roinnt leis an Oifigeach Ainmnithe. 
  
Ba chóir eispéireas dearfach a bheith ag leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a fhreastalaíonn ar 
ghníomhaíochtaí a eagraíonn an Foras Teanga, mar ar féidir leo rudaí nua a fhoghlaim i dtimpeallacht 
shábháilte dhearfach.  
 
Mar leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta a bhaineann leis an bhForas Teanga táthar ag dréim leis 
uait go gcloífidh tú leis an gcód iompair seo a leanas.  
 
Táthar ag dréim lena leanas ó leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta: 

 bheith dílis agus an 2ú seans a thabhairt dá gcairde 

 bheith cairdiúil agus fáilte ar leith a chur roimh bhaill nua 

 tacaíocht agus tiomantas a léiriú do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta eile, sólás a 
thabhairt nuair is gá 

 gan baint a bheith acu le piarbhrú míchuí agus gan daoine eile a bhrú chun rud éigin nach maith leo a 
dhéanamh 

 fanacht laistigh de shainteorainn an limistéir atá leagtha amach le haghaidh gníomhaíochta 

 iad féin a iompar go maith agus éisteacht le gach treoir ón mball foirne/saorálaí atá i gceannas ar an 
ngníomhaíocht. Cloígh leis na rialacha agus bíodh meas agat ar na baill foirne/saorálaithe agus a gcinntí 

 aire a thabhairt do gach trealamh ar le daoine eile é, lena n-áirítear an Foras Teanga 

 caithfidh gach leanbh, duine óg agus/nó aosagh soghonta meas a léiriú ar chearta, dínit agus luach 
gach rannpháirtí is cuma faoi aois, inscne, cumas, cine, cúlra cultúrtha nó creideamh reiligiúnach nó 
féiniúlacht ghnéasach 

 ní ceadmhach drochtheanga nó tagairtí ciníocha/seicteacha a úsáid. Áirítear leis seo bulaíocht le 
cineálacha nua teicneolaíochta mar sheomra comhrá nó téacsáil 

 ní ceadmhach bulaíocht a dhéanamh nó bheith ag súgradh go leanúnach ar bhealach garbh agus 
contúirteach 

 cloí le hamanna comhaontaithe le haghaidh gníomhaíochtaí agus a chur in iúl do bhaill 
foirne/saorálaithe má tá siad ag dul a bheith mall 

 éadaigh oiriúnacha a chaitheamh don ghníomhaíocht mar a aontaítear le baill foirne/saorálaithe 

 aon táillí le haghaidh gníomhaíochtaí a íoc más gá 

 meas a léiriú ar dhaoine eile 

 iad féin a choinneáil sábháilte 

 iompar míchuí nó cúinsí atá contúirteach do dhaoine eile a thuairisciú 

 bheith cóir agus iontaofa 

 meas a léiriú ar gach ball foirne/saorálaí 

 dúshlán a thabhairt faoi bhulaíocht ar do chomhpáirtithe agus sin a thuairisciú 

 meas a léiriú ar dhaoine ó eagraíochtaí eile 

 gan séitéireacht nó bheith foréigneach/ionsaitheach 

 cuidiú le SPRAOI a chothú i d’eagraíocht 
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Ní ceadmhach do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta tobac nó alcól nó drugaí de chineál ar bith 
a chaitheamh agus iad ag freastal ar ócáidí atá eagraithe ag an bhForas Teanga.  Ní ceadmhach dóibh ach 
oiread tobac a chaitheamh ar áitreabh nuair atá siad ag déanamh ionadaíochta ar an bhForas Teanga.  Ní 
ceadmhach dóibh alcól nó drugaí de chineál ar bith a chaitheamh ar áitreabh agus iad ag déanamh 
ionadaíochta ar an bhFearas Teanga. 
 
Tá ceart ag leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ar a leanas: 

 bheith sábháilte agus sona sa ghníomhaíocht atá roghnaithe acu 

 go n-éistfear leo 

 go léireofar meas orthu agus go gcaithfear go cothrom leo 

 príobháideachas 

 sult a bhaint as a ngníomhaíocht i dtimpeallacht chaomhnach 

 go dtarchuirfear iad le haghaidh cabhair ghairmiúil más gá 

 go gcosnófar iad ó mhí-úsáid ag ball eile nó ag duine seachtrach 

 páirt a ghlacadh ar bhonn cothrom, atá cuí dá gcumas 

 eispéireas a bheith acu ar an iomaíocht agus fonn a bheith orthu bua a fháil 

 go gcreidfear iad 

 cabhair a lorg. 
 

Pléifidh baill foirne/saorálaithe le haon oilghníomh agus mí-iompar ginearálta tuairisceofar sin don 
Oifigeach Ainmnithe. Is é a bheidh de thoradh ar mhí-iompar leanúnach go gcuirfear amach ó 
ghníomhaíochtaí an Fhorais Teanga iad. Cuirfear in iúl do thuismitheoirí/caomhnóirí ag gach céim. Má 
chuirtear duine amach is féidir sin a achomharc, agus déanfaidh an eagraíocht na cinntí deireanacha. 
 

