Is scéim nua í an Scéim
Náisiúnta Cúraim Leanaí a
thosóidh i mí Deireadh Fómhair.
Soláthrófar fóirdheontais do
leanaí suas go dtí 15 bliana
d'aois.

Tá próiseas ar líne ar fail do
thuismitheoirí ar mhaith leo
iarratas a dhéanamh teacht ar
an deontas.
Mínítear ar suíomh gréasáin na
scéime www.nsc.ie : “Leis an
Scéim seo, cuirtear ardán atá
inbhuanaithe, solúbtha agus
dírithe ar an todhchaí ar fáil
chun infheistíocht a dhéanamh i
Luathfhoghlaim agus Cúram agus
i gCúram Leanaí ar Aois Scoile
d'ardchaighdeán.”
Tabharfaidh an scéim tacaíocht
do leanaí idir 24 seachtain agus
15 bliana d’aois.
Beidh dhá chineál fhóirdheontas
faoin Scéim Náisiúnta Cúraim
Leanaí:
Beidh Fóirdheontais Uilíocha ar
fáil do gach teaghlach le leanaí
faoi bhun trí bhliain d’aois agus
do theaghlaigh le leanaí os cionn
trí bhliain d’aois nár cháiligh go
fóill don chlár réamhscolaíochta
saor in aisce (ECCE).
Níl an fóirdheontas seo tástáilte
ó thaobh acmhainne agus
soláthraíonn sé 50 cent in
aghaidh na huaire i dtreo

chostas áit chúraim leanaí
cláraithe le haghaidh uasmhéid
de 40 uaireanta in aghaidh na
seachtaine.

Agus beidh Fóirdheontais
Measúnaithe ar bhonn ioncaim
ar fáil do theaghlaigh le leanaí
idir aois 24 seachtainí agus 15
mbliana d’aois.
Beidh an fóirdheontas seo
tástáilte ó thaobh acmhainne
agus ríomhfar é bunaithe ar
chúinsí indibhidiúla.
Athróidh do ráta ag brath ar do
leibhéal ioncaim teaghlaigh,
aois do pháiste agus céim
oideachasúil, agus líon na
bpáistí i do chlann.
Féadfar an fóirdheontas seo a
úsáid i dtreo chostas áit
chúraim leanaí cláraithe le
haghaidh uasmhéid de 40
uaireanta má tá tú ag obair, i

mbun staidéir nó i mbun
oiliúna, nó i gcúinsí nach
bhfuil tú ar fáil le haghaidh
cúraim leanaí, agus uasmhéid
de 15 uaireanta muna bhfuil
tú ag obair, i mbun staidéir nó
i mbun oiliúna.
Tá tuilleadh eolais faoin scéim
ar fáil ó https://ncs.gov.ie/.

Bíonn claonadh ag iriseoirí fócas
a dhéanamh ar scéalta diúltacha
faoi na meáin sóisialta agus is
annamh a dhéantar a mhór faoi
na buntáistí a bhaineann leis.
Cuireann an guthán póca ar
cumas tuismitheoirí teagmháil a
choinneáil lena gclann.
Tá roinnt daoine óga ag ullmhú le
dul ar an mheánscoil anois don
chéad uair agus b’fhéidir go
mbeidh siad ag fáil an guthán
cliste don chéad uair.
leithne na líon na leantóirí agus
seo ainneoin tuismitheoirí s’acu.
ní chóir do dhaoine óga iad féin a
B’fhiú comhrá a dhéanamh faoin
mheas ar an bhonn sin.
dainséar seo agus a chinntiú de
3.
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fíorúil
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go dtuigeann na daoine óga gur
Is scéal athraitheach é ach de
féidir leo teacht chugat agus
réir cosúlachtaí is é Instagram an Déan iarracht cur ina luí ar
labhairt faoi aon rud a fheiceann
t-ardan sóisialta is coitianta i
dhaoine óga cuntas príobhaideach
siad.
meac an óige.
Instagram a bheith acu. Cuir ina
luí orthu gan bualadh le
6. Príobháideachas
Sna míonna beaga romhainn,
strainséirí
a
raibh
teagmháil
acu
beidh siad ag malartú grianghraif
Gan aon eolas príobháideach a
lena gcairde agus beidh an spraoi leo ar líne.
roinnt ar na mean sóisialta, fiú
go deo acu.
4. Ag mothú go dona fút féin
más teachtaireacht
príobháideach é.
Is mó an sult a bhainfidh siad as
Is blianta deacra iad na
an ghuthan agus na meáin
ndéaganna do go leor daoine óga 7. Tugtha do na meáin sóisialta
sósialta agus an seacht
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meáin shóisialta agus Instagram.
leanas ar eolas agus á gcur i
Má tá siad ag mothú go dona
Tá se tábhachtach mar sin suim a
bhfeidhm acu
fúthu féin, caithfidh siad a
in imeachtaí eile a spreagadh,
1. Níl sé fíor
thuiscint nach é Instagram an
bíodh sin spórt, drámaíocht, ceol
nó eile.
Ní ionann na halbaim ghrianghraf réiteach.
ar a mbeidh siad ag breathnú ar
Is gá cuir ina luí orthu má tá siad Cuideoidh suimeanna eile iad a
agus an fíor saol.
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an
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le
haghaidh
sin.
curtha i bhfeidhm ar grainghraif
Má leantar an dea-chleachtas
agus níl iontu ag roghbhlúire de
5. Dainséar
simplí seo, is feidir leis an
shaol iomlán an duine.
ghuthán póca agus na meáin
Bíonn ábhar dainséarach ar líne
shóisialta saol déagóirí an lae
Ní chóir go mbeidh páistí ag
agus ar Instragram gur féidir
inniu a shaibhriú.
déanamh comparáid idir iad féin teacht ar de thimpiste agus saolta scagtha daoine eile ar íomhanna d’fhéindochar, míBíonn buntáistí agus spraoi leis na
líne.
úsáid agus eile.
meáin shóisialta. Bímis
airdeallach faoi na rioscaí;
2. Ní chiallaíonn sé aon rud
Tá a méid sin eolas ann go bhfuil
glacaimis chugainne féin na
Ní áirítear luach an duine de réir sé deacair ar na húdaráis poilíniú buntáistí agus bainimís sult astu.
líon na leantóirí atá acu. Bíonn an a dhéanamh air.
duine níos doimhne agus níos
Tiocfaidh déagóirí ar an ábhar
Tabharfaidh an guthán sin deis
dóibh feidhm a bhaint as na
meáin sóisialta.

