Iarratas ar Iompar Scoile do Leanaí ag a bhfuil Riachtanais
Oideachais Speisialta i leith na Scoilbhliaina 20_/20_

1.

Ná líontar an t-iarratas seo ar iompar scoile ach amháin sa chás nach bhfuil an leanbh in ann leas a bhaint as gnáthsheirbhís
iompair scoile.
2. Faigheann an NCSE an t-eolas seo chun dáileadh iompar scoile ar leanaí ag a mbíonn riachtanais oideachais speisialta a éascú.
Ní mór an tuairisc/na tuairiscí gairmiúla atá ag teastáil chun tacú leis an iarratas a chur isteach in éineacht leis an bhfoirm seo.
3. Seolfaidh an SENO an fhoirm iarratais seo chuig an Roinn Iompair Scoile, An Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS), a
thógfaidh cinneadh maidir le hiompar a sholáthar de réir téarmaí na Scéime Iompar Scoile do Leanaí ag a bhfuil Riachtanais
Speisialta Oideachais.
4. Tugtar tuilleadh eolais ar an tslí ina mbaintear úsáid as do chuid sonraí sa Ráiteas um Príobháideachas Sonraí.

SONRAÍ AN LINBH
Ainm an linbh
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Éirchód
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B.
1.
2.
3.
4.
5.

Scoil Speisialta

Rang Speisialta

Tá

Scoil Phríomhshrutha
Níl

TOILIÚ TUISMITHEORA/CAOMHNÓRA

Dearbhaím, dearbhaímid, tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) an dalta ainmnithe thuas, a bhfuil mo shíniú/ár sínithe thíos:
Nach bhfuil mo leanbh in ann leas a bhaint as gnáthsheirbhís iompair scoile.
Tuigim go gcoimeádfaidh an NCSE agus an scoil araon cóipeanna den bhfoirm seo agus na doiciméid atá ceangailte léi.
Toilím go mbeidh teacht ag an ROS ar an eolas atá ar an bhfoirm seo agus na doiciméid atá ceangailte léi.
Toilím go mbeidh teacht ag Bus Éireann ar eolas cuí atá ar an bhfoirm seo.
Tuigim nach mbeidh mo leanbh i dteideal iompar scoile faoi théarmaí an Scéim Iompair Scoile do leanaí ag a mbíonn
Riachtanais Oideachais Speisialta más rud é go gcinntítear go mbíonn scoil níos gaire do bhaile an linbh a fhéadfadh freagairt
do riachtanais oideachais speisialta mo linbh, nó gur féidir teacht ar a leithéid de scoil.
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C.
Ainm na Scoile

MIONSONRAÍ NA SCOILE

Seoladh na Scoile
Éirchód
Amanna Oscailte agus
Dúnta na Scoile
Uimhir Rolla na Scoile
Uimhir Theileafóin
Seoladh na Scoile
Ainm an Phríomh-Oide

D.
RIACHTANAIS IOMPAIR SCOILE
Cuir tic mar is cuí 
TÁ
NÍL
Tá na tuairiscí proifisiúnta ábhartha curtha isteach agus tacaíonn siad leis an iarratas seo
Tá coimhdire ag teastáil ón leanbh mar gheall ar riachtanais chúraim agus sábháilteachta.
(Má tá, líon mír F le do thoil – iarratas ar riachtanas coimhdire a mheas.)
Beidh gá le rochtain cathaoir rotha.
Luaigh le do thoil aon eolas cúntach atá agat maidir le cinneadh a thógáil faoin socrú iompair atá ag teastáil

Síniú Príomh-Oide na
Scoile
Dáta

E.

