
Eolas do Thuismitheoirí/Caomhnóirí Leanaí  
agus Daoine Óga atá Bodhar agus Dall /  

le caillteanas déchéadfach 

Chomhoibrigh Ionad Anne Sullivan agus an Chomhairle Náisiúnta um  
Oideachas Speisialta (NCSE) lena chéile chun an bróisiúr seo a chur i dtoll a chéile



Céard a chiallaíonn an téarma 
bodhar agus dall?
Faigheann leanaí go leor den eolas bunúsach a theastaíonn uathu 

faoina dtimpeallacht trí rudaí a fheiceáil agus a chloisteáil. 

Úsáidtear an téarma ‘bodhar agus dall’ go hidirnáisiúnta chun cur 

síos a dhéanamh ar leanbh ag a bhfuil deacrachtaí amhairc agus 

éisteachta. Tá éagsúlacht mhór le tabhairt faoi deara sa leibhéal 

deacrachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag na leanaí seo. Tá éagsúlacht 

mhór le tabhairt faoi deara sa leibhéal deacrachtaí a d’fhéadfadh a 

bheith ag na leanaí seo. D’fhéadfadh go mbeadh deacrachtaí foghlama 

breise ag leanaí atá bodhar agus dall a chiallaíonn go mbíonn níos mó 

deacrachtaí acu foghlaim faoina dtimpeallacht.

Uaireanta deirtear go bhfuil ‘caillteanas déchéadfach’ ag leanaí atá 

bodhar agus dall. Ciallaíonn sé sin go bhfuil caillteanas éisteachta agus 

radhairc i gceist.

D’fhéadfadh go leor cúiseanna éagsúla a bheith le bodhaire agus 

daille. D’fhéadfadh go mbaineann sé le siondróim áirithe, Siondróm 

Usher, Siondróm Charge, Siondróm Rubella, Siondróm Wolfram, 

Cítimeigilivíreas, Galar Miteacoindreach, Siondróm Down, Siondróm 

Alstrom, agus Uathachas, mar shampla. D’fhéadfadh go mbainfeadh sé 

le breith réamhaibí chomh maith.

Beag beann ar an gcúis atá le bodhaire agus daille, is é an rud is 

tábhachtaí go dtacaítear leis an leanbh agus leis an teaghlach chun 

modh cumarsáide a oireann dá riachtanais a fhorbairt.



Conas is féidir liom a fháil amach 
má tá mo leanbh bodhar agus dall?
Soláthraíonn FSS seirbhís chomhtháite 
scagthástála, diagnóiseach agus éisteolaíochta do 
bhabaithe agus do leanaí de gach aois. Cuirtear 
an tseirbhís seo ar fáil saor in aisce do leanaí idir 
0 -18 mbliana d’aois.

Go ginearálta, tugtar caillteanas radharc na súl 
faoi deara i mbabaithe agus i leanaí óga trí na 
seiceálacha forbartha linbh a dhéanann an tAltra 
Sláinte Poiblí sna hionaid sláinte áitiúla. Má tá 
imní ort faoi éisteacht nó amharc do linbh, ba cheart duit dul chun cainte  
le d’altra sláinte poiblí nó dochtúir ginearálta láithreach.

Measúnú ar na riachtanais
Is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí linbh a rugadh i ndiaidh an 1 Meitheamh 2002 
iarratas a chur chuig FSS le haghaidh Measúnú ar na Riachtanais má shíleann siad 
go bhfuil a leanbh faoi mhíchumas. I ndiaidh an mheasúnaithe, tabharfar Tuairisc 
Mheasúnaithe do na tuismitheoirí ar a sonrófar riachtanais a linbh, más ann dóibh, 
agus na seirbhísí a theastaíonn chun tacú leis na riachtanais sin.

Sa chás go n-aithnítear gá a bheith le tacaíochtaí sláinte, ullmhaítear ráiteas 
seirbhíse ina sonraítear na seirbhísí sláinte atá le cur ar fáil don leanbh agus ina 
dtagraítear do na hacmhainní atá ar fáil.

Tacaíocht a fháil
Má fhaigheann tú amach go bhfuil caillteanas radhairc agus éisteachta ag do 
leanbh, tá sé inmholta tairbhe a bhaint as an tacaíocht atá ar fáil duit láithreach. 
D’fhéadfadh go mbeadh tacaíocht ar fáil ó Altraí Sláinte Poiblí, dochtúirí ginearálta, 
seirbhísí speisialtóra ó oftailmeolaithe agus éisteolaithe, múinteoirí cuartaíochta do 
leanaí atá dall/faoi lagamharc agus bodhar/leathbhodhar, tuismitheoirí/caomhnóirí 
eile leanaí atá bodhar agus dall, agus baill teaghlaigh agus cairde.