Oifigeach Ainmnithe: Seosamh Ó Coinne 01 639 8415 

Leasoifigeach Ainmnithe: Nuala Ní Scolláin 028 9089 0978 
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Cód Iompair do Thuismitheoirí/Cúramóirí/Caomhnóirí 
 

Tá an Foras Teanga go hiomlán tiomanta do leas leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta, ball foirne, 
saorálaithe agus tusimihteoirí/caomhnóirí nó cúramóirí a chumhdach agus a chur chun cinn.  Creideann an 
Foras Teanga go bhfuil sé tábhachtach go léireoidh baill foirne/saorálaithe agus 
tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí a bhaineann leis an bhForas Teanga meas agus tuiscint ar 
shábháilteacht agus leas daoine eile i gcónaí. Mar sin, moltar do thuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí 
bheith oscailte i gcónaí agus aon ábhair imní nó gearáin a d’fhéadfadh bheith acu faoi aon ghné den Fhoras 
Teanga a roinnt leis an Oifigeach Ainmnithe. 
 
Ba chóir eispéireas dearfach a bheith ag leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a fhreastalaíonn ar 
ghníomhaíochtaí a bhaineann leis an bhForas Teanga, mar ar féidir leo rudaí nua a fhoghlaim i 
dtimpeallacht shábháilte dhearfach.  Mar thuismitheoir/caomhnóir ag duine óg agus/nó aosach soghonta 
a fhreastalaíonn ar imeachtaí eagraithe ag an bhForas Teanga táthar ag dréim leis uait go gcloífidh tú leis 
an gcód iompair seo a leanas. 
 
Táthar ag dréim leis ó thuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí: 

 a leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a spreagadh go dearfach agus spéis a léiriú sa 
ghníomhaíocht atá roghnaithe acu. Tacú le rannpháirtíocht do leanaí, daoine óga agus/nó aosach 
soghonta agus cuidiú leo sult a bhaint as a ngníomhaíocht 

 gan brú a chur ar a leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, nó a thathaint orthu, páirt a 
ghlacadh i ngníomhaíochtaí nach mian leo 

 an Fhoirm Toilithe agus Sláinte a bhaineann le rannpháirtíocht leanaí, daoine óga agus/nó aosach 
soghonta i ngníomhaíochtaí a eagraíonn an Foras Teanga  

 na leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a fhágáil ag gníomhaíochtaí agus a thógáil uathu go 
poncúil 

 a chur in iúl don fhoireann má tá duine éigin eile lena leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a 
thógáil nó má tá siad le siúl abhaile 

 a chinntiú go bhfuil éadaigh oiriúnachach dhóthanacha ar a leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 
shoghonta do na coinníollacha aimsire atá ann 

 sonraí aon ábhar imní sláinte a bhaineann leis na leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ar an 
bhfoirm toilithe. Is cóir aon athrú i riocht na leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta a thuairisciú 
do bhaill foirne/saorálaithe roimh imeachtaí 

 a chur in iúl do bhaill foirne/saorálaithe roimh imeacht ó ghníomhaíocht má tá leanaí, daoine óga 
agus/nó aosaigh shoghonta le tógáil go luath ó ghníomhaíocht 

 a leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a spreagadh cloí leis na rialacha agus a mhúineadh 
dóibh nach féidir leo ach a ndícheall a dhéanamh 

 dea-shampla a thabhairt trí imirt chothrom a aithint agus éachtaí an uile dhuine a mholadh 

 iad féin a iompar go freagrach; ná tarraing náire ar do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 

 teanga cheart chuí a úsáid i gcónaí 

 leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a spreagadh chun glacadh le freagracht as a n-iompar 
féin 

 buíochas agus tacaíocht a léiriú do bhaill foirne/saorálaithe 

 a chinntiú go bhfuil a leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta poncúil 

 bheith réadúil agus tacúil 

 éadaigh chearta agus trealamh ceart a chur ar fáil dá leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta de 
réir gníomhaíochtaí 

 a chinntiú go riartar ar riachtanais a leanaí, daoine óga agus/nó aosagh soghonta maidir le sláinteachas 
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agus bia 

 aitheantas a thabhairt do thábhacht agus ról bhaill foirne/saorálaithe an Fhorais Teanga, a thugann a 
gcuid ama le rannpháirtíocht leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta sna gníomhaíochtaí a 
chinntiú.  

 
Tá ceart ag tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí ar a leanas: 

 a fhios a bheith acu go bhfuil a leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta sábháilte 

  

 go gcuirfear in iúl dóibh má ghortaítear a leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 
 go lorgófar a gcead le haghaidh rudaí mar thurais, grianghrafadóireacht, meáin, etc. 
 cur le cinnteoireacht laistigh den Fhoras Teanga 

 gearán a dhéanamh má tá ábhair imní acu.  
 
Pléifidh an Foras Teanga le haon oilghníomh agus sárú ar an gcód iompair seo láithreach.  Is é an gníomh 
deiridh má leanann tuismitheoir/caomhnóir/cúramóir ar aghaidh ag sárú an chóid iompair ná go 
bhféadfadh an Foras Teanga, ar an drochuair, ar na leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta imeacht 
ón ngníomhaíocht atá eagraithe ag an bhForas Teanga. 
 

Oifigeach Ainmnithe: Seosamh Ó Coinne 01 639 8415 

Leasoifigeach Ainmnithe: Nuala Ní Scolláin 028 9089 0978  

 
 

Sábháilteacht ghinearálta agus bainistíocht ghinearálta gníomhaíochtaí 
 
Tá an Foras Teanga tiomanta do thimpleallacht shábháilte a chur ar fáil do leanaí, daoine óga agus/nó 
aosaigh shoghonta.  Gné thábhachtach de shábháilteacht ghinearálta gníomhaíochtaí a chinntiú is ea 
measúnú rioscaí.  Caithfidh baill foirne/saorálaithe na nósanna imeachta agus treoirlínte maidir le 
measúnú agus bainistíocht riosca atá sa pholasaí seo a leanúint. 
 
