
Measúnú Oibrithe 
Sóisialta ar Chosaint 

Leanaí agus ar 
Ábhair Imní

Cúram Deonach: nuair a iarrann tú nó nuair a 
aontaíonn tú go dtabharfaidh Tusla aire do do 
leanbh. Má d’aontaigh tú go dtógfaí do leanbh i 
gcúram ar bhonn deonach iarrfar ort foirm toilithe 
a shíniú faoi sin. Míneoidh an t-oibrí sóisialta an 
fhoirm duit. Mura bhfuil tú cinnte faoi rud éigin ar an 
bhfoirm iarr ar an oibrí sóisialta é a mhíniú duit. Ba 
cheart go dtabharfadh an t-oibrí sóisialta cóip den 
fhoirm duit.

Orduithe Cúirte: i líon beag cásanna, nuair nach 
féidir aon socrú sábháilte a aontú, féadfaidh Tusla 
smaoineamh ar iarratas a dhéanamh chun na cúirte 
chun ordú a dhéanamh chun socruithe oiriúnacha le 
haghaidh cúraim do linbh a dhéanamh.

Ordú Maoirseachta: déantar é sin nuair a chinneann 
an chúirt gurb é leas is fearr do linbh é cead a 
thabhairt do ghairmithe éagsúla cuairt a thabhairt 
ortsa agus ar do leanbh.

Cúram reachtúil: tarlaíonn sé sin nuair a chinneann 
Tusla ar iarratas a dhéanamh chun na cúirteanna 
chun ordú a fháil chun do leanbh a chur i gcúram. 
Ciallaíonn sé seo go ndéanfaidh Tusla cinneadh 
faoi cé a thabharfaidh aire do do leanbh. Ní féidir 
le hoibrí sóisialta leanbh a thógáil ó do chúram gan 
cead uaitse nó ordú cúirte.

Tá trí chineál ordú cúirte ann a chuireann leanbh i 
gcúram Tusla  

 (a) Ordú Cúraim Éigeandála - a mhaireann suas go 
dtí ocht lá, 

(b) Ordú Cúraim Eatramhach - a mhaireann suas go 
dtí 28 lá ach is féidir é a athnuachan, nó

 (c) Ordú Cúraim Iomlán - is féidir lena leithéid 
fanacht i bhfeidhm go dtí go mbeidh an leanbh 18 
mbliana d’aois.

Má tá do pháiste faoi chúram Tusla, is féidir leat 
treoir a lorg ón gcúirt faoin aire atá á thabhairt dó nó 
di agus faoin teagmháil a bheidh agat leis nó léi (is 
minic a dtugtar rochtain ar do leanbh air seo).

* Comhdháil um Chosaint Linbh
Uaireanta, bíonn sé riachtanach cruinniú foirmiúil 
a reáchtáil de na daoine atá ag obair leat féin agus 
le do theaghlach chun do leanbh a choinneáil 
sábháilte. Tugtar Comhdháil um Chosaint Linbh ar 
a leithéid de chruinniú. Leagfar amach plean linn an 
chruinnithe faoi na bearta a gcaithfidh na gairmithe, 
na gníomhaireachtaí nó do theaghlach a dhéanamh 
d’fhonn cosaint agus leas do linbh a áirithiú.

Beidh tú san áireamh sna cruinnithe agus beidh tú 
i dteideal duine a thabhairt leat mar thaca chuig na 
cruinnithe (ach amháin murab é leas do pháiste é sin a 
dhéanamh). D’fhéadfadh do leanbh a bheith páirteach 
freisin ag brath ar a (h)aois agus a leibhéal tuisceana.

Is é seo a leanas ainm an oibrí sóisialta a bhí i 
dteagmháil leat:

___________________________________________

Is í seo a (h)uimhir theileafóin:

___________________________________________

Más gá duit a labhairt go práinneach le duine 
éigin déan teagmháil le:

__________________________________________

Naisc Úsáideacha:
www.tusla.ie

www.oco.ie

www.ombudsman.gov.ie

www.dcya.

Eolas do Thuismitheoirí

Mar thuismitheoir, tá na cearta a leanas agat:
• Go gcloistear thú;
• Go gcoimeádtar ar an eolas thú agus go 
nglacfaidh tú páirt;
• Páirt a ghlacadh sa smaointeoireacht agus sa 
phleanáil chun dul i ngleic leis na buarthaí;
• Comhairle dlí a lorg;
• Iarraidh ar mhíniúcháin agus míniúcháin a 
fháil;
• Go dtacaítear leat;
• Go mbíonn rochtain agat ar thaifid do linbh;
• Go mbíonn rochtain agat ar ateangaire má 
theastaíonn ceann uait;
• Go gcuirfear do chúlra reiligiúnach agus 
cultúrtha san áireamh;
• Mura bhfuil tú sásta leis an tseirbhís, faigh 
rochtain ar phróiseas gearán Túsla ag www.
tusla.ie nó féadfaidh tú bileog gearán a fháil ó 
d’oibrí sóisialta nó ó d’ionad sláinte áitiúil.

