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CCC Ainm na Seirbhíse Uimhir thagartha 
seirbhíse 

An Cineál Seirbhíse 
(Pobal/Príobháideach) 

    

 

 

Díolúine Á Lorg Faoi Cuir Tic sa 
Bhosca Cuí 

A) Soláthraithe faofa ag a bhfuil rollú laethúil de 8 leanbh, ar a laghad, ach ar 
chúis mhaith, nach bhfuil ach 3 nó níos mó páirteach i gclár ECCE agus tá 
na leanaí eile idir 2½ agus 6 bhliain d’aois; 

 

B) Seirbhísí a bhfuil teoranta ó thaobh acmhainne de ach a nglactar leo mar 
shuíomhanna oiriúnacha chun an clár réamhscoile a sholáthar agus ag a 
bhfuil rollú laethúil de líon nach lú ná 5 leanbh ECCE-incháilithe i seisiúin 
ranga réamhscoile; 

 

C) Seirbhís ag a bhfuil rang ECCE atá lán ach a bhfuil leanaí eile atá incháilithe 
le haghaidh ECCE i rang ina bhfuil an clár réamhscoile ECCE á chur ar fáil 
ina bhfuil rollú laethúil de nach lú ná 5 leanbh – faoi réir an cheanglais go 
bhfuil critéir cháilíochta foirne ECCE á gcomhlíonadh; 

 

D) Feighlithe leanaí atá cláraithe le Tusla ag a bhfuil rollú laethúil de 5 leanbh 
idir aois 2½ agus 6 bhliain d’aois; 

 

E) Seirbhís Chúram Leanaí ar a laghad a bhfuil 4 leanbh ann atá incháilithe le 
haghaidh an chláir ECCE agus atá lonnaithe i gceantar nach bhfuil aon 
seirbhís ECCE ar fáil do thuismitheoirí. 

 

 

 

 

  

An Dáta Iarratais  
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Tá gá le cúram leanaí sa cheantar Tá/Níl 

Tá Ceannaire Ranga agus Cúntóir Réamhscoile atá cáilithe go cuí sa seisiún 
díolmhaithe (más gá) 

Tá/Níl 

Tá na Leanaí atá ag glacadh páirte sa seisiún laistigh den aoisraon iomchuí 

Le do thoil tabhair dúinn na sonraí faoi líon na leanaí agus a ndátaí breithe: 

Tá/Níl 

 

 

 

 

Beidh na critéir faoin rogha roghnaithe thuas á gcomhlíonadh ag na leibhéil 
tinrimh laethúla sa seisiún (is eisceacht é tinneas, etc.) 

Beidh/Ní bheidh 

Tá curaclam cuí bunaithe (tá na gnáthaimh agus sceidil oiriúnach do 
riachtanais na leanaí) 

Tá/Níl 

Timpeallacht oiriúnach (tá ábhair agus acmhainní atá oiriúnach ó thaobh na 
forbartha de ar fáil do leanaí ECCE) 

Tá/Níl 

 

 

Thar ceann ______________________________________ (ainm na Seirbhís Fhoghlaim agus Chúram 

na Luath-Óige) is mian liom iarratas a dhéanamh ar dhíolúine íosta don bhliain cláir 2022/2023. 

Síniú an Phríomhúsáideora Údaraithe:_______________________________________________ 

Síniú i gCeannlitreacha:_______________________________________________ 

Dáta:_________________ 

Uimhir Thagartha na Seirbhíse: _________________ 

 

 

 

 

 

  



Bliain cláir 2022/23 Iarratas ar Dhíolúine Líon íosta ECCE 

 

Seol an fhoirm seo ar ais chuig do Choiste Contae agus Cathrach i gCúram Leanaí (CCC) áitiúil le 

haghaidh athbhreithniú a dhéanamh air 

Le haghaidh úsáid CCC amháin: 

Tá athbhreithniú déanta agam ar an iarratas seo agus molaim díolúine íosta a cheadú sa chás seo 

don bhliain cláir 2022/2023. 

 

Síniú:_______________________________________________ 

Síniú i gceannlitreacha:_________________________________ 

Ainm an Choiste Contae agus Cathrach: ____________________________ Dáta:_________________ 

 

Nuair a fhaightear an fhoirm stampála ón CCC áitiúil, le do thoil tarraing iarratas nua ar an HIVE mar 

seo: 

• Cliceáil in Iarratais -> Cliceáil in Iarratas Nua -> Bainistiú Chuntas Úsáideora (User Account 
Management) 

• Cineál Iarratais: Ullmhacht Chláir (Programme Readiness) 

• Sonraí faoin Iarratas: Díolúine Íosta ECCE 