I measc buncheisteanna a dtugann an Foras Teanga fúthu tá: 

 tá árachas (e.g. Dliteanas Poiblí) chun dáta, iomleor agus cuí 

 cuirfear nósanna imeachta éigeandála (a d’fhéadfadh bheith i nósanna imeachta measúnaithe 
riosca) ar fáil más gá 

 déantar druileanna dóiteáin go rialta, chomh maith le tástáil sheachtainúil ar an gcórais dóiteáin, tá 
múchtóirí tine feistithe agus tá maoir dhóiteáin ceaptha 

 tá liosta uimhreacha fóin ar taispeáint agus coinnítear chun dáta é 

 tá baill foirne/saorálaithe inniúil ina róil ar leith agus cuirtear tacaíocht agus oiliúint bhreise ar fáil 
de réir mar is gá 

 tá baill foirne/saorálaithe eolach ar a bhfreagrachtaí maidir le húsáid shábháilte trealaimh agus 
sábháilteacht ghinearálta gníomhaíochtaí a chinntiú 

 glactar agus coinnítear liostaí tinrimh le haghaidh gach gníomhaíochta 

 saineofar cóimheas roimh ré agus cloífear leo i gcónaí, le cúinsí éigeandála san áireamh nuair atá 
cóimheas cuí á shocrú 

 má tá turas nó turas cónaithe i gceist le gníomhaíocht, déanfar measúnú riosca agus pleanáil atá cuí 
maidir le sainriachtanais na ndaoine atá ag freastal.  Áirítear leis seo treoirlínte soilérie maidir le 
socruithe codlata agus nósanna imeachta le húsáid. 



  

56 An Foras Teanga 

 

 

 

 Aguisíní 
 

AGUISÍN 1 
 
Spriocanna eagraíochtúla 

 
Tá Foras na Gaeilge ann ar son cuspóir soiléir agus tá aidhmeanna bunaithe aige chun: 

 an Ghaeilge a chur chun cinn  
 úsáid na Gaeilge a éascú agus a spreagadh sa chaint agus sa scríbhneoireacht agus sa saol 

príobháideach; 
 comhairle a thabhairt ar an dá lucht riaracháin, do chomhlachtaí poiblí agus do ghrúpaí eile san 

earnáil phoiblí agus phríobháideach; 
 tionscadail tacaíochta a ghabháil de láimh agus cúnamh deontais a thabhairt do chomhlachtaí 

agus do ghrúpaí de réir mar a mheasfar is gá; 
 taighde, feachtais tionscnaimh agus caidreamh poiblí agus caidreamh leis na meáin, a ghabháil 

de láimh; 
 téarmaíocht agus foclóirí a fhorbairt; 
 tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge agus le múineadh na Gaeilge.  

 
Mar sin, caithfidh baill foirne/saorálaithe bheith eolach go bhfuil an eagraíocht ann chun na 
mórfheidhmeanna agus cuspóirí seo a bhaint amach agus go gcaithfear aon ghníomhaíocht de chuid ball 
foirne/saorálaithe, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le forbairt phearsanta, a dhéanamh chun 
aidhmeanna agus cuspóirí na heagraíochta a bhaint amach níos fearr. 
 
Is cóir baill foirne/saorálaithe a bheith eolach ar conas is féidir an chaoi a gcuireann siad féin i láthair 
tionchar a imirt ar chreidiúnacht an Fhorais Teanga agus ar thuairim an phobail air. 

 
Is cóir do bhaill foirne/saorálaithe a ndualgais a chur de láimh le hiomlán éifeachtúlachta agus ar na costais 
agus na speansais is ísle don Fhoras Teanga. 

 
Is cóir do bhaill foirne/saorálaithe a bheith eolach go ndéanann siad ionadaíocht ar an bhForas Teanga ó 
am go ham le grúpaí pobail agus deonacha éagsúla in Éirinn, Thuaidh agus Theas, agus níos faide i gcéin ar 
roinnt ócáidí.  Agus iad ag cur a ndualgas de láimh os comhair an phobail, is cóir do bhaill foirne bheith, 
agus is cóir go mbraitear iad a bheith, go hiomlán neamhchlaonta, ag cloí le rialacha agus le rialúcháin lena 
n-áirítear cód iompair, agus bheith ag gníomhú chun aidhmeanna agus cuspóirí an Fhorais Teanga a bhaint 
amach. 

 
Is cóir do bhaill foirne/saorálaithe bheith eolach ar phleananna corparáideacha agus oibriúcháin na 
heagraíochta agus cloí leo seo agus straitéisí na Máthair-ranna, an Fhorais Teanga agus na Comhairle 
Aireachta Thuaidh Theas. 
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AGUISÍN 2 

Nascadh le cóid agus buan-orduithe an Bhoird 
 
Baineann Cód an Bhoird leis na Príomhfheidhmeannaigh, agus is cóir do bhaill foirne/saorálaithe bheith 
eolach ar conas a chuideoidh a bhfuiltear ag súil leis uathu leis an mBord a n-oibleagáidí i leith na 
Comhairle Aireachta Thuaidh Theas a chomhlíonadh. 
 
