
Foirm 1 Seicliosta Cáilíochtaí   
Uimhir Thagartha na Seirbhíse   (más infheidhme). 

 

Seicliosta na gClár Cúram Leanaí d’Iarratais Nua faoi scéim ECCE ar an Early Years Hive 2022/23 

Ní mór an fhoirm seo a líonadh isteach i gcás seirbhísí ar mian leo páirt a ghlacadh sa Chlár Cúraim Leanaí de chuid DCEDIY – ECCE. Ní mór duit féin 
agus don CCC áitiúil an seicliosta a líonadh isteach agus a shíniú. Nuair a bheidh an seicliosta seo líonta isteach agat, cuir an fhoirm seo i gceangal leis 
an rannán cáilíochtaí ECCE san Early Years Hive.  Ansin cuirfear do sheirbhís leis an Early Years Hive. 

   
Cuir tic sna boscaí cuí a bhaineann leis na ráitis seo a leanas:  

Seicliosta an 
Iarratasóra 

Cuir tic sa bhosca 

Seicliosta CCC 
Cuir tic sa bhosca 

1 Tá cóipeanna á gcur i gceangal agam de cháilíochtaí na mball foirne a chuirfidh Clár 
ECCE ar fáil ó Lúnasa 2022. Níor glacadh ach le cáilíochtaí atá ar liosta “Cáilíochtaí 
Aitheanta Luathbhlianta DCEDIY” nó le daoine a bhfuil litir incháilitheachta acu ó 
DCEDIY. Ní mór do gach Príomh-Oideoir ECCE dámhachtain iomlán QQI (FETAC) ar 
Leibhéal 6 a bheith aige nó aici mar leibhéal íosta cáilíochta, agus ní mór 
dámhachtain iomlán QQI (FETAC) ar Leibhéal 5 ar a laghad a bheith ag gach Oideoir. 

 Deimhníodh an CCC le 
tic 

 

2. a Dearbhaím go mbeidh ar a laghad ochtar leanaí cláraithe i mo sheirbhís (i ngach seisiún) 
i mí Lúnasa 2022/23, rud a chuirfidh ar mo chumas dom Clár ECCE iomchuí a sholáthar 
NÓ  

 
 

 

2. b Tuigim, más rud é nach mbeidh ar a laghad ochtar leanaí cláraithe i mo sheirbhís i mí 
Lúnasa 2022, go n-iarrfaidh mé díolúine ó 2(a) ó mo CCC áitiúil. 

  
 

3 Luaigh le do thoil an líon uasta leanaí ar féidir le do sheirbhís freastal orthu (ag aon am 
amháin) faoin scéim ECCE. 

  

  

Thar ceann  (ainm na Seirbhíse Luathbhlianta), is mian liom iarratas a dhéanamh ar pháirt a ghlacadh sa 

Scéim ECCE don bhliain chláir 2021/22. Tá sé á dheimhniú ag CCCanna go gcomhlíonann na doiciméid a chonaic siad na ceanglais maidir le cáilíochtaí. 

 

Síniú an Phríomh-Úsáideora Údaraithe: ___________________________  Dáta:   __________________  

 

Úsáid CCC amháin:   Síniú: __________________________________    CCC: Dáta: ____________________ 

 

Nuair a bheidh an fhoirm seo líonta isteach ag an bPríomh-Úsáideoir Údaraithe agus ag an CCC, cuir i gceangal í le rannán Cáilíochtaí ECCE sa Hive. 


