Céard iad na tacaíochtaí atá ar fáil do mo
theaghlach?

Tá suas le €145 sa tseachtain ar fáil do leanaí atá suas
le 15 bliana d’aois do theaghlaigh incháilithe. Tugtar
achoimre sa tábla thíos ar na rátaí nua, ar na critéir
cháilitheachta agus ar an leibhéal seirbhíse. Is treoir
amháin iad na rátaí sin, agus féadfaidh téarmaí agus
coinníollacha áirithe a bheith ann, a gheobhaidh tú sa
Doiciméad ar Rialacha an Chláir ar affordablechildcare.ie

Tá tacaíochtaí Uilíocha agus Dírithe araon le fáil. Tá
fóirdheontas Uilíoch suas le €1,040 sa bhliain ar fáil do
gach leanbh faoi 3 bliana d’aois i gcúram leanaí cláraithe
(Féach ar an taobh eile den leathanach i gcomhair
tuilleadh mionsonraí maidir leis an bhfóirdheontas
“Uilíoch”, le do thoil).

Critéir
incháilitheachta

An raibh a
fhios agat go bhfuil
tacaíochtaí ar fáil do
thuismitheoirí atá ar chúrsaí
oiliúna agus ar scéimeanna
chun dul ar ais ar obair?
Téigh go
affordablechildcare.ie
chun tuilleadh eolais
a fháil

Banda A (le cárta leighis mura luaitear a mhalairt)

Band AJ
(le cárta leighis)

Banda B

Banda D

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·

·

Pinsean Baintrí/Baintrí Fir
Cúnamh Feirme
Pinsean Stáit
Pinsean na nDall
Íocaíocht Chaomhnóra
Sochar Breoiteachta/Díobhála
Liúntas Míchumais
Sochar/Liúntas Cúramóra
Liúntas um Fhilleadh ar an Obair/
Oideachais
Fostaíocht Phobail/
Scéim Shóisialta Tuaithe

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Liúntas Cúraim Bhaile
Forlíonadh Ioncam
Teaghlaigh (FIS)
Scoláirí Meánscoile Pinsean
Easláine Pinsean Míchumais
Atreoruithe Oifigiúla ó Tusla
(níl gá le cárta leighis)
Atreoruithe an Altra Sláinte
Poiblí FSS
(níl gá le cárta leighis) Tús
Scéim Dreasachta Poist
Páirtaimseartha
Gateway

Sochar/Liúntas
Cuardaitheora Poist*
Liúntas Leasa
Forlíontach**

Cárta Leighis
Tuismitheoirí atá
ag fáil íocaíochtaí
Leasa Shóisialaigh atá
liostaithe faoi Bhanda
A/AJ ach nach bhfuil
cárta leighis acu

·

 árta Cuairte Dochtúra
C
(os cionn 6 bliana
amháin)***
Tuismitheoirí nach
gcáilíonn a thuilleadh
i gcomhair Banda A/
AJ i mbliana ach a bhí
deimhnithe a bheith
ar Bhanda A/AJ ag
deireadh na scoilbhliana

*faigheann tuismitheoirí a
cháilíonn i gcomhair Banda AJ
faoi liúntas/ sochar Cuardaitheora
Poist an cúram leanaí uasta ar
fóirdheontas de €80 le haghaidh
cúraim lae iomláine in aghaidh na
seachtaine.

**faigheann tuismitheoirí a
cháilíonn i gcomhair Banda
AJ faoi íocaíochtaí Liúntas
Leasa Forlíontach an cúram lae
fóirdheontais uasta de €80 le
haghaidh cúraim lae iomláin in
aghaidh na seachtaine

***Tabhair faoi deara nach
gcáilíonn an cárta cuairte
dochtúra do leanaí idir 0-6
bliana d’aois i gcomhair maoiniú
fóirdheontais CCS/CCSP.

Ráta seachtainiúil
(Íocaíocht Lá
Iomlán ((5 uair an
chloig +))

€145

€80

€70

€50

(Íocaíocht
pháirtaimseartha
((3:31-5:00))

€80

€80

€35

€25

(Íocaíocht
sheisiúnach ((2:163:30))

€45

€45

€25

€17

(Íocaíocht
Leathsheisiúin
((1:00 - 2:15))

€22.50

€22.50

€12.50

€8.50

Fóirdheontas Nua Uilíoch
Beidh an banda nua uilíoch ar fáil do gach leanbh
idir 6 mhí agus an t-am a bhféadfaidh siad an clár
réamhscoile saor in aisce a thosú, agus nach
bhfuil ag fáil aon fhóirdheontas CCS
spriocdhírithe. Ní dhéanfar aon tástáil maoine air
seo agus tá sé ar fáil do theaghlaigh a bhfuil leanaí
acu i gcúram acmhainne atá cláraithe le Tusla mar sheirbhísí poiblí nó príobháideacha.
D’fhonn cáiliú, ní mór don tuismitheoir uimhir PSP
an linbh agus an tuismitheora a thabhairt duitse,
an soláthraí seirbhíse. Tá achoimre de na rátaí
atá ar fáil sa tábla
Cineál Seisiúin CCS

Banda Uilíoch (Banda
U CCS) (Fóirdheontas
Seachtainiúil)

Lánaimseartha (.i. 5 uair
an chloig nó níos mó)

€20

Páirtaimseartha (.i. 3.31
go 5 uair an chloig) €10

€10

Seisiúnach (.i. 2.16 go dtí
3.30 uair an chloig)

€7

Leathsheisiúnach (.i. 1 go
dtí 2.15 uair an chloig)

€3.50

Téigh go
affordablechildcare.ie
inniu agus faigh amach
conas is féidir le teaghlaigh
tairbhe a bhaint as cúram
leanaí atá ar ardchaighdeán
agus ar phraghas réasúnta
Má tá tuilleadh ceisteanna agat,
cuir ríomhphost chugainn ag
affordable_childcare@dcya.gov.ie

Tacaíocht ag teastáil
uait le do chostais
chúram leanaí?
Tá suas le €145 sa tseachtain
ar fáil do leanaí atá suas le
15 bliana d’aois