Ba chóir an-eolas a bheith ag baill foirne/saorálaithe ar an gcód iompair don fhoireann agus comhaontú 
leis mar threoirlínte dá seirbhís san Fhoras Teanga, lena n-áirítear cloí le prionsabail agus le luachanna an 
tsaoil phoiblí mar a shonraítear thuas.  Is cóir do bhaill foirne/saorálaithe cloí lena ndualgas a 
bhfeidhmeanna poiblí a chur de láimh go réasúnta agus de réir an dlí, agus na caighdeáin eiticiúla a 
rialaíonn a ról a aithint. Is cóir dóibh leis sin cuidiú leis an mBord a chinntiú go gcloíonn an Foras Teanga le 
riachtanais reachtúla agus riaracháin maidir le húsáid cistí poiblí agus go gcomhlíonann sé dualgais 
dhlíthiúla a chuirtear air.  Ba chóir dóibh plé leis an bpobal go héifeachtúil agus le hionbhá, ag coinneáil an 
chaigheáin is airde agus is féidir iompair agus seirbhíse. 
 
Is cóir do bhaill foirne/saorálaithe a chinntiú go mbaineann siad amach na treoracha a glacadh maidir leis 
an gcleachtas is fearr: 

 
 cloí le riachtanais na seirbhíse poiblí maidir le dualgaish reachtúla, airgeadais agus riaracháin – cuidiú 

lena chinntiú go bhfeidhmíonn an Foras Teanga laistigh de theorainneacha a údaráis reachtúil agus 
d’aon údarás tarmligthe ag an gComhairle Aireachta Thuaidh Theas, agus de réir coinníollacha a 
bhaineann le húsáid cistí poiblí 
 

 ardchaighdeáin ionracais a choinneáil – agus cloí le treoir a eisíonn an Chomhairle Aireachta Thuaidh 
Theas agus iad ag déanamh cinntí 
 

 monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht agus ar bhaint amach na físe corparáidí – a ndícheall a 
dhéanamh cuidiú na cuspóirí a leagtar amach sna pleananna corparáideacha agus oibriúcháin a 
bhaint amach agus spriocanna feidhmíochta a bhaint amach 
 

 feidhmiú laistigh d’údarás reachtúil agus aon choinníollacha eile a chuireann máthair-ranna i 
bhfeidhm – cloí i gcónaí leis na cóid a cheadaíonn an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas, agus leis 
na rialacha a bhaineann le húsáid cistí poiblí 
 

 caighdeáin bhainteacha agus freagracht aonair a chur i bhfeidhm – mar dhaoine aonair agus maidir 
leis na caighdeáin is airde rialachais chorparáidigh araon. 

 
Agus is cóir dóibh a chinntiú go gcloíonn siad leis an treoir seo a leanas: 

 
 rannpháirtíocht sa pholaitíocht pháirtí – féadann baill foirne/saorálaithe bheith páirteach i 

ngníomhaíocht pholaitiúil ach caithfidh siad bheith airdeallach ar a ndualgais phoiblí agus discréid 
chuí a úsáid.  Ní úsáidfidh baill foirne/saorálaithe a ról san Fhoras Teanga chun tairbhe páirtí 
pholaitiúil nó chun tairbhe pholaitiúil phearsanta agus ní cheanglóidh siad iad féin nó an Foras 
Teanga d’aon turas le haon pháirtí polaitiúil faoi leith 

 
 saincheisteanna comhionannais – is cóid do bhaill foirne/saorálaithe cloí leis an reachtaíocht 

comhionannais sa dá dhlínse. 
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Leas príobháideach/coimhlint leasa 

Is cóir do bhaill foirne/saorálaithe bheith eolach ar na contúirtí a bhaineann le coimhlint leasa fhíor nó 
mheasta agus iad ag freastal san Fhoras Teanga, agus baineann na treoirlínte seo a leanas leo féin agus 
baineann siad le dlúthghaolta agus le daoine a chónaíonn leo.  I measc treoirlínte: 
 
 rialacha le haghaidh luathaitheantais – is cóir do bhaill foirne/saorálaithe a fhógairt a luaithe agus is 

féidir go praiticiúil aon leas féideartha díreach nó indíreach (a bhaineann le hairgead nó eile) a 
bhaineann, dar leo, le haon ghné dá ról mar bhall foirne/saorálaí arbh fhéidir a mheas mar 
chlaonadh ar a mbreithniúnas; 
 

 nochtuithe leasa – caithfidh gach ball foirne/saorálaí aon leas pearsanta, pobail nó gnó a fhógairt a 
d’fhéadfadh bheith i gcoimhlint lena bhfostaíocht. Is cóir seo a dhéanamh ag tús a dtéarma 
fostaíochta/oibre deonaí, agus a athnuachan ar bhonn bliantúil ar a laghad ina dhiaidh sin; 
 

 clárú leasanna ar bhonn bliantúil – coinneofar clár de leasanna ball foirne/saorálaithe agus ba chóir 
go n-áireofaí air liosta de leasanna airgid agus neamhairgid díreacha nó indíreacha;  

 
 bronntanais/fáilteachas – is cóir do bhaill foirne/saorálaithe bheith cúramach nuair a ghlacann siad le 

(haon) fáilteachas nó bronntais, go háirithe ó eagraíochtaí nó ó dhaoine a bhfuil, nó arbh fhéidir go 
mbeidh, leas airgid nó eile i bhfeidhmiú an Fhorais Teanga. Ba chóir dearcadh a bheith ag baill 
foirne/saorálaithe gan glacadh le haon bhronntanas/fáilteachas dá leithéid seo. Is cóir comhairle a 
lorg ón bPríomhfheidhmeannach nó ón mbainisteoir líne maidir le bronntanais/fáilteachas má tá 
ábhar imní díreach nó indíreach ag aon bhall foirne/saorálaí maidir lena n-iompar féin nó le hiompar 
daoine eile. 
 
