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Ráiteas Measúnachta Riosca maidir le Cumhdach Leanaí  
 
 

Measúnachta Scríofa Choláiste na Rosann, Anagaire, Co. Dhún na nGall de réir Alt 11 um Thús Áite 
do Leanaí 2015 is mar a leanas an Mheasúnacht Ríosca Scríofa Choláiste na Rosann. 
 
Gníomhaíochtaí Coláiste na Rosann, Anagaire, Co. Dhún na nGall 
 
Cúrsaí Gaeltachta –  

1. Ranganna Gaeilge ar maidin 
2. Imeachtaí tráthnóna mar shampla turais bus, turais báid, trá, cluichí, sport 
3. Seisiún oíche – ceilí, tráth na gceisteanna, drámaíochta, ceol. 
4. Taisteal, Lóistín, Béiltí ar feadh thréimhse an chúrsa 

 
Tá na rioscaí díobhála seo a leanas sonraithe ag Coláiste na Rosann i leith gníomhaíochtaí 
 

1. Riosca díobhála dochar do pháiste faoi chúram an Choláiste 
2. Riosca díobhála de bharr bulaíocht 
3. Riosca díobhála de bharr lóistín agus beathú na páistí 
4. Riosca díobhála de bharr na meán sóisialta 
5. Riosca díobhála de bharr taisteal agus gluaiseacht na páistí 
6. Riosca díobhála de bharr tinneas agus ailléirgí 
7. Riosca díobhála de bharr easpa tuairisciú 
8. Riosca díobhála de bharr Alcól, Drugaí agus substaintí eile mídhleathach 
9. Riosca díobhála de bharr peataí an teaghlach áitiúil 
10. Riosca díobhála de bharr easpa ionchuimsiú 

 
Tá na nósanna imeachta rioscaí díobhála seo a leanas sonraithe ag Coláiste na Rosann i leith a cuid 
gníomhaíochtaí. 
 

1. Tá cóip de Ráiteas Cumhdach Leanaí Choláiste na Rosann tugtha do gach ball d’fhoireann, 
foireann nua san áireamh. 

2. Éilítear ar gach duine den fhoireann cláraithe teagaisc cloí leis an Acht um Thús Áite do 
Leanaí 2015 agus Treoir Náisiúnta do Chosaint agus Leas Leanaí 2017 

3. Tá Beartas Frithbhulaíochta ag Coláiste na Rosann, Anagaire. 
4. Tá Beartas Maoirseachta ar an gClós nó ar an áit súgartha ag Coláiste na Rosann chun a 

chinntiú go mbíonn maoirseacht chuí ar pháistí le linn tionóil, imeacht na ndaltaí agus 
sosanna agus i leith achar sainiúil ar nós leithreas, seomraí malartaithe etc  

5. Tá Beartas Turais Trá srl. ; polasaithe agus nósanna imeachta soiléire ar bun ag Coláiste na 
Rosann i leith siúl le bóthar, turas ag an siopa, turais lae agus turas chuig an trá. 

6. Tá Beartas Sláinte agus Sábháilteachta ag Coláiste na Rosann, Anagaire. 
7. Cloíonn Coláiste na Rosann le ceanglais reachtaíochta ghrinnfhiosrúchán an Gharda 

Síochána  
8. Tá Beartas Cóid Iompraíochta Foirne ag Coláiste na Rosann d’fhoireann an choláiste 

(foireann teagaisc agus neamh-theagaisc). 
9. Tá Beartas Dáiliú Cógaisí/nósanna imeachta ar bun ag Coláiste na Rosann do dháileadh 

cógais ar dhaltaí  
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10. Éigeantach do lucht foirne oiliúint chuí an choláiste a chomhlíonadh.  
11. Coimeádann an coláiste taifid de gach oiliúint a chuirtear ar an bhfoireann . 
12. Tá Beartas Garchabhair/nósanna imeachta ar bun ag Coláiste na Rosann do dháileadh na 

Garchabhrach agus déantar cinnte go bhfuil duine cáilithe le garchabhair oibre i láthair ar 
gach cúrsa. 

13. Tá Cóid Iompraíochta do Dhaltaí ag Coláiste na Rosann. 
14. Tá Beartas Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide ar bun ag an scoil i leith úsáide na 

Teicneolaíochta faisnéise agus Cumarsáide ag daltaí 
15. Tá Beartas Fóin Phóca ar bun ag an gColáiste i leith úsáide fón póca ag daltaí  
16. Tá Beartas agus nósanna imeachta ar bun ag an gColáiste i leith úsáide cóitseálaithe spóirt  
17. Níl dhéantar teagaisc duine-le-duine i gColáiste na Rosann.  
18. Tá Beartas i leith comhairlithe duine-le-duine agus nósanna imeachta soiléire ar bun ag 

Coláiste na Rosann. 
19. Ta Beartas Cúram daltaí a bhfuil riachtanais shainiúla acu ar nós: 

Daltaí de bhunadh mionlach eitneach/imircigh. Baill den Lucht Siúil. Leanaí atá leispiach, 
homaighnéasach, déghnéasach nó trasinscneach. Daltaí a mheastar a bheith leispiach, 
homaighnéasach, déghnéasach nó trasinscneach. Daltaí a bhaineann le creidimh 
reiligiúnacha mionlaigh agus Leanaí i gcúram 