Grúpa tuistí is leanaí do
theaghlaigh Ghaeilge
Leabharlann Bhaile Uí Ruáin
Déardaoin 12 Meán Fómhair 2019 10:00 go 11:30rn
Tuilleadh eolais:
Marcas Mac Ruairí
086 171 9755
nó marcas@glornangael.ie

SATHARN 10 Lúnasa 2019

COSTAS AN DUINE

AOIS GHRÚPA

18:00

Socrú isteach i lóistín. Clárú d’imeachtaí na seachtaine.

Gach aois

18:00

Seomra Spraoi oscailte

0+

18:00

Cluichí amuigh (ag braith ar aimsir) nó Seodra istigh

3+, 11+, Fásta

19:30

Fulacht na Fáilte. BBQ eagraithe ag foireann Ghlór na nGael

Gach aois

DOMHNACH 11 Lúnasa 2019
10:00

Aifreann i mBaile an Fheirtéaraigh

Gach aois

10:30

Siúlóid Sléibhe le Tash & Marcas

11+. Fásta

11:00

Súgradh san Ionad Spraoi i mBaile an Fheirtéaraigh (páistí)

0-11

12:00 go 14:00 SOS LÓIN
14:00

Garraíodóireacht – Ag cur síolta

15:00

Ióga sa Bhrú do dhaoine faoi 14

16:00

Ceardlann Feadóg Stáin d’fhoghlaimeoirí óga le Treasa & Gráinne

16:00

Ióga sa Bhrú do dhaoine ós cionn 14 & daoine fásta

3+, 8+
€8

3-14
3-11

€8

14+, Fásta

17:00 go 19:30 SOS TAE
19:30

Tráth na gCeist sa Bhrú & Amhránaíocht cois tine

Gach aois

LUAN 12 Lúnasa 2019
10:30

Turas Báid ó Dhún Chaoin chuig na Blascaod

Gach aois

€30 fásta; €20 13-18; €10 3-12; Faoi 3 saor in aisce.
Filleadh 13:00 nó 14:00 (Rogha). Tóg lón pacáilte libh
11:30

Turas Báid #2 ó Dhún Chaoin chuig na Blascaod

Gach aois

€30 fásta; €20 13-18; €10 3-12; Faoi 3 saor in aisce.
Filleadh 15:30. Tóg lón pacáilte libh
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MÁIRT 13 Lúnasa 2019

COSTAS AN DUINE

AOIS GHRÚPA

10:00

Ceardlann Blaisíní Sárbhia le hÁine

Gach aois

10:30

Cleachtadh Iománaíochta sa Bhrú le Breandán

3-10

11:30

Cleachtadh Peile sa Bhrú le Breandán

3-10

11:00

Marcaíocht Capaill le Ionad Marcaíochta Uí Lúing

€30

8+, 11+, Fásta

11:00

Ceardlann Drámaíochta le Siobhán de Paor

€8

11+, Fásta

€5

0-8

12:00 GO 14:00 SOS LÓIN
14:00

Ceardlann Dramaíochta do Pháistí Óga & Tuismitheoirí

15:00

Nathanna agus tréithe a bhaineann le canúint Chorca Dhuibhne
agus plé ar thógaint clainne trí Ghaelainn.

