
LE GO MBEIDH TÚ 
SLÁN SÁBHÁILTE  

MÍ NA NOLLAG 2015

in



Úsáidfimid  ........................................................................ 
na treoirlínte seo le go mbeidh tú slán sábháilte.

Is é an t-ainm atá ar d’oifigeach ainmnithe 
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Cad é atá i gceist leis?
Tá sé de cheart ag gach duine a bhrath go bhfuil siad 
slán sábháilte – faoi chosaint ó gach cineál dochair.

Nuair a thagann daoine chuig ............................................. 
ba chóir dúinn a chinntiú go bhfuil siad sábháilte linn.   
Tá leanaí agus daoine óga i gceist leis seo.  
In amanna bíonn cosaint speisialta ag  
teastáil ar dhaoine fásta freisin mar  
gheall ar mhíchumas a bheith acu nó  
iad a bheith anonn in aois.

Sa pháipéar seo is féidir leat a fháil  
amach cad é atáimid a dhéanamh le  
go mbeidh tú slán sábháilte.

Cothrom na Féinne
Creideann ................................... go bhfuil sé de cheart ag 
gach duine go bpléifear go cothrom leo, is cuma:

• cén aois atá siad 
• an buachaill nó cailín iad
• cén tír arb as dóibh nó cén cine lena mbaineann siad
• an bhfuil siad lánchumasach  
• an bhfuil míchumas orthu
• cén reiligiún atá acu
• an bhfuil siad heitrighnéasach, aerach, déghnéasach 
 nó trasghnéasach
• an bhfuil siad saibhir nó bocht.
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Rúin a choinneáil
Ní féidir lenár mbaill foirne agus 

saorálaithe a gheallúint duit rúin a  
choinneáil.  

Má deir duine leo go bhfuil dochar déanta do 
dhuine ní féidir leo an rún sin a choinneáil - 
CAITHFIDH siad é a insint do dhuine éigin a 
bheidh in ann ansin cuidiú leis an duine a 
bhfuiltear ag déanamh dochair dóibh.

Ach ní inseoidh siad do gach duine anseo - díreach an 
duine atá in ann cabhrú.

.
Cineálacha dochair
Ar an dea-uair bímid go léir sábháilte an chuid is mó  
den am ach is féidir, in amanna, le leanaí, daoine óga 
agus roinnt daoine fásta bheith to i mbaol ó chineálacha 
éagsúla dochair.

Mí-úsáid Chorpartha
Is é seo nuair a ghortaítear duine d’aon turas. D’fhéadfadh 
sé gur bualadh nó croitheadh nó mar sin atá i gceist.

Mí-úsáid mhothúchánach
Is é seo nuair a ghortaítear mothúcháin duine agus go 
mbraitheann siad go holc mar gheall air. D’fhéadfadh sé 
go gcuirtear scanradh orthu nó go gcuirtear in iúl dóibh 
nach bhfuil grá ag daoine orthu nó nach bhfuil siad maith 
go leor.
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Mí-úsáid ghnéasach
Is é seo nuair a bhuailtear bob ar dhuine nó nuair a thugtar 
ar dhuine rudaí a bhaineann le gnéas a dhéanamh.  
D’fhéadfadh sé go dtugtar orthu lámh a leagan ar bhaill 
phríobháideacha den chorp nó go dtugtar orthu breathnú 
ar phictiúir de dhaoine ag déanamh rudaí mar sin.  

Faillí
Is é seo nuair nach dtugtar aire do dhuine mar is ceart.  
D’fhéadfadh sé nach dtugtar bia dóibh nuair atá ocras 
orthu, nó nach gcoinnítear sábháilte ó chontúirt iad nó 
nach dtugtar cúram dóibh nuair atá siad tinn, nó nach 
mbítear cineálta leo nuair atá scanradh nó brón orthu.

An méid atáimid a dhéanamh le 
go mbeidh tú slán sábháilte
• Thugamar dualgas do bhall foirne páistí a choinneáil 

sábháilte. An tOifigeach Ainmnithe an teideal atá ag 
an duine seo - agus tá oiliúint speisialta faighte acu le 
go mbeidh a fhios acu go díreach cad atá le déanamh 
má tá dochar á dhéanamh ar dhuine éigin.

• Má insíonn tú dúinn go bhfuil dochar dáiríre á  
dhéanamh ort éistfidh muid go cúramach leat agus  
tabharfaimid aird ort. Inseoimid don Oifigeach  
Ainmnithe agus ansin cuideoidh siadsan leat  
agus inseoidh siad do do thuismitheoir  
nó do chúramóir (ach amháin más é do  
thuismitheoir nó do chúramóir an duine  
atá ag déanamh dochair duit).

• Déanfaimid cinnte de gur féidir linn  
muinín a chur inár mbaill foirne agus  
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saorálaithe bheith ag obair le leanaí, daoine óga agus 
daoine fásta a bhfuil cosaint speisialta ag teastáil uathu.