Go ginearálta níor chóir fáilteachas, bronntanais agus siamsa a thairiscint nó a ghlacadh ach má tá 
fíorghá le heolas a thabhairt nó ionadaíocht a dhéanamh ar an eagraíocht; 
 

 oscailteacht – caithfidh baill foirne/saorálaithe cloí le straitéis agus treoir an Bhoird maidir le cloí le 
haon chód cleachtais maidir le rochtain ar fhaisnéis rialtais; 
 

 cosaint faisnéise oifigiúla – caithfidh baill foirne/saorálaithe faisnéis oifigiúil a choinnítear nó a 
fhaightear faoin rún le linn dualgais mar baill foirne/saorálaithe chosaint agus cloí le haon riachtanas 
sin a dhéanamh;  
 

 nochtadh faisnéise oifigiúla – ní bhainfidh baill foirne/saorálaithe úsáid/mí-úsáid as faisnéis a 
fhaigheann siad le linn a bhfostaíochta ar son a leasa phríobháidigh féin nó leas príobháideach 
daoine eile nó ar son leas polaitiúil, agus ní chuirfidh siad chun cinn a leas príobháideach nó daoine, 
gnólachtaí, cuideachtaí nó eagraíochtaí a bhfuil baint acu; 
 

 rúndacht – ní nochtfaidh baill foirne/saorálaithe eolas rúnda nó sonraí comhráite a dhéantar san 
Fhoras Teanga; 
 

 árachas agus slánaíocht – cinnteoidh an Príomhfheidhmeannach go bhfuil clúdach cuí árachais ag 
baill foirne/saorálaithe an Fhorais Teanga chun a bhfostaíocht/obair dheonach a ghabháil de láimh. 
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 fostaíocht sheachtrach – táthar ag súil leis nach nglacfaidh baill foirne le fostaíocht íoctha lasmuigh 
dá ról san Fhoras Teanga, agus sna tosca sin is cóir do bhaill foirne a bhfostaíocht a chur faoi bhráid 
an Phríomhfheidhmeannaigh, trína mbainisteoir líne cuí, le haghaidh a fhaofa.  Níor chóir go 
gcuirfeadh aon fhostaíocht bhreise a ghlactar isteach ar a ndualgais leis an bhForas Teanga. 

 
Cuimsitheacht laistigh den eagraíocht 

 
Maidir lena dhualgais mar fhostaitheoir, cloífidh an Foras Teanga leis na hoibleagáidí reachtúla a 
fhorchuireann Alt 75 den Northern Ireland Act (1998) agus an tAcht um Chomhionannas Fostaíochta 1998 i 
bPoblacht na hÉireann, a tháinig i bhfeidhm i nDeireadh Fómhair 1999, d’aisghairm sé agus tháinig sé in 
ionad an Achta in aghaidh Idirdhealú (Pá) 1974 agus an Achta um Chomhionannas Fostaíochta 1977.   

 
Is cóir aon saincheisteanna a bhaineann le comhionannas a chur faoi bhráid le bainisteoir líne baill 
foirne/saorálaí agus féadtar sa deireadh iad a chur faoi bhráid an Phríomhfheidhmeannaigh i scríbhinn. 
 
Téarmaí agus Coinníollacha 

 
Cloífear i gcónaí le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta mar atá leagtha amach i dtéarmaí agus 
coinníollacha/comhaontú saorálaí agus i sainchuntas poist/róil. 

 
Beidh a leanas ar a laghad ag fostaithe agus nuair atá sé ábhartha ag saorálaithe ón mBord agus ó 
bhainisteoirí sinsearacha: 

 
 tuiscint shoiléir ar ról an Bhoird 
 
 tuiscint shoiléir ar a bhfreagrachtaí féin 
 
 léaráid a thaispeánann struchtúr foirne 
 
 príomhthéarmaí comhaontaithe 
 
 sonraíocht faoin bpearsa 
 
 struchtúr pá agus polasaí 
 
 sainchuntas poist 
 
 téarmaí agus coinníollacha don fhoireann i scríbhinn 
 
 cóip den pholasaí comhdheiseanna 
 
 cóip den pholasaí oiliúna 
 
 cóip den chóras breithmheasa don fhoireann 
 
 cóip de na rialacha agus de na nósanna imeachta maidir le smacht, casaoid agus achomharc 
 
 cóip den pholasaí sláinte agus sábháilteachta 
 
 cóip den pholasaí maidir le ciapadh 
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 cóip den pholasaí sceithireachta 
 
 cóip de phlasaí & nósanna imeachta um chumhdach 
 
 cóip den chód iompair don fhoireann 
 
 cóip den chód iompair do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 
 
 cóip den chód iompair do thuismitheoirí/caomhnóirí 
 
 cóip den pholasaí frithbhulaíochta maidir le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 
 

Nósanna imeachta maidir le smacht, casaoid agus achomharc 
 

Comhaontaíonn Bord an Fhorais Teanga nósanna imeachta/réiteach fadhbanna smachta, casaoide agus 
achomhairc agus is cóir cloí leo i gcónaí. 
 