16:00

Ceardlann 2 uair an chloig i nDún Chíomháin le Caitríona Budlaeir.

14+, fásta

Déanamh Píotsa & Ceibeab Torthaí – tóg rudaí leat chun cur ar bharr!

3+, 11+

17:00 go 19:00 SOS TAE
19:00

Ceardlann suaitheantais le Gwen

Gach aois

19:00

Ceardlann Pictiúirí Olla le Joanne

6+, 11+, fásta

20:00

Cluichí Bord, cártaí & oíche cois tine sa Bhrú

Gach aois

CÉADAOIN 14 Lúnasa 2019
10:00

Ceardlann Ealaíne le Áine Uí Dhubhshláine sa Bhrú

€5

8+, 11+, fásta

11:00

Rannta do pháistí óga sa Bhrú

€5

0-8

12:00

Ceardlann déanamh Taos Súgartha le Denis

13:00

Tráthnóna imeachtaí Uisce i gCaisleán Ghriaire.

0-8
€25

8+, 11+, Fásta

Surfáil x 1.5 uair. Trampailín uisce, cadhcáil & báid rotha x 1.5 uair. T
óg picnic leat! Fág an Brú 12:00 chun a bheith ann in am.

Ar lean
leathanach 7

DÉARDAOIN 15 Lúnasa 2019

COSTAS AN DUINE

10:00 & 14:30 Seaschéaslóireacht sa Daingean do Dhéagóirí (SUP).

€40

AOIS GHRÚPA
11+

Lón ag an dá ghrúpa le chéile @ 13:10 (Burgar srl)
10:00

Mara Beo, An Daingean. Turas Treoraithe trí Ghaeilge €11 fásta; €7 páistí 0+, 11+, fásta

11:00

Marcaíocht Capaill le Ionad Marcaíochta Uí Lúing (€30 x 1 uair a chloig)

8+, 11+, fásta

12:00 GO 14:00 SOS LÓIN
14:00

Picnic & Spraoi ar Thrá an Fhíona, Baile an Fheirtéaraigh.

Gach aois

Tóg Picnic. Duais don gCaisleán Gainimh is fearr!
16:00

Súgradh lena chéile san Ionad Spraoi i mBaile an Fheirtéaraigh

0-11

16:00

Ceardlann Coder Dojo le Brian i nDún Chíomháin

8+, 11+, Fásta

17:00 GO 19:00 SOS TAE
19:00

Ceardlann Ceoil ó Oliver le Tadhg

Gach aois

19:30

Béile le Chéile in Óstán Ceann Sibéal

Gach aois

€20 fásta & déagóirí (3 chúrsa) €12.50 páistí (2 chúrsa)
19:30

Tinteán Ceoil i gClochán Bhréanainn

€5 an doras

Gach aois

20:00

Cluichí Bord, cártaí & oíche cois tine sa Bhrú

Gach aoise

21:30

Dioscó na Déagóirí

11+

AOINE 16 Lúnasa 2019

11:00

Sealgaireacht feamainne le Siobhán de Paor (2 uair a chloig)

11+, fásta

€8 an duine nó €30 an teaghlach
11:00

Scileanna Iomáint le Diarmuid Lyng & Breandán (1.5 uair a chloig)

4-11

€8 an duine nó €30 an teaghlach
11:00

Potaireacht i Louis Mulcahy

€9

3+, 8+

€8

8+, 11+, fásta

12:00 GO 14:00 SOS LÓIN
14:00

Ceardlann Rince Nua Aimsirthe

15:00

Rannta & PlayDo sa Bhrú do pháistí óga

0-8

16:00

Ag déanamh Seodra

5+

16:30

Díospóireacht na Déagóirí le Brian

11+

17:30 GO 19:30 SOS TAE
19:30

Ceolchoirm & Céilí sa Bhrú. Píosa ceoil/siamsaíocht nó eile ó gach teaghlach!

Gach duine

Babóg
Teidí
Puzal
Cluiche boird
Cártaí

Dísle
Rothar
Gluaisteán
Róbat

Brící

De Dhíth:
Cairtchlár

Siosúr
Olann de dhathanna
difriúil
Téip ghreamaitheach

Céimeanna:
1.

Tarraing an litir mór ar an chairtchlár agus gear amach é.

2.

Greamaigh deireadh an chéad phíosa olainn ag an chúl agus tosaigh ag fí an
olainn thart ar an litir

3.

Athraigh an olann go minic le go mbeidh an litir ildaite

4.

Déan céim 2 arís agus arís

5.

Ceangal an píosa deireanach olainn

6.

Croch an litir i do sheomra

