
Freagairt do Theagmhais Chriticiúla le linn na nDúntaí 

Scoile agus na Srianta Sláinte Poiblí de bharr COVID-19

__________________________________

Athléimneacht agus Téarnamh a Chothú 

i measc Pobail Scoile

TACÚ LE DALTAÍ AGUS BAILL FOIRNE A FÁGADH FAOI BHRÓN AR 
FHILLEADH AR AN SCOIL DÓIBH TAR ÉIS NA SRIANTA COVID-19 

AGUS SLÁINTE POIBLÍ.
__________________________________

Leabhrán Faisnéise do Scoileanna



Cuspóir an leabhráin seo

2

Ar an drochuair, is dócha gur fhulaing roinnt ball den phobal scoile bás 

daoine muinteartha nó cairde leo le linn na tréimhse ina raibh na scoileanna 

dúnta (idir chaillteanas a bhain le COVID-19 agus chaillteanas nár bhain le 

COVID-19). Is é cuspóir an leabhráin seo comhairle a chur ar fáil do bhaill

foirne scoile faoi conas is féidir tacú le daltaí agus comhghleacaithe a fágadh 

faoi bhrón ar fhilleadh ar an scoil dóibh tar éis na srianta COVID-19. Ba 

cheart é a léamh i gcomhar leis an doiciméad seo: Freagairt do Theagmhais 

Chriticiúla - Treoirlínte agus Ábhair Acmhainne ón tSeirbhís Náisiúnta 

Síceolaíochta Oideachais. Tagraítear ar fud an doiciméid seo do chodanna 

agus acmhainní (R) éagsúla atá sna treoirlínte sin.

Is bunriachtanas é a aithint cé chomh tábhachtach is atá féinchúram do 

phearsana scoile le linn dóibh aire a thabhairt d’fholláine daoine eile.  I gcás 

go dtacóidh baill foirne le dalta nó comhghleacaí a fágadh faoi bhrón, tá 

seans ann go dtiocfadh cuimhní pianmhara ar ais faoi na daoine a chaill na 

baill foirne iad féin roimhe seo.  Tá seans ann go mbeidh dúshlán ar leith ag 

baint le tacú le múinteoirí a fágadh faoi bhrón le déanaí agus ba cheart do 

bhaill foirne eile atá ar fáil tacú leo, más féidir.  Féach anseo chun leideanna 

folláine do bhaill foirne a léamh.  Tá sonraí faoi sheirbhísí tacaíochta ar fáil 

ag deireadh an leabhráin seo. 

I gcás go mbaineann sé sin le haon bhall foirne, iarr tacaíocht, amhail an

tacaíocht sin a sholáthraíonn an tSeirbhís Chúnaimh d’Fhostaithe ag

www.Spectrum.Life, a sholáthraíonn raon leathan seirbhísí

comhairleoireachta faoi rún do phearsana scoile. Is féidir teagmháil a

dhéanamh leis an tSeirbhís Chúnaimh d’Fhostaithe ach glaoch a chur ar an

uimhir shaorghlao (1800 411 057), teachtaireacht a sheoladh chuig an uimhir

théacs agus an uimhir le WhatsApp (Téacsáil ‘Hi’ chuig 087 369 0010) agus

ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh ríomhphoist (eap@spectrum.life).

Féinchúram agus folláine ball foirne

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/Responding%20to%20Critical%20Incidents.pdf
https://www.pdst.ie/teacher_wellbeing
about:blank


Mar chuid den ullmhúchán le haghaidh athoscailt na scoile, moltar go
dtionólfadh an príomhoide an Fhoireann um Theagmhais Chriticiúla a
Bhainistiú de chuid na scoile roimh fhilleadh na ndaltaí chun daltaí agus baill
foirne a fágadh faoi bhrón le linn na tréimhse ina raibh na scoileanna dúnta,
a shainaithint agus pleananna a dhéanamh le haghaidh freagairt do na daltaí
agus na baill foirne sin. Is féidir go n-iarrfaidh scoileanna ar thuismitheoirí
eolas a thabhairt dóibh i gcás gur fágadh a leanbh faoi bhrón nó i gcás go
raibh a leanbh ag déileáil le haon deacracht shuntasach le linn na tréimhse
ina raibh na scoileanna dúnta.