Ceann de na rudaí is tábhachtaí is féidir le tuismitheoirí a dhéanamh ón tús ná nasc 
a chruthú lena babaí agus a chinntiú go mothaíonn an babaí slán. Trí do bhabaí a 
choinneáil i do bhaclainn, foghlaimeoidh sé conas gluaiseacht agus mothóidh sé 
slán sábháilte i rith an lae i do theannta. Seachas a mhothú go bhfuil siad leo féin 
agus scartha ó dhaoine eile ina ndomhan féin, tosaíonn babaithe ag foghlaim faoin 
saol níos mó ar cuid den saol sin é daoine a thugann aire duit agus éagsúlacht 
gluaiseachtaí spéisiúla, rudaí ar féidir leat lámh a leagan orthu, uigeachtaí, bolaithe 
agus roinnt fuaimeanna agus radharc b’fhéidir.
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Tá sé tábhachtach tacú le do leanbh a bheith chomh neamhspleách agus is féidir 
chomh luath agus is féidir. Áireofar anseo tacú le do leanbh aithne a chur ar a 
thimpeallacht, córas cumarsáide a fhorbairt a mbeidh an bheirt agaibh in ann é a 
úsáid, treoshuíomh maith a fhorbairt, páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí pobail 
agus sóisialta, agus foghlaim conas teicneolaíocht a úsáid a d’fhéadfadh radharc 
agus éisteacht do linbh a fheabhsú.

Oideachas do Linbh
Is féidir leat féin agus do leanbh tacaíocht a fháil ó na seirbhísí seo a leanas:

1. An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE)

Soláthraíonn múinteoirí cuartaíochta tacaíocht fhadaimseartha do leanaí, a 
dteaghlaigh agus scoileanna ón uair a ndéantar atreorú go dtí deireadh an iar-
bhunoideachais. D’fhéadfadh a dtuismitheoirí/caomhnóirí, seirbhísí éisteolaíochta 
nó oftailmeolaíochta FSS, a scoileanna, nó daoine eile, leanaí a atreorú:

} má tá imní maidir dochar tromchúiseach dá n-éisteacht agus radharc agus 

} sa chás nach bhfuil deacrachtaí amhairc agus éisteachta ceartaithe go sásúil trí 
úsáid a bhaint as trealamh ábhartha e.g. spéaclaí.

2. Ionad Anne Sullivan (ISC) i gcomhar le NCSE

Is eagraíocht sheachbhrabúsach é ISC a sholáthraíonn raon seirbhísí lena n-áirítear 
tacaíocht for-rochtana do naíonáin, leanaí agus daoine fásta atá bodhar agus 
dall. Chomh maith leis sin, tacaíonn ISC le leanaí atá bodhar agus dall a bhfuil 
deacrachtaí/míchumas breise acu.

Is féidir le comhairleoirí speisialtóra for-rochtana ISC tacú leatsa agus le do  
leanbh trí: 

} Oibriú go díreach leis an múinteoir cuartaíochta 
leithdháilte chun saineolas i mbodhaire agus daille 
a chur leis an tacaíocht atá ar fáil cheana féin 

} Tacaíocht speisialtóra a chur ar fáil i réimse na 
n-uirlisí agus na dteicnící cumarsáide.

Oideachas do Linbh – Luath-
Idirghabháil agus Réamhscoil
Tá sé tábhachtach go bhfaighidh leanaí atá bodhar 
agus dall tacaíocht chomh luath ina saol agus is 
féidir. Cabhróidh sé seo lena bhforbairt chognaíoch 
ghinearálta, forbairt a scileanna cumarsáide agus 
cabhróidh sé leo neamhspleáchas a fhorbairt. Go minic 
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teastaíonn tacaíocht ó leanaí atá bodhar agus dall chun modhanna cumarsáide 
malartacha a fhorbairt cosúil le teanga chomharthaíochta lámh faoi lámh (tadhlach) 
a fhorbairt nó oibiachtaí tagartha a úsáid.

Is éard atá i gceist le hoibiachtaí tagartha siombailí beaga a dhéanann ionadaíocht 
ar rudaí dáiríre, mar shampla, is ionann spúnóg agus “am chun sneaic a ithe”. 
D’fhéadfadh go mbeadh taithí éagsúil ag gach leanbh ar bhodhaire agus ar dhaille 
agus, dá réir sin, ba cheart go mbeadh a gcóras 
cumarsáide ag freastal ar a riachtanais aonair.

