Tá go leor againn ag fulaingt le
fiabhras cabáin faoin am seo agus
na páistí abhaile ón scoil, an
domhan mór timpeall orainn ag
druidim.

Tá an choróinvíreas tar éis an
tsaoil a chasadh bunoscionn
orainn.
Ní gá a mhothú go bhfuil tú i
d’aonair.
Cé go bhfuil imeachtaí Ghlór na
nGael ar fad ar ceal don am i
láthair, tá plé beo bríomhar ar siúl
faoin choróinvíreas ag Teaghlaigh
Ghlór ar na meáin shóisialta, ag
malartú scéalta agus eolas faoi
acmhainní agus na féidearthachtaí
siamsaíochta atá an do pháistí.

faoi ghníomhaíochta ealaíne nó
eile.

Tá eolas á roinnt faoi leabhair
fhiuntacha, aipeanna spéisiúla
agus rudaí eile a spreagann páistí
chun cainte.

Déanaimis cinnte gur am gaelach a
bheidh ann.

Ón seachtain seo chugainn ar
aghaidh, beidh Glór na nGael ag
cur tús le foilsiú físeáin agus eolais

Is olc an scéal é theacht an
choróinvíris go hÉirinn. Ach, más
amhlaidh é, tugann sé deis do
thuismitheoirí am sultmhar,
pléasúrtha a chaitheamh lena
bpáistí.

Tabharfaidh sé deis uathúil do
pháistí, Gaeilge a theagasc d’aon
tuismitheoir nach bhfuil an
Ghaeilge ar a dtoil acu.

eolas faoi na hacmhainní á
roinnt againn go rialta le
líonraí teaghlaigh sna
seachtainí agus míonna seo
romhainn.

Seo céimeanna simplí le páistí a
chosaint ó imní faoin
choróinvíreas.
1.

Fan Socair

Má mhothaíonn tú an brú ag éirí
rómhór, tarraing d’anáil. Tugann
páistí faoi deara nuair a bhíonn
strus ar a dtuismitheoirí.

roinnt.
3.

Freagair ceisteanna

iarracht páistí a chosaint ó roinnt
de na tuairiscí nuachta.

5.
Gnáthamh laethúil
Tá páistí ag cur ceisteanna faoina
bhfuil ag tarlú agus faoin
Bíonnn gnathúil laethúil thar a
choróinvíreas. Seo deis eolas
bheith tábhachtach do pháistí.
Ní dhéanann an strus sin ach an
bunaithe ar fhíricí a roinnt leo.
Cruthaíonn sé cinnteacht agus
brú a dhaingniú. Glac am duit
coinníonn sé rudaí socair.
féin agus labhair le duine fásta
Bí cúramach gan an iomarca
sula labhraíonn tú le páistí faoina eolais a roinnt nuair nach gá. Ná Coinnigh na laethanta
bhfuil ar siúl.
mothaigh gur gá gach ceist s’acu struchtúrtha agus leanúnachas le
a fhreagairt ar an toirt. Is féidir a hamanna na mbéilí agus am
2.
Bí ag caint le do pháistí
rá leo go bhfaighfaidh tú na
leapa.
Ní shin le ra nár chóir labhairt
freagraí atá de dhíth ar ball.
6.
Léirigh go bhfuil siad slán
leis na páistí agus an síorchaint
faoin choróinvíreas timpeall
Is é an bealach is fearr le
orainn.
4.
Cruthaigh timpeallacht slán tacaíocht a thabhairt do pháistí
nuair bhíonn siad buartha ná a
Tá sé sa dúchas ag tuismitheoirí
Agus na scéalta dorcha timpeall
léiriú go bhfuil siad slán.
gan na páistí a scanradh. Tá
orainn, tá go leor páistí buartha
dualgas orthu míniú a thabhairt
go mbeidh an víreas acu.
Abair leo go dtuigeann tú cad é
ar a bhfuil ar siúl agus sin a
mar atá siad ag mothú, go bhfuil
Cuir in iúl dóibh go bhfuil tú ag
dhéanamh i mbealach nach
tú ann le héisteacht, tacaíocht
déanamh gach rud gur feidir lena
méadóidh eagla an pháiste.
agus cúram a thabhairt; tabhair
gcoinneáil slán.
croí isteach.
Tabhair deis do na páistí labhairt
Mínigh na céimeanna atá á
ar a chuala siad nó ar a thuigeann
Tá an t-alt seo bunaithe ar eolas
nglacadh agus cuir in iúl dóibh
siad faoin scéal. Cuir in iúl dóibh
atá á fhoisliú ag Barnardos
féin cad is féidir leo a dhéanamh,
gur féidir leo a mothúcháin a
Ireland.
glanadh na lámh agus eile. Déan

Tá áit amháin saor in aisce le fáil ar an chéad chúrsa ar líne eile le Coláiste na
Rinne. Chun a bheith rannpháirteach sa chomórtas, seol an fhreagairt don cheist
seo go therese@anrinn.com roimh 27 Márta 2020:
Cén chontae ina bhfuil Coláiste na Rinne suite?
_______________________________
Tá sonraí maidir le cúrsaí Coláiste na Rinne ar fáil ar líne: ag www.anrinn.com:


Ranganna idirghníomhacha atá i gceist á dtabhairt ag múinteoir le taithí
thar tréimhse 8 seachtaine



Beidh sraith ranganna ar an Mháirt ó 7–8.30in nó ar an Satharn 4–5.30in (am
in Éirinn)



Maireann gach rang 90 nóiméad agus coimeádtar srian ar líon na ndaltaí i
ngach rang (idir 8 – 12 duine)



Bíonn neart deiseanna chun ceisteanna a chur ar an múinteoir, comhrá a
chleachtadh maraon le taithí a fháil ar léamh agus scríobh na Gaeilge.



Seoltar ábhar na ranganna amach roimh ré i r-phost agus tar éis an ranga,
cuirtear taifead den obair a deineadh ar aghaidh do na scoláirí, gné a
chabhraíonn go mór leis an bhfoghlaim.



Deis iontach iad na ranganna bualadh le daoine ar fud na cruinne le suim sa
Ghaeilge agus sa chultúr.



Níl ag teastáil chun páirt a ghlacadh sna ranganna ach Ríomaire / Mac agus
nasc leis an idirlíon.

Cuir d'áit in áirithe ANSEO

Beidh Lá na Máithreacha á cheiliúradh ar an Domhnach 22
Márta. Go minic, téann teaghlaigh amach don dinnéar ar an lá
seo ach ní bheidh muid in ann sin a dhéanamh i mbliana.
Tapaigh an deis bronntanas lámhdhéanta a dhéanamh, tá
roinnt smaointí anseo. Seo thíos lipéidí deasa do na
bronntanais.

Déantar Lá Domhanda Siondróm Down a cheiliúradh ar an 21
Márta gach bliain. De gnáth, caitheann daoine stócaí snasta,
ceann difirúil ar an dá chos, le haird a tharraingt ar an
siondróm seo. Faoi láthair nílimid ag dul amach i measc
daoine mórán, ach is féidir do stócaí snasta féin a chruthú.