Ceisteanna sláinte agus sábháilteachta 

 
Cinnteoidh baill foirne/saorálaithe go gcloífidh siad le polasaithe sláinte agus sábháilteachta an Fhorais 
Teanga i gcónaí. 
 
Athbhreithnithe ar an gcód do bhaill foirne/saorálaithe 

 
Athbhreithneofar baill foirne/saorálaithe ar bhonn bliantúil le leasuithe comhaontaithe ag an mbord nuair 
is gá. 
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AGUISÍN 3 

Dualgais an Oifigigh Ainmnithe 
 
Tá Oifigigh Ainmnithe freagrach as feidhmiú mar fhoinse comhairle ar nithe a bhaineann le cumhdach agus 
as gníomhaíocht a chomhordú laistigh den eagraíocht.  Tá siad freagrach freisin as teagmháil le húdaráis 
reachtúla maidir le cásanna amhrasta nó iarbhír mí-úsáide linbh, duine óig agus/nó aosaigh shoghonta. 
 
Déanfaidh siad a leanas: 
 
 teagmháil chuí a bhunú leis an mball sinsearach de na húdaráis reachtúla atá freagrach as cumhdach 

 
 eolas agus comhairle a chur ar fáil maidir le ceisteanna a bhaineann le cumhdach do gach ball 

foirne/saorálaí 
 

 a chinntiú go leantar polasaí agus nósanna imeachta na heagraíochta maidir le cumhdach agus go 
gcoinnítear chun dáta iad de réir reachtaíocht reatha agus an chleachtais is fearr 
 

 a chinntiú go bhfuil eolas cuí ar fáil nuair a chuirtear cás ar aghaidh agus go ndearbhaítear i scríbhinn 
an cás faoi chlúdach rúnda 
 

 teagmháil a dhéanamh le húdaráis reachtúla mar is cuí 
 

 taifead a dhéanamh d’aon nochtadh mí-úsáide a dhéanann leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta 
le haon bhall foirne/saorálaí 
 

 taifead a dhéanamh d’aon amhras go bhfuil ball foirne/saorálaí ag mí-úsáid aon linbh/duine 
óig/aosaigh shoghonta 
 

 a chinntiú go bhfuil gach taifead scríofa maidir le cumhdach i gcomhad go slán agus faoi rún. 
 
 

Dualgais an Leasoifigigh Ainmnithe 
Tá ról tacaíochta ag an Leasoifigeach Ainmnithe i leith an Oifigigh Ainmnithe.  Tá siad freagrach as glacadh 
le tuairiscí agus plé le tuairiscí ar mhí-úsáid leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta má tá an 
tOifigeach Ainmnithe as láthair. 
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AGUISÍN 4 
 
Tuairisciú ábhar imní 

 
SEO FOIRM CHAIGHDEÁNACH AN FHORAIS TEANGA LE HAGHAIDH ÁBHAIR IMNÍ MAIDIR LE CUMHDACH 
AGUS/NÓ LEAS A THUAIRISCIÚ 
 

FOIRM TUAIRISCITHE LE HAGHAIDH ÁBHAIR IMNÍ AMHRASTA 
MAIDIR LE CUMHDACH 

 
Caithfear ceisteanna a fhreagairt ina n-iomláine. 
 
Caithfidh an tOIFIGEACH AINMNITHE an fhoirm seo a choinneáil faoi rún agus in áit shlán  
 
I gcás éigeandála nó lasmuigh d’uaireanta oibre, is cóir teagmháil a dhéanamh leis an Iontaobhas 
Sláinte agus Cúraim Shóisialta/FSS nó le Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann/An Garda 
Síochána. 
 

Ainm an duine ag déanamh na 
tuairisce: 

 

Ainm na hEagraíochta:  

Ain an linbh/duine óig/aosaigh 
shoghonta: 

 

Aois:  

Ainm tuismitheora/cúramóra:  

Seoladh baile:  

 

 

Cód poist:  

Uimhir fóin:  

ÁBHAR IMNÍ: 

Comhlánaigh an bosca thíos, le do thoil, má tá nochtadh déanta ag leanbh/duine óg/aosach 
soghonta. 
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Cén uair a bhí an nochtadh/ábhar imní? (Cuir isteach dáta/am) 

 

Cén áit a raibh an nochtadh/ábhar imní? 

 

Cad iad na tosca ónar lean an nochtadh/ábhar imní? 

 

An raibh daoine eile i láthair nuair a tharla an nochtadh/ábhar imní?  

Bhí  Ní raibh  

Má bhí, tabhair ainmneacha/róil le do thoil 

 

 

Cén cineál nochtaithe/ábhar imní a bhí ann? 

 

Tabhair focail an linbh/duine óig/aosaigh shoghonta mar a thug siad féin uathu iad 

Cuir síos ar aon chomharthaí de ghortú fisiciúil ar an leanbh/duine óg/aosach soghonta 

 

Cuir síos ar aon chomharthaí/athruithe mothúchánacha nó iompraíochta sa leanbh/duine 

óg/aosach soghonta 
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Ar ainmníodh aon duine nó ar cuireadh aon rud i leith aon duine mar chuid de na líomhaintí (má 

ainmníodh nó má cuireadh, déan taifead de shonraí le do thoil)? 

Cén gníomh amach anseo atá comhaontaithe/socraithe? 