Maidir le babaithe agus leanaí níos óige, bíonn an 
múinteoir cuartaíochta ag idirghníomhú go díreach leis 
an leanbh chun tacú lena fhorbairt. Go hiondúil cuirtear 
tacaíocht ar fáil sa bhaile i láthair na dtuismitheoirí 
agus eagraítear na cuairteanna trí chomhaontú idir an 
dá thaobh. D’fhéadfadh an múinteoir cuartaíochta an 
méid seo a leanas a dhéanamh:

} faisnéis agus comhairle a chur ar thuismitheoirí 
maidir le caillteanas éisteachta nó lagú radhairc  
a linbh

} tacaíocht éifeachtach cumarsáide agus teanga 
do leanaí ag a bhfuil caillteanas éisteachta 
nó lagú amhairc a neartú agus a mhúnlú trí 
ghníomhaíochtaí laethúla, idirghníomhaíocht agus súgradh

} tuismitheoirí a chur ar an eolas faoin raon roghanna cumarsáide atá ar fáil, 
teanga labhartha agus teanga chomharthaíochta san áireamh

} oibriú chun amharc a spreagadh agus tacaíocht a sholáthar d’fhorbairt scileanna 
agus soghluaisteacht réamh-braille do leanaí ag a bhfuil lagú radhairc

} bainistíocht gléasanna aimplithe, áiseanna lagamhairc agus teicneolaíochtaí 
cúnta a phlé agus a léiriú

} cabhrú le tuismitheoirí monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn a leanaí 
agus an dul chun cinn sin a cheiliúradh

} eolas a sholáthar maidir leis an raon roghanna oideachais atá ar fáil do 
thuismitheoirí chun scoil a roghnú dá leanbh de réir mar a dhruideann an leanbh 
leis an aois scoile

} moltaí a dhéanamh don scoil maidir le teicneolaíochtaí cúnta a d’fhéadfadh a 
bheith ag teastáil nuair atá an leanbh cláraithe i scoil, agus

} teagmháil le tuismitheoirí eile leanaí atá bodhar/leathbhodhar nó dall/faoi 
lagamharc a éascú ionas gur féidir le tuismitheoirí a dtaithí féin agus eolas a 
roinnt lena chéile agus tacú lena chéile.
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Oideachas do Linbh – Bunoideachas agus Iar-bhunoideachas
Is féidir le leanaí agus daoine óga atá bodhar agus dall freastal ar a scoileanna áitiúla 
príomhshrutha bunoideachais agus iar-bhunoideachais. Freastalaíonn leanaí ag a 
bhfuil riachtanais níos casta ar scoil speisialta nó ar rang speisialta.

Tacaíonn an múinteoir ranga le leanaí agus le daoine óga ag a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais agus féadfaidh siad a gceachtanna nó a dtascanna a chur in 
oiriúint don mhac léinn aonair. Tá Múinteoirí Oideachais Speisialta (MOSanna) ar 
fáil chun teagasc breise a sholáthar má theastaíonn sé.

Idirghníomhaíonn Eagraithe Riachtanais Speisialta Oideachais (ERSOanna) laistigh 
de NCSE le tuismitheoirí, múinteoirí cuartaíochta agus scoileanna agus déanann siad 
teagmháil le FSS. Leithdháileann siad tacaíochtaí cúntóra riachtanas speisialta (CRS) 
ar scoileanna. Tá an scéim CRS deartha chun foireann bhreise tacaíochta aosaigh a 
chur ar fáil do scoileanna a chabhraíonn le mic léinn ag a bhfuil riachtanais chasta 
agus shuntasacha cúraim. Nuair a bhíonn na tuarascálacha gairmiúla ábhartha 
curtha ar fáil don scoil is féidir iarratas ar rochtain CRS a chur chuig SENO  
go díreach. 

Chomh maith leis sin, próiseálann SENOanna tacaíocht scoile eile, lena n-áirítear 
teicneolaíocht chúnta, iompar, teagasc baile agus cabhraíonn siad le leanaí aistriú 
chuig an scoil, idir scoileanna agus ón scoil.

I measc na tacaíochta breise a d’fhéadfadh an múinteoir cuartaíochta a chur ar fáil 
ag an leibhéal bunoideachais tá:

} teagasc díreach, go háirithe sna réimsí teanga agus cumarsáide

} cur chuige teagaisc a mhúnlú do mhúinteoirí oideachas speisialta agus do 
mhúinteoirí ranga príomhshrutha atá ag cur le plean tacaíochta scoile an linbh i 
gcomhar le tuismitheoirí agus múinteoirí

} dul chun cinn an linbh chomh fada is a bhaineann le spriocanna foghlama a 
chomhlíonadh a mheas agus a thaifeadadh

} an fhoireann phríomhshrutha a chumhachtú chun an curaclam a theagasc trí 
chomhairle a chur orthu maidir leis an tionchar oideachais agus sóisialta a 
d’fhéadfadh a bheith ag caillteanas éisteachta nó lagú radhairc ar fhorbairt linbh

} moltaí a dhéanamh agus comhairle a chur ar mhúinteoirí maidir le húsáid 
teicneolaíochtaí cúnta, trealamh aimplithe, áiseanna lagamhairc

