Ag Tusla, ba mhaith linn an tseirbhís is fearr
a chur ar fail. Tá sé tábhachtach go
bhfaighimid aiseolas le go dtig linn feabhas
a chur ar an dóigh a mbímid ag obair le
leanaí agus teaghlaigh. Má shíleann tú go
bhfuil obair mhaith á dhéanamh againn
abair le d’oibrí sóisialta le do thoil. Ar an
lámh eile, má shíleann tú go ditg linn
feabhas a chur ar ár gcuid oibre, labhair le
d’oibrí sóisialta nó a mbainisteoir.

Ainm & Uimh Guth an Oibrí Sóisialta:

Ráitis Contúirte

Do chearta

Má aimsíonn toradh an mheasúnaithe go
bhfuil imní tromchúiseach ann maidir le
sábhailteacht an linbh, scríobhfaidh muid iad
agus tabharfaidh muid ‘Ráitis Contúirte’
orthu.

Mar thuismitheoir tá na cearta seo a lenas
agat:

Conas a úsáidfear Spriocanna
Sábháilteachta?
Chun deireadh a chur leis an contúirt seo
scríobhaimid Spriocanna Sábháilteachta.
Caithfidh na spriocanna seo bheith bainte
amach lena chinntiú go bhfuil do leanbh slán
sábháilte i rith an ama.
Na daoine thart ort (Líonra Sábháilteachta)

Ainm & Uimh Guth an Chinn Foirne:

Murar féidir leo cabhrú leat, d’fhéadfá
a labhairt le foireann Aiseolais agus
Gearáin Tusla:
Rphost: tellus@tusla.ie
Guthán: 01 7718500
(Glaoigh 9r.n. go dtí 5i.n. Luan Aoine) Téacsáil : 086 014 2775 .

Is grúpa daoine i do shaol é an líonra seo, atá
tábhachtach duit agus do do pháiste (mar
atá seantuismitheoirí, aintíní, uncailí agus
dlúthchairde). Caithfidh gach sprioc
sabháilteachta líonra sábháilteachta a
shainaithint. Oibreoidh an líonra teaghlaigh
agus cairde leat agus le Tusla chun tacú le do
theaghlach nuair atá feabhas ar chúrsaí agus
nílimid ag obair le do theaghach a thuilleadh.

• Go gcloistear thú;
• Go gcoiméadtar ar an eolas thú;
• Páirt a ghlacadh sa smaointeoireacht
agus sa phleanáil chun dul i ngleic leis
na buarthaí;
• Comhairle dlí a lorg;
• Míniúcháin a iarraidh agus iad a fháil;
• Go dtacaítear leat;
• Go mbionn teacht agat ar thaifid do
linbh;
• Go mbíonn teacht agat ar ateangaire
má tá gá leis;
• Go gcuirfear do chúlra
reiligiúnach agus cultúrtha san
áireamh.

Eolas do
Thuismitheoirí
maidir le
hOibre
Sóisialta

Conas a chabhraíonn Plean Sábháilteachta?
Áiríonn plean sábháilteachta na rudaí uilig a
tharlaíonn gach lá. Léireoidh sé do gach
duine an dóigh a bheas an leanbh sábháilte
amach anseo, fiú má tá contúirt ann.
Scríobhfaidh muid an plean sábháilteachta
i gcomhar leat, d’oibrí sóisialta agus do
líonra sábháilteachta. Mar chuid den
phlean beidh an ráiteas contúirte, an sprioc
sábháilteachta agus céimeann áirithe le
fráma ama (amlíne).
Bualfaidh gach duine lena chéile go rialta le
dul chun cinn an plean a mheas go dtí go
bhfuil gach duine sásta gur baineadh na
spriocanna sábháilteachta amach, agus is
féidir an cás a dhruidim.
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Cé hiad Tusla agus cad é a
dhéanamid?
Is í Tusla an Ghníomhaireacht um Leanaí agus
an Teaghalch in Éirinn ata freagrach as leanaí
a choineáil slán agus cosanta ó dhíobháil.
Oibríonn ár n-oibrithe sóisialta le teaghlaigh
nuair abhíonn cúis imní le leas, cosaint nó
sábháilteacht linbh.

Conas is féidir le Tusla cabhrú
leat?
Chuir tú féin nó duine éigin eile laistigh nó
lasmuigh de do theaghlach imní in iúl faoi do
leanbh. Ar an imní a fháil beidh Tusla tar éis an
cás a mheas agus labhairt leis an duine sin agus
an oiread faisneise agus is feidir a bhailiú.
Beidh seiceáil déanta acu freisin an bhfuil
seirbhísí Cosanta agus Leasa Leaní nó seirbhísí
Tusla eile ar eolas faoi do leanbh cheana fein.