 

Síniú:   Dáta:  

Cás curtha ar aghaidh chuig:  

 

_____________________________ ___________________ 

Oifigeach Ainmnithe Dáta: 

 

Tá treoir forbartha ag an bhForas Teanga de réir an Achta um Chosaint Sonraí 1998 (TÉ nó PÉ nó an dá 

cheann acu): agus tá aontaithe aige gur chóir taifid ar chásanna a cuireadh ar aghaidh chuig eagrais 

reachtúla maidir le saincheist um chumhdach faoi leanbh/duine óg/aosach soghonta a choinneáil suas le 

seacht mbliana. Is cóir an fhaisnéis seo a choinneáil faoi ghlas i gcaibnéad slán agus rochtain ar na 

heochracha a choinneáil faoi dhiansmacht. 
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AGUISÍN 5 
 
Nós imeachta maidir le gearáin faoi shaincheisteanna um chumhdach 
 
Táimid ag iarraidh gur eispéireas dearfach a bheidh ag baill foirne/saorálaithe uile san Fhoras Teanga, ach 
is gá a aithint go bhfuil amanna ann nuair is féidir deacrachtaí a bheith ann agus go mb’fhéidir go mbeidh 
ábhar imní nó saincheist agat. 
 
Táthar ag súil leis gur féidir an chuid is mó fadhbanna a réiteach go neamhfhoirmiúil. Is féidir ábhair imní a 
lua go neamhfhoirmiúil leis an Oifigeach Ainmnithe. Mura réitítear d’ábhar imní nó má bhraitheann tú go 
dteastaíonn gearán foirmiúil, tagair le do thoil do na nósanna imeachta foirmiúla thíos.  
 
NB: Má bhaineann do ghearán le hiompar míchuí ag ball foirne/saorálaí nó úsáideoir seirbhíse i leith 
leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, tuairiscigh seo don Oifigeach Ainmnithe. 
 
FOIRMIÚIL 
Céim 1  
Gearán déanta leis an Oifigeach Ainmnithe 
Is cóir an gearán foirmiúil a chur chuig an Oifigeach Ainmnithe (nó mura bhfuil an tOifigeach Ainmnithe ar 
fáil nó má tá an gearán faoin Oifigeach Ainmnithe, téigh chuig an Leasoifigeach Ainmnithe. 
 
Ag an bpoint seo tá an gearán fiosraithe.  Déanfar taifead den ghearán agus den fhiosrú agus coinneofar 
sin faoi rún. Cuirfear in iúl duit cá fhad a ghlacfaidh sé an gearán a fhiosrú agus cén uair a chuirfear 
cinneadh in iúl. 14 lá atá ann de ghnáth. 
 
A luaithe agus atá cinneadh déanta, cuirfear seo in iúl duit agus comhaontófar agus cuirfear i bhfeidhm 
aon ghníomhartha atá ag teastáil a luaithe agus is féidir. 
 
Céim 2 
Achomarc ar Chinneadh chuig an bPríomhfheidhmeannach 
Má bhraitheann tú nár pléadh leis an ngearán go sásúil ag Céim 1, nó má bhaineann an gearán leis an 
Oifigeach Ainmnithe, is cóir an gearán foirmiúil a chur chuig an Leasoifigeach Ainmnithe, a dhéanfaidh 
taifead de, a fhiosróidh an gearán, a thiocfaidh ar chinneadh agus a chuirfidh seo in iúl duit.  Má 
bhraitheann tú fós nár pléadh leis an ngearán go sásúil, is cóir an gearán foirmiúil a chur chuig an 
bPríomhfheidhmeannach a dhéanfaidh taifead de, a fhiosróidh an gearán, a thiocfaidh ar chinneadh agus a 
chuirfidh seo in iúl duit. 
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Teagmhálacha úsáideacha agus 
comharthaíocht 

 

Tuaisceart Éireann 
 
Iontaobhais Sláinte agus Cúraim Shóisialta - Foirne Geatabhealaigh 
www.hscni.net 

 
Iontaobhas Sláinte agus Cúraim Shóisialta Bhéal 
Feirste 

028 9050 7000* 

Iontaobhas Sláinte agus Cúraim Shóisialta an 
Tuaiscirt 

0300 123 4333* 

Iontaobhas Sláinte agus Cúraim Shóisialta an 
Deiscirt 

0800 783 7745* 

Iontaobhas Sláinte agus Cúraim Shóisialta an 
Oirdheiscirt 

0300 100 0300* 

Iontaobhas Sláinte agus Cúraim Shóisialta an 
Iarthair 

028 7131 4090 * 

Seirbhís taobh amuigh d’uaireanta oibre 
Tá uimhir amháin réigiúnach le haghaidh cásanna a chur ar 
aghaidh taobh amuigh d’uaireanta oibre:  028 9504 9999 

 

Iontaobhais Sláinte agus Chúraim Shóisialta – Seirbhís Cumhdaigh d’Aosaigh 
 

Béal Feirste (028) 9504 1744 (028) 9504 9999 

Tuaisceart (028) 9441 3125 (028) 9504 9999 

Oirdheisceart (028) 9250 1277 (028) 9504 9999 

Deisceart (028) 37412015 (028) 9504 9999 

Iarthar (028) 71611366  (028) 9504 9999 

 

Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann 
 

Éigeandáil 999 

Neamhéigeandáil 101 

Ceisteanna Ginearálta 101 

 
 
 

http://www.hscni.net/
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Teagmhálacha Úsáideacha Eile 
 

Volunteer Now 

34 Cearnóg Shaftsbury 
Béal Feirste, BT2 7DB 
Teil:  028 9023 2020 
www.volunteernow.co.uk 

 
AccessNI 
PO Bosca 1085 
Béal Feirste, BT5 9BD 
Teil: 0300 200 7888 
www.nidirect.gov.uk/accessni 
  