} comhairle a thabhairt maidir le fuaimíocht (i gcás bodhaire) agus timpeallacht 
shábháilte (i gcás lagú radhairc) sa seomra ranga, agus

} teagmháil a dhéanamh le gairmithe agus le gníomhaireachtaí eile a 
sholáthraíonn seirbhísí do leanaí le caillteanas éisteachta nó lagú radhairc.
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Roimh aistriú chuig an scoil iar-
bhunoideachais, oibríonn an múinteoir 
cuartaíochta leis na tuismitheoirí 
agus scoileanna chun cabhrú leis an 
bpróiseas aistrithe. Le cois an chineáil 
tacaíochta a chuirtear ar fáil ag an 
leibhéal bunoideachais, déanann an 
múinteoir cuartaíochta ag an leibhéal 
iar-bhunoideachais:

} moltaí maidir le socruithe réasúnta 
a chuireann Coimisiún na Scrúduithe 
Stáit ar fáil agus tacú le hiarratas na 
scoile ar shocruithe den sórt sin, áit ar cuí

} tuarascáil aistrithe a chur ar fáil ar féidir leis an mac léinn a thabhairt d’oifigigh 
do dhaoine faoi mhíchumas in oideachas tríú leibhéal, gníomhaireachtaí 
breisoideachais agus oiliúna, nó fostóirí féideartha.

Rochtain ar an gCuraclam

Tá an tAire Oideachais agus Scileanna, a fhaigheann comhairle ón gComhairle 
Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA), freagrach as an gcuraclam 
náisiúnta do scoileanna bunoideachais agus iar-bhunoideachais na hÉireann. 
Éascaíonn múinteoir cur chuige solúbtha maidir le hoiriúnú agus seachadadh an 
churaclaim ionas gur féidir le do leanbh an curaclam a rochtain ag leibhéal oiriúnach. 
Ciallaíonn sé seo go mbeidh rochtain ag do leanbh ar an gcuraclam céanna is atá ar 
fáil do gach leanbh atá ag freastal ar scoil. Tabharfaidh a mhúinteoir ranga, agus áit 
ar gá, an múinteoir oideachas speisialta, cúnamh do do leanbh an curaclam seo  
a rochtain.

Glacann múinteoirí cur chuige solúbtha maidir le teagasc an churaclaim agus 
déanfar na hoiriúnuithe is gá lena chinntiú go bhfuil rochtain ag do leanbh ar an 
gcuraclam, chomh fada agus is féidir ag teacht lena chumas.



Tuilleadh Eolais
Tá tuilleadh eolais do thuismitheoirí/caomhnóirí le fáil i bhfoilseacháin NCSE:

} Leanaí le Riachtanais Speisialta Oideachais: Bileog Eolais do Thuismitheoirí

} Ag Roghnú Scoile: Treoirleabhar do Thuismitheoirí agus Caomhnóirí Leanaí agus 
Daoine Óga le Riachtanais Speisialta Oideachais

} Eolas maidir le Roghanna Oideachais agus Oiliúna Iarscoile d’Aosaigh agus 
d’Fhágálaithe Scoile faoi Mhíchumas

} Bróisiúir do thuismitheoirí maidir le tacú le mic léinn atá bodhar/leathbhodhar 
agus dall/faoi lagamharc.

Tá na foilseacháin seo ar fad ar fáil ar shuíomh gréasáin NCSE ag: 
http://ncse.ie/information-booklets-pamphlets-2  

Sonraí Teagmhála Úsáideacha
Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le do SENO áitiúil tríd an scoil nó trí shuíomh 
gréasáin NCSE ag www.ncse.ie 

An Roinn Oideachais agus Scileanna: www.education.ie 

Sonraí teagmhála do mhúinteoirí cuartaíochta ar fáil ag  
www.ncse.ie/VT_Contact_Details 

Ionad sláinte áitiúil: www.hse.ie 

Tá faisnéis maidir le tacaíochtaí eile a d’fhéadfadh a bheith ar fáil duit le fáil  
ón mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh ag www.citizensinformation.ie     
nó ó na Ranna Rialtais ábhartha.

Eagraíochtaí Tacaíochta
Ionad Anne Sullivan: www.annesullivan.ie 

An tIonad Náisiúnta Táirgeachta Braille: www.braille.ie 

Childvision: https://childvision.ie/site/ 

Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill: http://www.ncbi.ie/ 

An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí - Bunbhrainse: www.npc.ie 

An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí (Iar-bhunoideachais): www.npcpp.ie 

CHIME: https://www.chime.ie/ 

Cumann Bodhar na hÉireann: www.irishdeafsociety.ie 

Institiúid Chaitliceach na mBodhar: www.cidp.ie 