Tugaimid freagra ar gach imní de réir Leanaí ar
dTús: Treoir Naisiúnta um Chosaint agus Leas
Leanaí.

Cad a tharlaíonn nuair a thuairiscítear
imní?
Ag brath ar thoradh an mheasúnaithe
cuirfidh an oibrí sóisialta plean i bhfeidhm
chun tacú leat agus le do leanbh. I
gcásanna áirithe ciallaíonn seo ag cabhrú
leat tuilleadh tacaíochta a fháil ó do
theaghlach.
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Má thugann toradh an mheasúnaithe le fios go
ndearnadh díobháil choirp nó gnéasach don
leanbh nó go ndearnadh faille ar a gcúram coirp
agus mothúchánach, tacóidh d’oibrí sóisialta
leat féin agus le do leanbh le Plean
Sabháilteachta Cosanta Linbh.
Ma mheastar go ndearnadh mí-úsaid ar leanbh, tá
oibleagáid ar Tusla an Garda Síochána a chur ar an
eolas.

Cad é an rud é ‘Comharthaí
Sábháilteachta’?
Tá modh oibre nua tugtha isteach ag Tusla chun oibriú
le teaghlaigh nuair a chuirtear imní faoi shábháilteacht
nófholláine linbh in iúl. Comharthaí Sábháilteachta a
thugtar air.
Ciallaíonn Comharthaí Sábháilteachta go noibríonn Tusla le Teaghlaigh agus le daoine
gairmiúla eile chun an leanbh a chosaint.
Cuimsíonn an cur chuige Comharthaí
Sábháilteachta gach duine atá ábhartha don
leanbh a ghlacann páirt sa phlé faoin mbealach is
fearr is féidir leo oibriú le cheile chun freastal ar
riachtanais do linbh. Labhróidh muid le:

•
•
•
•
•

Do leanbh;
cúramóirí;
baill teaghlaigh;
cairde;
gairmí mar atá altraí sláinte poiblí,
oibrithe sóisialta, múinteoirí,
dochtúirí, An Garda Síochána

Cuidíonn Comharthaí Sábháilteachta le gach
duine, an leanbh san áireamh, smaoineamh ar
bhealaí chun an leanbh a choinneail slán,
sláintiúil agus socraithe, cibé aáit a bhfiul cónaí
orthu.Cinntíonn sé go bhfuil do thuairimí agus
tuairimí do linbh mar chud den phlé chun an
réiteach

is fearr a fháil. Tá muid ag iarraidh go
mbeidh an tuiscint céanna ag gach duine
atá bainteach leis an gcás, ionas go tuigimid
go léir na buanna agus na hábhair imní do
do leanbh.

Ag labhairt le leanaí

Cad é ata imní orainn faoi?

Tá caint le leanaí ag croílár na gComharthaí
Sábháilteachta. Tá sé tábhachtach go
mbeadh deis ag leanaí, chomh maith le
daoine fásta, labhairt faoi:

Cad a tharla chun imní a chur orainn agus
cad é an tionchar ar an leanbh, rudaí a
d’fhéadfadh a bheith ag tarlú i saol an
teaghlaigh a fhágann go bhfuil sé níos
deacra déileáil leis an fhadhb/ na
fadhabanna san áireamh.

•

Na rudaí a chuireann imní orthu;

•

Na rudaí a chuireann áthas orthu; agus

•

Cad ba mhaith leo feiceáil ag tarlú ina
dteaghlach agus ina bpobal chun iad a
choinneail slán.

Cad é atá ag obair go maith?
Rudaí atá ag tarlú cheana féin chun an

Úsaidtear focail agus pictiúir chun
cumarsáid a dhéanamh le do leanbh faoi na
rudaí a tharla agus faoi na rudaí a
choinneoidh slán iad ar bhealach a thuigfidh
siad.
Úsaideann an cur chuige Comharthaí
Sábháilteachta gléas darb ainm ‘Mo Thrí
Theach’ chun labhairt le leanaí agus a
dtuairimí a iarraidh orthu:

Teach

Teach

RUDAÍ MAITHE

BRIONGLÓIDÍ

What
do you do with the information
leanbh a choinneáil slán agus cosanta ó
from
the
assessment?
dhochar/ mhí-úsáid agus freastal ar a
riachtanais.
Cad e a chaithfidh tarlú?
An rud a chaithfidh an teaghlach agus na daoine
gairmiúla a fheiceáil chun a bheith sásta go bhfuil an
leanbh sábháilte go leor. Tionaítear iad seo ina
gcuspóirí agus ina bplean.
Scálú
0
Tá díobháil á
dhéanamh don
leanbh

10
Leanbh
sábháilte

