FOIRM CHUN
SONRAÍ A ATHRÚ
(NUASHONRÚ CÁILÍOCHTAÍ)

Form: COD-03

Í MÓR CÓIPEANNA DEIMHNITHE* DE THRAS
SCRÍBHINNÍ A CHUR LEIS AN bhFOIRM SEO

Bain úsáid as an bhfoirm seo le do chuid sonraí cáilíochta a nuashonrú. Líon isteach gach mír a
bhaineann le peann dubh agus i gCEANNLITREACHA
Ná bain úsáid as an bhfoirm seo ach amháin chun cáilíocht bhreise a chur le do chlárúchán. Ba chóir
cóipeanna deimhnithe de thras-scríbhinní acadúla don cháilíocht chuí (na cáilíochtaí cuí) a chur leis an
bhfoirm seo.
Tabhair ar aird nár chóir an fhoirm seo a úsáid chun ábhar breise curaclaim iar-bhunscoile a chur leis.
Tagair d’fhoirm PPQA-02 (Measúnú ar Cháilíochtaí maidir le hÁbhair Bhreise Churaclaim Iar-Bhunscoile)
atá ar fáil ar www.teachingcouncil.ie.

Cuid A: Do chuid sonraí
Uimhir Chláraithe:
Céadainm (ainmneacha):
Sloinne:
Dáta Breithe:
Síniú:
Dáta Sínithe:

Cuid B: Sonraí Cáilíochta
Líon isteach sonraí do chuid cáilíochtaí thíos:
Teideal na Cáilíochta:
Coláiste ina ndearna tú Staidéar:
Bliain an Bhronnta:					Toradh (Grád):
Ábhair na Bliana Deireanaí:
Tras-scríbhinní Iniata:

Tá

Níl

Má tá níos mó ná cáilíocht amháin le nuashonrú agat, cuir na sonraí sin ar fáil ar bhileog eile le do thoil.
NÍ MÓR CÓIPEANNA DEIMHNITHE* DE THRASCRÍBHINNÍ A CHUR LEIS AN bhFOIRM SEO
* FÉACH THALL LE hAGHAIDH TUILLEADH EOLAIS AR CHÓIPEANNA DEIMHNITHE

Beartas maidir le Cóipeanna Deimhnithe
Ba chóir d’iarratasóirí cóipeanna deimhnithe a chur isteach seachas na cáipéisí bunaidh féin.
Ní ghlacfar le fótachóipeanna nach bhfuil deimhnithe.
Is éard atá i gceist le “cóip dheimhnithe” ná fótachóip den cháipéis bhunaidh atá deimhnithe/
formhuinithe ag duine cuí, i.e. sínithe, stampáilte agus dáta curtha leis. Trí cháipéis a dheimhniú tá an
duine cuí ag dearbhú go bhfuil an cháipéis bhunaidh feicthe aige/aici agus go gcreideann sé/sí gur cóip
dhílis í an cóip den cháipéis sin. Is iad seo a leanas na daoine a mheastar a bheith cuí chun cáipéisí a
dheimhniú:
1. Múinteoir cláraithe (síniú, dáta agus uimhir chláraithe na Comhairle Múinteoireachta)
2. Ball de chuid an Gharda Síochána (síniú, dátstampa agus uimhir)
3. Aturnae / Coimisinéir Mionnaí (síniú, dáta agus stampa / uimhir chláraithe)
4. Feidhmeannach Síochána (síniú, dáta, agus ainm i gceannlitreacha)
N.B. Ní mór go mbeadh stampa ar thras-scríbhinn nó ar ráiteas ar torthaí a priontáladh ó thairseach
inmheánach mac léinn ó Oifig an Chláraitheora/Oifig Chlárúcháin na hOllscoile nó coláiste inar bronnadh
é agus ní mór a bheith in ann é a dheimhniú ar líne.
Ní féidir glacadh le cáipéisí nach bhfuil stampa soiléir orthu nó nach bhfuil deimhnithe mar is cuí agus
cuirfidh sin moill ar an iarratas a phróiseáil. Ní bheidh an Chomhairle Mhúinteoireachta freagrach as aon
cháipéisíocht bhunaidh a chailltear nó a théann amú faoi bhealach agus cuirfear aon cháipéis bhunaidh a
chuirtear ar aghaidh ar ais tríd an ngnáthphost seachas i gcás pasanna.
Forchoimeádann an Chomhairle an ceart aon cháipéisíocht a chuirtear ar aghaidh mar thacaíocht le
hiarratas a fhíorú agus/nó na cáipéisí bunaidh a iarraidh mura bhfuil said sásta leis na cóipeanna a
cuireadh ar aghaidh.