MOLADH ÓN EAGRAÍ RIACHTANAIS OIDEACHAIS SPEISIALTA (SENO)

Cuir tic le do thoil 
(i) Tá an/na tuairisc(í) p(h)roifisiúnta riachtanacha de réir critéir na Roinne Oideachais agus
Scileanna maidir le freastal ar an suíomh lena mbaineann
(ii) Is í an scoil seo an scoil is gaire do bhaile an linbh ina bhfuil na hacmhainní nó ar féidir
na hacmhainní a thabhairt di chun freastal ar riachtanais oideachais an linbh de réir critéir
na Roinne Oideachais agus Scileanna
(iii) Bunaithe ar eolas faighte i dtuairiscí proifisiúnta táim in ann a chur in iúl nach bhfuil an
leanbh seo in ann leas a bhaint as gnáthsheirbhís iompair scoile.
Aon eolas eile, (más ann dó), a bhaineann leis an iarratas seo:

Ainm SENO
Limistéar
SENO

Dáta

Dáta
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TÁ

NÍL

Iompar Scoile
Iarratas ar Thacaíocht Coimhdire
1.

Ná líontar an t-iarratas seo ar thacaíocht coimhdire ach amháin sa chás go mbeidh coimhdire de dhíth ar an
leanbh le linn iompair scoile mar gheall ar riachtanais chúraim agus sábháilteachta.
2. Ní mór an tuairisc/na tuairiscí p(h)roifisiúnta atá ag teastáil chun tacú leis an iarratas a chur isteach chuig an
SENO.
3. Seolfaidh an SENO an fhoirm iarratais seo ar aghaidh go dtí an Roinn Iompair Scoile, An Roinn Oideachais agus
Scileanna (ROS) chun cinneadh a dhéanamh maidir le coimhdire a dháileadh.

Pléifear le hIarratais ar thacaíocht Coimhdire faoin scéim seo má léiríonn na tuairiscí cuí proifisiúnta go bhfuil a
leithéid de thacaíocht ag teastáil ón leanbh.
F.
BUNÚS LEIS AN nGÁ LE TACAÍOCHT COIMHDIRE
Coirp

Éisteacht/na
Súl

TUGTAR

NÍ THUGTAR

Cuir tic leis an
riachtanas le haghaidh
tacaíocht coimhdire
An dtugtar le tuiscint i
dtuairiscí proifisiúnta
go bhfuil gá le
Coimhdire?

Riocht
Leighis

Cúram
Pearsanta

Iompar

Eile

Mura bhfuil tuairiscí
proifisiúnta agat chun
tacú le riachtanais
chúraim mar a luaitear
anseo thuas iad,
mínigh le do thoil an
chúis go bhfuiltear ag
lorg tacaíocht
Coimhdire.
DEARBHÚ ÓN bPRÍOMH-OIDE
Dearbhaím gur léir ó na tuairiscí a cuireadh ar fáil dom nach bhfuil an leanbh seo in ann leas a bhaint as
gnáthsheirbhís iompair scoile gan tacaíocht coimhdire.
Síniú
Dáta
G.

DEARBHÚ ÓN SENO

Dearbhaím gur léir ó na tuairiscí a cuireadh ar fáil dom nach bhfuil an leanbh seo in ann leas a bhaint as
gnáthsheirbhís iompair scoile gan tacaíocht coimhdire.
Síniú
Dáta
Ráiteas um Príobháideachas Sonraí

Lorgaíonn an Roinn agus an NCSE do chuid sonraí pearsanta chun dáileadh iompair scoile a éascú de réir an scéim
Iompair scoile um Riachtanais Oideachais Speisialta (SEN). Roinntear na sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil idir an
Roinn, an NCSE agus Bus Éireann.
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Tá mionsonraí iomlána faoi pholasaí na Roinne um chosaint sonraí ar fáil ag https://www.education.ie/en/TheDepartment/Data-Protection/. Tá mionsonraí faoin bpolasaí seo mar aon le fógra príobháideachais ar fáil mar
chruachóip, leis ón seoladh thíos ach iad a iarraidh:
An Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. Tá mionsonraí iomlána faoi pholasaí an
NCSE um chosaint sonraí ina leagtar amach conas mar a úsáidfimid do chuid sonraí pearsanta, mar aon le heolas
maidir le do chuid cearta mar ábhar sonraí, ar fáil ag www.ncse.ie
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