• Déanfaimid cinnte de go bhfaigheann ár mbaill foirne 
agus saorálaithe oiliúint speisialta le go mbeidh tú slán 
sábháilte.

• Déanfaimid cinnte de go bhfuil na rudaí a dhéanann 
tú le ................................... sábháilte agus déanaimid 
cinnte de nach aon chontúirt timpistí ann. Má tá  
timpiste ann, beidh a fhios ag ár mbaill foirne cad  
é atá le déanamh le gach duine a choinneáil slán  
sábháilte.

• Déanfaimid cinnte de go bhfuil a fhios ag tuismitheoirí 
nó cúramóirí cad é atáimid a dhéanamh agus go 
mbeidh siad sásta go mbeidh tú páirteach.

• Anois agus arís cuirfimid ceist ar bhaill foirne, 
saorálaithe, ort féin agus do thuismitheoirí nó cúramóirí 
cad é a cheapann tú den bhealach a ndéanaimid 
rudaí in ................................... agus éistfidh muid leis an 
méid a deir tú linn.

• Déanfaimid cinnte de go bhfuil a fhios ag ár mbaill 
foirne agus saorálaithe conas déileáil le bulaíocht.

• Beidh a fhios ag ár mbaill foirne agus saorálaithe  
conas grianghraif díot a úsáid e.g. ar ár suíomh  
gréasáin ar bhealach nach ligeann do strainséirí gach 
rud a fháil amach fút. 

• Tá rialacha speisialta dár mbaill foirne agus  
saorálaithe maidir le síob a thabhairt duit nó  
maidir le daoine a thabhairt ar thurais.

• Tá rialacha againn freisin le go  
mbeidh tú sábháilte nuair atá tú  
ar an Idirlíon agus ag úsáid  
rudaí ar nós Facebook, Twitter  
nó ríomhphost agus téacsanna.
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Rudaí ba mhaith linn   
go ndéanfá
Táimid ag iarraidh go mbainfidh tú taitneamh  
as teacht chuig  ................................... !

Le cuidiú leis seo:

• bí dílis agus tabhair an dara seans do do chairde
• bí cairdiúil - cuir fáilte roimh dhaoine nua
• bí cineálta - go háirithe nuair atá sólás ag teastáil ó 

dhaoine
• ná cuir brú ar dhaoine rudaí a dhéanamh nach mian 

leo a dhéanamh
• tabhair aire den trealamh
• pléigh le gach duine le meas - gan aon eisceacht!
• ná húsáid drochtheanga agus ná tabhair ainmneacha 

gránna ar dhaoine
• ná déan bulaíocht agus ná bí garbh nuair a bhíonn tú 

ag súgradh
• tar in am nó inis dúinn má tá tú ag dul a bheith mall
• caith na héadaí cearta do ghníomhaíochtaí
• íoc as imeachtaí in am is i dtráth
• ná caith tobac agus tú linn
• ná hól alcól agus ná caith drugaí agus tú linn
• coinnigh thú féin slán sábháilte
• inis dúinn má tá drochiompar ar siúl ag duine ar bith 

le duine éigin nó má tá aon duine ag bulaíocht nó ag 
déanamh rudaí dainséaracha

• ná bí foréigneach ná ionsaitheach

Cuimhnigh - tá sé de cheart agat bheith sábháilte, go 
gcreidfidh daoine rudaí a deir tú agus tá sé de cheart 

agat cabhair a lorg.
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Uimhreacha úsáideacha
Má tá tú ag iarraidh labhairt le duine éigin nó más  

mian leat a insint dóibh gurbh fhéidir go bhfuil dochar  
á dhéanamh ort nó ar dhuine éigin eile, is féidir leat glao 

a chur ar na huimhreacha seo: 

Sa Tuaisceart 
Má tá cabhair ag teastáil uait nó ó   

dhuine éigin in éigeandáil, Póilíní - 999 
Póilíní (nuair nach éigeandáil é) - 101
Cabhairlíne NSPCC - 0800 3891 701

ChildLine - 0800 1111

Sa Deisceart
Má tá cabhair ag teastáil uait nó ó dhuine éigin in  

éigeandáil, An Garda Síochána - 999 
An Garda Síochána (nuair nach éigeandáil é) - 112

ChildLine (PÉ) Saorghlao 1800 66 66 66
Cabhairlíne ISPCC (PÉ) 01 6767 960

Gníomhaireacht na hUltaise
An Malartán Arbhair

31 Sráid Gordon
Béal Feirste BT1 2LG
Tuaisceart Éireann

Fón: 028 9023 1113
www.ulsterscotsagency.com

Foras na Gaeilge
Teach an Gheata Thiar
2-4 Sráid na Banríona

Béal Feirste BT1 6ED
 

Fón: 028 9089 0970
www.gaeilge.ie

www.forasnagaeilge.ie  

Participation Network • Children in Northern Ireland
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