 
Tá na rioscaí díobhála seo a leanas sonraithe ag an Teaghlach áitiúil (Bean an Tí) i leith a cuid 
gníomhaíochtaí 

 
1. Riosca díobhála dochar do pháiste faoi chúram an Tí 
2. Riosca díobhála de bharr bulaíocht 
3. Riosca díobhála de bharr lóistín agus beathú na páistí 
4. Riosca díobhála de bharr na meán sóisialta 
5. Riosca díobhála de bharr taisteal agus gluaiseacht na páistí 
6. Riosca díobhála de bharr tinneas agus ailléirgí 
7. Riosca díobhála de bharr easpa tuairisciú 
8. Riosca díobhála de bharr Alcól, Tóitiní agus substaintí eile mídhleathach 
9. Riosca díobhála de bharr peataí an theaghlach áitiúil 

Nós Imeachta 
De réir na gceanglas san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta 
2017 agus Treoir Thusla maidir le Ráitis maidir le Cumhdach Leanaí a chur le Chéile, tá toilithe ag 
Coláiste na Rosann, Anagaire leis an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí atá leagtha amach sa 
cháipéis seo. 
 
I gcas baill ar bith den fhoireann agus na teaghlaigh áitiúla is ábhar d’iniúchadh ar bith (cibé caoi a 
thuairiscítear é) i leith aon ghnímh, neamhghnímh nó cúinse i leith linbh atá ag freastal ar Coláiste 
na Rosann, cloíonn an choláiste leis na nósanna imeachta cuí atá leagtha i bpolasaithe Choláiste na 
Rosann.  
 
Maidir le roghnú agus earcú ball foirne agus teaghlaigh áitiúla lena n-oiriúnacht chun oibriú agus 
freastal ar leanaí, cloíonn Coláiste na Rosann le riachtanais reachtúla grinnfhiosrúcháin na 
nAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012 go 
2016 agus ar aghaidh. 
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Maidir le soláthar an eolais agus, áit is gá, an teagaisc agus na hoiliúna do lucht foirne agus 
teaghlaigh áitiúla chun a shonrú go bhfuil an díobháil (mar a shainmhínítear í in Acht 2015) 
tarlaithe rinne an coláiste na nithe seo a leanas –  

 
 -Cóip de Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí a chur ar fáil do gach ball den 
fhoireann agus teaghlaigh áitiúla  
 -A chinntiú go gcuirfear cóip de Ráiteas Choláiste na Rosann maidir le Cumhdach Leanaí ar 
fáil do gach ball nua den fhoireann 
 -Lucht foirne agus teaghlaigh áitiúla a spreagadh chun leas a bhaint as oiliúint chuí 
(Introduction to Children’s First)     - Ríomhfhoghlaim Thusla 
 -Coimeádann an Choláiste taifid de gach oiliúint a chuirtear ar lucht foirne agus teaghlaigh 
áitiúla   

 
Maidir le hábhair imní i dtaobh na cosanta leanaí a thuairisciú do Thusla, ní mór do gach ball foirne 
agus teaghlaigh áitiúla cloí leis na nósanna imeachta atá leagtha amach ar a n-áirítear, iad siúd a 
bhaineann le tuairisciú sainordaithe faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.   
  
I gColáiste na Rosann, Anagaire tá an Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA) ceaptha ag an 
mBainistíocht mar an “duine cuí” (mar a shainmhínítear sin san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015) 
chun bheith mar an gcéad pointe teagmhála i leith an Ráitis maidir le Cumhdach Leanaí. 
  
Daoine sainordaithe is ea gach múinteoir cláraithe arna fhostú ag an gColáiste, maraon le Altraí 
agus Bainisteoir an gColáiste faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015. 
 
Agus é ag tabhairt faoin measúnacht riosca seo, tá gach dícheall déanta ag Coláiste na Rosann 
chun a shonrú sa mhéid gur féidir é na rioscaí díobhála atá ábhartha don Choláiste agus chun a 
chinntiú go mbíonn nósanna imeachta leordhóthanacha ar bun chun gach riosca atá sonraithe a 
bhainistiú.  Cé nach féidir gach riosca díobhála a thuar agus a bhaint, tá na nósanna imeachta atá 
liostaithe sa mheasúnacht riosca seo ar bun ag an gColáiste chun na rioscaí a bhainistiú agus a 
mhaolú sa mhéid gur féidir é.  
  
Chuir Bainistíocht Choláiste na Rosann, Anagaire an mheasúnacht riosca seo i gcrích ar 15/5/19. 
Athbhreithneofar é mar chuid den athbhreithniú bliantúil ar Ráiteas na Scoile maidir le Cumhdach 
Leanaí.  
  
 
Sínithe  Dáta  15/5/19 
 
Seosamh Ó Duibheannaigh 
Stiúrthóir an Choláiste 
  

Sínithe  Deirdre Nic A tSaoir  Dáta  15/5/19  

Deirdre Nic a tSaoir 
 Bainistíocht an Choláiste 