Bryson Intercultural (Multi Cultural Resource Centre mar a bhí) 

9 An Corrán Íochtarach  
Béal Feirste, BT7 9NR 
Teil: 028 9024 4639 
www.mcrc-ni.org 

 
Child Exploitation and Online Protection Centre 
33 Vauxhall Bridge Road 
Londain, SW1V 2WG 
Teil: 0870 000 3344 
www.ceop.police.uk 
  

Child Care Policy Directorate 

DHSSPS (TÉ) 
Seomra D1.4, Tithe an Chaisleáin 
Eastát Stormont 
Béal Feirste, BT4 3SQ 
Teil: 028 9052 2698 
www.dhsspsni.gov.uk  

 
ChildLine 

NSPCC Weston House 
42 Curtain Road 
London, EC2A 3NH 
Teil: 0808 800 5000 (Cabhair agus comhairle), 0800 1111 (Cabhairlíne) 
www.childline.org.uk 
 
NSPCC Béal Feirste 

Páirc Gnó Jennymount 
Páirc Tionsclaíochta Jennymount 
Sráid Derby Thuaidh 
Béal Feirste 
BT15 3HN 
Teil: 028 9035 1135 
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D’fhéadfadh sé chomh maith gur mhaith leat dul chuig an gcomhairle ar an suíomh Safer Network 
http://www.safenetwork.org.uk/help_and_advice/pages/using_social_media.a 

 
 
 

Poblacht na hÉireann 
 

Tá 2 údarás reachtúla in PÉ ar a bhfuil freagracht maidir le leanaí agus aosaigh shoghonta a chosaint: Tusla agus an 
Garda Síochána  

Tusla – An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an 
Teaghlach 

Urlár 2-5  
Foirgneamh Brunel 
Ceathrú Heuston Theas 
Baile Átha Cliath 8 

Suíomh gréasáin: www.tusla.ie 
Fón: 01 7718500 
Ríomhphost: info@tusla.ie 

Tá na feidhmeanna Leanaí & Seirbhísí Teaghlaigh de FSS anois mar chuid den Ghníomhaireacht um Leanaí agus an 
Teaghlach, Tusla.  Cuireadh Tulsa ar bun de réir dlí ar an 1 Eanáir 2014.  

 
In éigeandáil déan teagmháil, le do thoil, leis an nGarda síochána, nó ní fheidhmíonn Tusla ach le linn gnáthuaireanta 
oifige: 

An Garda Síochána 
Suíomh gréasáin: www.garda.ie  
Fón Éigeandála: 999 / 112 
Líne Rúnda 1890 205805 

Is cóir duit an tseirbhís seo a úsáid má tá coir nó eachtra ar siúl anois nó má tá duine éigin i gcontúirt láithreach. 
 
 
Gníomhaireachtaí tacaíochta eile: 

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige www.dcya.gov.ie 

Barnardos www.barnardos.ie 

Children’s Rights Alliance www.childrensrights.ie 

Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children www.ispcc.ie 

Early Childhood Ireland www.earlychildhoodireland.ie 

Women’s Aid www.womensaid.ie 

Samaritans www.samaritans.org 

UCD National Centre for the Protection of Older 
People (NCPOP) 

www.ncpop.ie 

National Office for Suicide Prevention www.YourMentalHealth.ie 

 

ChildLine 

ISPCC 
20 Sráid Theach Laighean 
BAILE ÁTHA CLIATH 2 

1 800 666 666 
www.childline.ie 

Age Action Ireland Ltd. 
30/31 Sráid Camden Íochtarach 
BAILE ÁTHA CLIATH 2 

01 4756989 
www.ageaction.ie 

http://www.safenetwork.org.uk/help_and_advice/pages/using_social_media.aspx
http://www.tusla.ie/
mailto:info@tusla.ie
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Women’s Aid 

5 Plás Wilton 
BAILE ÁTHA CLIATH 2 

1 800 341900 
www.womensaid.ie 

Parentline 

Teach Carmichael 
Sráid Brunswick Thuaidh 
BAILE ÁTHA CLIATH 7 

1 890 927277 
www.parentline.ie 

An Oifig Náisiúnta um Fhoréigean Baile, Gnéasach 
agus Inscnebhunaithe a Chosc 
2ú hUrlár Cúirt Montague 
Sráid Montague 
BAILE ÁTHA CLIATH 2 
 
Cabhairlíne Cheantair na Samaritans 

20 Sráid Barrington 
LUIMNEACH 

 
 
 
 

353 1 4768680 
www.cosc.ie 
 
 
 
 
 
1 850 609090 
www.samaritans.org 

 
Má tá imní ort faoi mhí-úsáid seanóirí nó má tá tú ag iarraidh cuidiú a fháil, is féidir leat teagmháil a 
dhéanamh le Líne Eolais FSS ar 1850 24 1850.  Tá cabhairlíne FSS oscailte ó Luan go Satharn, ó 8.00 ar maidin go 

8.00 tráthnóna.  Is féidir leat freisin teagmháil a dhéanamh le d’Oibrí Cásanna Seanóirí le haghaidh Cosaint 
Seandaoine le d’ábhar imní.  In éigeandáil, ina bhfuil duine faoi riosca láithreach, is cóir duit teagmháil a 
dhéanamh leis an nGarda Síochána nó le Seirbhísí Éigeandála ar 999 nó 112. 


