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COMHAIRLE BAILE OBAIR DHEATHAIN 
TUAIRISGEUL OBRACH  
 

1 Fiosrachadh mun Obair 

Tiotal na h-Obrach:   Neach-taice Tràth-ionnsachaidh is Cùram Cloinne 

Àireamh Tuairisgeul 
Obrach: 

7735 

Dleastanas Obrachadh 

Co-chruinneachadh:   Seirbheisean Cloinne agus Teaghlaich Amalaichte 

Roinn Seirbheis: Foghlam 

Ìre: G9 

Ceann-latha an 
Tionndaidh seo: 

Faoilleach 2020 

2 Adhbhar na h-Obrach 

Obair ann an sgioba, a’ toirt taic don Phrìomh Neach-dreuchd Tràth-
bhliadhnaichean agus an Neach-dreuchd Tràth-bhliadhnaichean ann a bhith a’ 
dealbhadh agus a’ lìbhrigeadh sàr sheirbheis shùbailte tràth-ionnsachaidh agus 
cùram-cloinne. A’ coinneachadh ri feumalachdan fa leth cloinne agus an 
teaghlaichean, a’ dèanamh cinnteach às an sunnd agus a’ leasachadh bhuilean 
airson luchd-cleachdaidh seirbheis uile.  
 

 

3 Dàimhean Aithris 

 
Ceannard Sgoile 

 
Leas-cheannard Sgoile 

 
Tidsear (P)/ Prìomh Neach-dreuchd Tràth-bhliadhnaichean 

 
Neach-taice Tràth-bhliadhnaichean  

              

 

4 Builean 

Bithear an dùil gun dèan an neach a gheibh an obair na leanas: 
 

• Cuideachadh le ruith làitheil suidheachadh tràth-ionnsachaidh agus cùram-
chloinne no cùraim taobh a-muigh sgoile le àrainneachd ionnsachaidh ’s a 
bheil clann air am brosnachadh agus a’ faighinn taic gus a bhith sàbhailte, 
fallain, a' coileanadh, earbsach is gnìomhach, agus far a bheil iad air an 
àrach le spèis agus in-ghabhaltas.  

• Obair mar bhall den sgioba gus ionnsachadh na cloinne a dhealbhadh, a 
bhuileachadh agus a mheasadh 

• Dèanamh cinnteach gu bheileas a’ coinneachadh ri feumalachdan cùraim, 
slàinte is sàbhailteachd na cloinne an-còmhnaidh 

• Cumail sùil air, agus eadar-obraich le clann gus taic a chumail ris an 
ionnsachadh aca agus cur ri clàran agus aithris air adhartas na cloinne. 

• Co-obrachadh ann a bhith a’ toirt a-steach pàrantan agus proifeiseantaich 
eile a tha an sàs ann an ionnsachadh agus leasachadh cloinne agus 
dèanamh cinnteach gu bheil prìobhaideachd ga chumail an-còmhnaidh. 
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• Gabhail pàirt anns a h-uile taobh de dh’obair sgioba san t-suidheachaidh a’ 
gabhail a-steach cùram ghoireasan agus dèanamh cinnteach à glainead is 
slàinteachas 

• A bhith cunntachail airson do leasachadh proifeasanta leantainneach fhèin, 
a’ gabhail a-steach cumail suas ri teòiridh agus cleachdadh làithreach 

• Gabhail ri dleastanasan sam bith a bharrachd mar a thèid iarraidh le Prìomh 
Neach-dreuchd Tràth-bhliadhnaichean gus dèanamh cinnteach gu bheil 
solar air a lìbhrigeadh aig an ìre as àirde 
 

 

5 Eòlas  

Feumaidh an neach a gheibh an obair dearbhadh gu bheil tuigse no eòlas 
aca air: 
 

• Feumalachdan leasachaidh aig clann bho bhreith gu 12 bliadhna a dh'aois. 

• Ga Fhaighinn Ceart airson gach Pàiste  

• Dìon Cloinne  

• Stiùireadh bho Ro-bhreith gu Trì  

• Togail Àrd-amais  

• Curraicealam airson Sàr-mhathais 

• Inbhean Slàinte is Cùram Sòisealta 

• Dè Cho Math 's a tha ar Tràth-ionnsachadh agus Cùram Cloinne 

• Riaghailtean Luchd-sgrùdaidh a’ Chùraim  
 

 

6 Sgilean is comasan sònraichte airson na h-obrach seo 

Bu chòir na sgilean is comasan seo a bhith aig an neach a gheibh an obair: 
 

• Dealas airson a bhith ag obair còmhla ri clann aois 2-5 ann an 
suidheachadh Tràth-ionnsachaidh agus Cùram-cloinne 

• Comas ceangal a dhèanamh ri clann, pàrantan, luchd-cùraim agus co-
obraichean proifeiseanta eile. 

• Eòlas air conaltradh gu h-èifeachdach, a’ toirt a-steach dòighean 
conaltraidh neo-labhairteach, labhairteach agus sgrìobhte. 

• Mothachadh air a’ cheangal eadar sàr sheirbheisean agus adhartachadh 
ionnsachadh is leasachadh cloinne 

• Comas CPD iomchaidh a dhèanamh a tha buntainneach don dreuchd 

 

 

7  Na Prionnsapalan Iùil Againn   

Tha uallach oirnn uile airson a’ chultair anns a bheil sinn ag obair, agus tha 
na Prionnsapalan Iùil againn a’ cuideachadh le bhith a’ stiùireadh na tha sinn 
a’ dùileachadh bho chèile: 
 

• Adhbhar Tha cùram againn mu ar n-adhbhar, ar daoine agus ar baile 

• Pròis Tha sinn moiteil às na bhios sinn a’ dèanamh agus ag obair gus 
cùisean a dhèanamh nas fheàrr 

• Sgioba Aon sgioba, aon chomhairle, aon bhaile 

• Earbs Tha sinn a’ cur earbsa ann an càch a chèile agus a’ gabhail uallach 
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• Luach Tha sinn a’ cur luach ann an càch a chèile agus ag aithneachadh 
obair air a deagh dhèanamh 

 

 

8 Riatanasan na h-Obrach   

Aig a’ char as lugha, feumaidh na leanas a bhith aig an neach a gheibh an 
obair seo: 
 

• SVQ Ìre 2 Seirbheisean Sòisealta – clann agus daoine òga aig SCQF Ìre 6 
(no deònach a bhith ag obair dha dh’ionnsaigh)   

• A bhith clàraichte le SSSC no comas clàradh leotha 

• Ballrachd PVG airson Obair Riaghlaichte le Clann, no deònach seo 
fhaighinn mus tèid an obair a thairgsinn gu foirmeil. 

 

 

9 Leasachadh  

Feumaidh an neach a gheibh an obair seo a bhith air an trèanadh seo a 
dhèanamh, no air aontachadh a dhèanamh taobh a-staigh ùine shònraichte: 
 

• Gabhail Pàirt ann am Prògram Inntrigidh  

• Trèanadh Bunaiteach Uile 

• Modul OIL – A’ dìon Cloinne 

• Modul OIL – Dìon Dàta 
 

 