iRISH 



Má bhíonn cúis imní ann le linn an mheasúnaithe 
nach féidir leat sábháilteacht do pháiste a chinntiú 
cíorfaidh an t-oibrí sóisialta bealaí eile leat chun do 
leanbh a choimeád sábháilte. Áirítear ar na bealaí sin 
go dtabharfadh duine eile cúram do do leanbh: duine 
den teaghlach / gaol nó cairde; nó a d’fhéadfadh sé 
a bheith i gceist go nglacfaí do leanbh faoi chúram 
ar bhonn deonach.

Tú a choinneáil ar an eolas
Coinneoidh an t-oibrí sóisialta thú ar an eolas faoin 
dul chun cinn atá á dhéanamh sa mheasúnú agus 
tabharfaidh faisnéis duit ag céimeanna suntasacha 
le linn an phróisis. Déantar é sin de ghnáth trí labhairt 
leat. Uaireanta scríobhfaidh oibrithe sóisialta chugat 
faoin mheasúnú. Is féidir le cumarsáid i scríbhinn 
cabhrú chun cúrsaí a shoiléiriú.

Uaireanta, ní fhéadfaidh sé a bheith indéanta gach 
eolas a roinnt leat, mar shampla, dá mba rud é 
go ndéanfadh comhroinnt na faisnéise dochar 
d’imscrúdú an Gharda Síochána, ach inseoidh an 
t-oibrí sóisialta duit más mar sin atá an scéal. Ba 
cheart do na hoibrithe sóisialta seiceáil a dhéanamh 
le linn an mheasúnaithe lena chinntiú go dtuigeann 
tú na hábhair imní agus cad atá á dhéanamh fúthu.  
Maidir leis an oibrí sóisialta: 

• Labhróidh sé nó sí leat ar bhealach soiléir, ómósach 
agus íogair;
• Inseoidh go soiléir duit faoi rudaí is gá a athrú agus 
cad a bheifear súil leis uait féin nó ó do theaghlach 
lena chinntiú go mbeidh do leanbh sábháilte;
• Beidh sé nó sí poncúil agus sofhreagrach, mar 
shampla, ag freagairt ghlaonna teileafóin agus trí 
bheith i láthair in am ag coinní;
• Inseoidh duit má tá faisnéis á roinnt le daoine 
gairmiúla nó le gníomhaireachtaí eile.

Toradh an Mheasúnaithe
Inseoidh an t-oibrí sóisialta toradh an mheasúnaithe 
duit. Is é an toradh a d’fhéadfadh a bheith ar an 
measúnú ná:

1. nach bhfuil aon bhaol ann do do pháiste agus go 
ndúnfar an cás;
2. go bhfuil ábhar imní ann maidir le cúrsaí leasa 
agus go dtairgfear cúnamh ó na seirbhísí tacaíochta 
teaghlaigh;
3. go bhfuil ábhar imní ann i gcónaí maidir le cosaint 
leanaí agus gur gá comhdháil * um chosaint linbh a 
reáchtáil chun plean a cheapadh chun an leanbh a 
chosaint;
4. go bhfuil gá le measúnú breise.

An ról atá ag oibrithe sóisialta
Oibríonn oibrithe sóisialta i gcomhar le teaghlaigh 
nuair a bhíonn cúis imní ann maidir le leas, cosaint 
nó sábháilteacht linbh; nó gur íospartach mí-úsáide 
nó faillí an leanbh. Cloíonn oibrithe sóisialta leis 
na treoracha atá sa Lámhleabhar Cleachtais um 
Chosaint agus Leas Leanaí www. tusla.ie

Tá ábhar imní faoi do leanbh curtha in iúl agat 
féin nó ag duine éigin eile laistigh nó lasmuigh 
den teaghlach. Más rud é gur thuairiscigh duine 
éigin eile an t-ábhar imní, beidh an t-oibrí sóisialta 
tar éis labhairt leis an té sin agus beidh an oiread 
eolais agus is féidir faighte aige nó aici faoin ábhar 
imní sin. Beidh seiceáil déanta aige nó aici freisin 
an bhfuil eolas ag an tseirbhís cosanta leanaí faoi 
do leanbh.

Déileáiltear le gach ábhar imní de réir na 
dtreoracha atá sa doiciméad Tús Áite do Leanaí, 
Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí. 
Áirítear leis sin fógra a thabhairt don Gharda 
Síochána sa chás go bhfuil ábhar imní ann faoi 
chosaint linbh.

