Foirm AP 19-20

Iarratas ó scoil/BOO chuig an mBord Achomhairc d’Iarbhunscoileanna
chun achomharc a dhéanamh i gcoinne:



cinneadh na Roinne ar Lamháltais Churaclaim
leithdháileadh do scoláirí tacaíocht teanga (EAL) ag a bhfuil cumas teanga faoi bhun B1
(Leibhéal 3)

Is í feidhm an Bhoird Achomhairc Neamhspleách féachaint ar iarratais i leith na scoilbhliana 2019/20 de
réir
 Ciorcláin 0012/2019 – Iarbhunscoileanna Deonacha
 Ciorcláin 0013/2019 – Pobalscoileanna & Scoileanna Cuimsitheacha
 Ciorcláin 0014/2019 – Boird Oideachais agus Oiliúna
Ní mór foirmeacha iarratais chomhlánaithe a chur isteach faoin 10 Bealtaine 2019 chuig:
An Rúnaí,
Bord Achomhairc Iarbhunscoile Neamhspleách,
c/o An Rannóg um Leithdháiltí Múinteoirí Iarbhunscoile,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Corr na Madadh,gBaile Átha Luain,
Co. Na hIarmhí, N37 X659.

Cuid 1 - le comhlánú i dtaca le gach iarratas.
Cuid 2 - le comhlánú má iarrtar athbhreithniú ar chinneadh ón Roinn maidir le Lamháltais Churaclaim.
Cuid 3 - le comhlánú má iarrtar athbhreithniú ar leithdháileadh tacaíocht teanga (EAL) i ndáil le scoláirí a
bhfuil níos lú ná B1 (cumas Leibhéil 3) acu.
_______________________________________________________________________________________

Cuid 1 – Sonraí scoile/BOO
Uimhir Rolla
Ainm agus Seoladh
na Scoile
Ainm an BOO
(más bainteach)
Uimhir ghutháin
Catagóir

Gnáth

Eile (sonraigh le do thoil)_______________________

Sonraí an Iarratais

Cuir tic
mar is cuí

Tá Cuid 2 comhlánaithe agam - achomharc in aghaidh cinneadh ar Lamháltais Churaclaim
Tá Cuid 3 comhlánaithe agam - achomharc ar Thacaíocht Teanga Bhreise (EAL)
iarraidh
Deimhním leis seo go bhfuil na sonraí atá comhlánaithe agam san fhoirm seo fíor agus cruinn.
Síniú _______________________________________________
Dáta ____________________
(Scrios mar is cuí) Príomhfheidhmeannach / Príomhoide / Rúnaí an Bhoird Bhainistíochta
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Part 2 – Athbhreithniú ar chinneadh Lamháltais Churaclaim
Sonraí an iarratais ar Lamháltais Churaclaim 2019/20
Uaireanta in aghaidh na seachtaine atá á lorg ar Lamháltais Churaclaim sa chéad
iarratas chuig Leithdháiltí Iarbhunscoile
Uaireanta in aghaidh na seachtaine ar Lamháltais Churaclaim atá ceadaithe ag
Leithdháiltí Iarbhunscoile
Uaireanta in aghaidh na seachtaine i gcomhair rollaithe réamh-mheasta atá ceadaithe ag
ag Leithdháiltí Iarbhunscoile
Uaireanta breise in aghaidh na seachtaine atá á lorg ar Lamháltais Churaclaim faoin
Achomharc seo
Luaigh na cúiseanna atá le hachomharc do scoile/BOO in aghaidh chinneadh na Roinne maidir le
d’iarratas ar lamháltais churaclaim.
Is féidir faisnéis bhreise a chur isteach chun tacú le d’achomharc.
Leathnóidh an bosca téacs mar is gá
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Cuid 3 - Leithdháileadh Tacaíocht Teanga (EAL)
A - Deimhnigh sonraí an leithdháileadh scoile/BOO sa tábla thíos - coibhéis lánaimseartha
Cineál leithdháilte
Riachtanais Oideachais Speisialta
Tacaíocht Teanga (EAL)
Tacaíocht Teanga (EAL) - arna deonú ag an mBord
Achomhairc

2017/18

2018/19

2019/20

B – Deimhnigh leithdháileadh breise atá á lorg faoin achomharc seo

Tacaíocht Teanga Breise (EAL) atá á lorg i gcomhair 2019/20

Uaireanta in aghaidh na
seachtaine

C – Deimhnigh sonraí scoláirí a bhfuil tacaíocht EAL uathu in 2019/20
NÓTA:

Cuirtear tacaíocht EAL ar fáil do scoláirí a bhfuil a gcumas faoi bhun B1 (leibhéal 3),
de réir mar atá leagtha amach i gCuid 5 de Chiorclán 0015/2009

Ní mór duit an comhiomlán tacaíochta EAL atá faighte ag scoláire sa scoil seo agus i ngach bunscoil agus
iarbhunscoil roimhe seo a chur in iúl.
Líon iomlán (réamh-mheasta) na scoláirí aitheanta uile amhail 30 Meán Fómhair 2019 ag a bhfuil
cumas faoi bhun B1 (leibhéal 3) a mbeidh an comhiomlán thíos faighte acu ar an 31 Lúnasa 2019:
Iomlán na Tacaíochta EAL
An
An Dara An Tríú
An
faighte
Chéad
Bliain
Bliain Idirbhliain
Bhliain
Níos lú ná bliain amháin
Idir 1 agus 2 bhliain
Idir 2 agus 3 bliana
3 bliana nó níos mó
Iomlán

Page 3 of 4

An
Cúigiú
Bliain

An Séú
Bliain

Iomlán
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D – Má oireann, mínigh an fáth go bhfuil tacaíocht BTB á éileamh do níos mó daltaí don scoilbhliain
2019/20 ná mar a tharla don scoilbhliain roimhe sin.

E – Luaigh an chúis / na cúiseanna go bhfuil iarratas déanta ag do scoil/BOO ar achomharc ar an
leithdháileadh do scoláirí a bhfuil tacaíocht EAL uathu.
Nóta : Níor chóir aon sonraí pearsanta a chur isteach faoi réir Treoirlínte Cosanta Sonraí.
Leathnóidh an bosca téacs mar is gá
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