
Scéim Sparánachta na Gaeilge 2018/2019
Irish Language Bursary Scheme 2018/2019
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1. Sonraí iarratasóra
Ainm an iarratasóra:

Ainm an tuismitheora/an chaomhnóra
(más bainteach):
Dáta breithe an iarratasóra:

Sonraí teagmhála:
(más rud é go bhfuil an iarratasóir faoi 18bl., ní
mór sonraí teagmhála an tuismitheora/an
chaomhnóra a bhreacadh)

Seoladh:

Baile:

Contae:

Cód poist:

rphost:

Fón póca:

Uimh. bhaile:

2. Sonraí an chúrsa
Tabhair sonraí an chúrsa a bhfuil tú ag iarraidh Sparánachta na Gaeilge de chuid Chomhairle Ceantair
an Iúir, Mhúrn agus an Dúin dó, le do thoil.

Ainm an chúrsa:

Seoladh:

Dáta tosaigh: Dáta deiridh:

Sonraí teagmhála an Chúrsa (uimh.ghutháin agus/nó seoladh rphoist):

Costas iomlán an chúrsa: Méid maoinithe á lorg :



3. Tairbhe an Chúrsa
Cuir síos ar an dóigh a fheabhsóidh an cúrsa seo do scileanna teanga le do thoil.

4. Maidir le: Cistiú Poiblí (scrios mar is cuí)

Chuir mé/Níor chuir mé iarratas isteach ar lorg Chistiú Poiblí chun freastal ar chúrsa Gaeilge (msh
sparánacht Líofa)

5. Critéir Cháilitheachta

Deimhnigh le do thoil, trí thic a chur i ngach rannóg, go gcomhlíonann tú na critéir le haghaidh sparánacht
Ghaeilge de chuid Chomhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin:

Tá mé i mo chónaí i limistéar Chomhairle Ceantair an
Iúir, Mhúrn agus an Dúin

Tá Níl

Tá mé cláraithe ar chúrsa a fheabhsóidh mo scileanna
Gaeilge

Tá Níl

Níl scoláireacht nó sparánacht agam ó chistí poiblí chun
freastal ar an chúrsa seo (m.sh. sparánacht Líofa)

Tá Níl

Níl an sparánacht iarrtha níos mó ná 50% táillí iomlán an
chúrsa go huasmhéid £300

Tá Níl

Dearbhaím go bhfuil sé de rún agam an cúrsa seo a
chríochnú taobh istigh den bhliain airgeadais seo á bplé
faoi láthair (1 Aibreán – 31 Márta)

Tá Níl

Dearbhaím go bhfuil sé de rún agam an cúrsa seo a
chríochnú agus soláthróidh mé fianaise de mo thinreamh
agus íocaíocht na dtáillí cúrsa

Tá Níl

6. Dearbhú
Dearbhaím go bhfuil an t-eolas atá tugtha agam fíor agus beacht mar is fear is eol domh.

Síniú an iarratasóra Dáta

Síniú an tuismitheora/chaomhnóra
(más bainteach)

Dáta

Cuir an fhoirm líonta ar ais chuig:

Aonad na Gaeilge
Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin
Teach Uí Ágáin
Rae Mhuineacháin
An tIúr
BT35 8DJ