Cad a tharlaíonn nuair a chuirtear ábhar 
imní in iúl?
Déanfaidh an t-oibrí sóisialta measúnú tosaigh ar na 
hábhair imní. Sa mheasúnú sin cuirtear san áireamh 
sláinte, oideachas, forbairt, féiniúlacht, teaghlach 
agus caidreamh sóisialta do linbh mar aon lena c(h)
ur i láthair sóisialta agus a scileanna maidir le cúram 
a thabhairt dó féin nó di féin. Cuirtear san áireamh 
freisin an cumas atá agat chun cúram bunúsach a 
sholáthar do do leanbh, mar aon le sábháilteacht, 
caoinchúram mothúchánach, spreagadh, treoir, 
teorainneacha agus cobhsaíocht. 

Beidh an t-oibrí sóisialta ag iarraidh léargas a fháil 
ar an gcineál saoil atá ag do pháiste agus beidh 
cabhair uaitse ag teastáil chuige sin. Beidh ról ag an 
oibrí sóisialta i measúnú a dhéanamh an cúis bhaoil 
do do leanbh aon duine fásta faoi leith.

Ná déan dearmad!
Mura bhfuil tú cinnte faoi rud ar bith a d’inis an t-oibrí 
sóisialta duit ba cheart duit a iarraidh air nó uirthi é a 
mhíniú arís. Má tá rud éigin ann a raibh sé ar intinn agat 
ceist a chur ar an oibrí sóisialta faoi nó é a insint dó nó 
di scríobh síos é chun go mbeidh tú in ann é a tharraingt 
anuas an chéad uair eile a bheidh tú i dteagmháil leis 
an té sin.

An Measúnú Tosaigh
Beidh an t-oibrí sóisialta:

• Ag labhairt leat faoi na hábhair imní atá agat agus 
iarrfaidh sé nó sí do bharúil fúthu;
• Ag labhairt le daoine eile le cead uait faoi na hábhair 
imní;
• Ag labhair le leat faoi do theach, faoi cé atá ina gcónaí 
ann, lena n-áirítear lóistéirí nó cuairteoirí sealadacha, 
faoin gcaidreamh agus faoin rannpháirtíocht atá acu 
leat féin agus le do leanaí, faoi na socruithe atá agat 
maidir le haire a thabhairt do na leanaí, feighlithe leanaí 
srl.;
• Beidh fonn air nó uirthi freisin do leanbh a fheiceáil 
agus labhairt leis nó léi;
• Beidh fonn air nó uirthi freisin an áit a bhfuil cónaí ar 
do leanbh a fheiceáil;
• Coinneoidh sé nó sí taifead scríofa faoi na cruinnithe 
leat;
• Déanfaidh sé nó sí iarracht an measúnú tosaigh a chur 
i gcrích laistigh de 20 lá nó níos lú.
Beidh fonn ar an oibrí sóisialta a fháil amach go bhfuil 
do leanbh sábháilte agus an bhfuil sé ar do chumas do 
leanbh a choinneáil sábháilte. Má gortaíodh do pháiste 
ar aon bhealach fiafróidh an t-oibrí sóisialta díot conas 
ar tharla sé sin agus féadfaidh sé nó sí a iarraidh go 
ndéanfaidh dochtúir do leanbh a scrúdú.

Beidh an t-oibrí sóisialta ag caint freisin le daoine 
éagsúla agus le daoine gairmiúla a bhfuil baint acu 
leat féin agus le do leanbh m.sh. dochtúir teaghlaigh, 
múinteoir, altra sláinte poiblí, agus le baill eile an 
teaghlaigh. Iarrfaidh an t-oibrí sóisialta do chead chun 
labhairt leis na daoine sin (seiceálacha líonra a dtugtar 
ar sin). Mura dtoilíonn tú chuige sin, féadfaidh an t-oibrí 
sóisialta leanúint ar aghaidh leis na seiceálacha sin 
má chreideann sé nó sí go bhfuil do leanbh i mbaol. 
Inseoidh an t-oibrí sóisialta duit cad é an chéad rud 
eile is dócha a tharlóidh.

Má tharlaíonn sé uair ar bith le linn an mheasúnaithe go 
mbeidh imní ar an oibrí sóisialta go bhfuil do leanbh i 
mbaol tromchúiseach láithreach féadfaidh sé nó sí ordú 
cúirte a iarraidh nó a iarraidh ar an nGarda Síochána 
beart a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh do leanbh 
sábháilte.

Tá an fhaisnéis atá sa bhileog seo lena 
insint duit cad a dhéanann Tusla - An 
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an 
Teaghlach Tugadh an bhileog seo duit toisc 
gur tuairiscíodh ábhar imní do Tusla faoi do 
leanbh. Rud tábhachtach dúinn is ea leas do 
linbh agus táimid tiomanta do bheith ag obair 
i gcomhpháirtíocht leat chun sábháilteacht do 
pháiste a chinntiú.