Is féidir go mbeidh sé ina chabhair má labhraíonn baill foirne scoile leis an
dalta a fágadh faoi bhrón agus/nó lena t(h)eaghlach roimh fhilleadh ar an
scoil dó/di. Tá sé tábhachtach deis a thabhairt don dalta a bhfuil brón
air/uirthi a (h)ionchur a sholáthar maidir le conas a dhéileálfar lena f(h)illeadh
ar scoil - cé acu is mian leis/léi a c(h)omhdhaltaí a chur ar an eolas faoin
mbás nó an mian leis/léi go gcuirfeadh múinteoirí iad ar an eolas faoi agus
cé acu is mian nó nach mian leis/léi go luafaí an bás sa rang, etc. Ní hé
amháin go gcabhraíonn sé sin leis an bhFoireann um Theagmhais Chriticiúla
a Bhainistiú a thuiscint cén tacaíocht is mian leis an dalta a fháil ar fhilleadh
dó/di, ach tugann sé níos mó smachta don dalta ar na nithe a tharlóidh.
Féach R11 – Filleadh an Dalta a Fágadh faoi Bhrón.

Chomh maith leis na daoine sin ar bhásaigh dlúthdhuine muinteartha leo,
cuimhnigh ar na daoine sin a d’fhéadfadh a bheith leochaileach go háirithe i
leith anacair mhothúchánach, e.g. dlúthchairde nó gaolta leis an duine a fuair
bás, daoine ar chaill duine muinteartha nó cara leo roimhe seo, agus daoine
a d’fhulaing deacrachtaí meabhairshláinte roimhe seo, etc. (féach Freagairt
do Theagmhais Chriticiúla, lch 25: Daltaí Leochaileacha a Shainaithint)

Ar na hacmhainní úsáideacha- is féidir a chur ar chumas ball foirne
cleachtadh a fháil ar thacú le daltaí a fágadh faoi bhrón tá an gearrfhíseán
seo dar teideal ‘Listen with Your Eyes, Ears and Heart’ agus an t-ábhar seo a
leanas ón doiciméad dar teideal Freagairt do Theagmhais Chriticiúla -
Treoirlínte agus Ábhair Acmhainne do Scoileanna ón tSeirbhís Náisiúnta
Síceolaíochta Oideachais’:

• Tuiscint agus Freagairt Leanaí ar an mBás de réir Aoise (R6)

• Céimeanna an Bhróin (R7)

• An Chaoi le Déileáil leis Nuair a Tharlaíonn Rud Éigin Uafásach (R8)

• Freagairtí ar Theagmhas Criticiúil (R9)

• Brón tar éis Féinmharú nó Féinmharú Amhrasta (R10)

• Filleadh an Linbh a Fágadh faoi Bhrón ar an Scoil (R11)

• Bealaí le Cabhrú le do Leanbh ag an Am Deacair seo (R12)

• Treoir Ghinearálta maidir le hAgallaimh do Threoirchomhairleoirí,
Séiplínigh agus Baill Foirne Ainmnithe Eile (R13)

• Seicliosta – Daltaí atá i mBaol (R14) 3

Ullmhúchán Roimh Ré

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/reintegration-of-the-bereaved-child-in-school.pdf
about:blank
https://www.childhoodbereavement.ie/schools/primary-school-teachers/
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/Responding%20to%20Critical%20Incidents.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/children-s-understanding-and-reaction-to-death-accoriding-to-age-r6-.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/stages-of-grief-r7-.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/how-to-cope-when-something-terrible-happens-r8-.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/reactions-to-a-critical-incident-r9-.pdf
about:blank
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/grief-after-suicide-or-suspected-suicide.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/reintegration-of-the-bereaved-child-in-school.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/ways-to-help-your-child-through-this-difficult-time-r12-.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/interview-guide.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/checklist-students-at-risk.pdf


Na Laethanta Tosaigh
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• Cuir mianta an dalta a fágadh faoi bhrón in iúl do na comhdhaltaí agus do bhaill 

foirne.

• Is féidir go mbeidh sé ina chabhair má labhraíonn tú leis an rang, roimh fhilleadh an 

dalta ar an scoil, faoi mhéala agus faoi conas is féidir le comhdhaltaí an dalta tacú 

leis/léi. 

• Ar fhilleadh don dalta, déan comhbhrón leis an dalta a fágadh faoi bhrón agus aithin 

a c(h)aillteanas, e.g.  “Tá brón orm go bhfuair (ainm an duine nach maireann) bás.  

Táim anseo má theastaíonn cabhair nó tacaíocht uait.” (In iar-bhunscoileanna, déan 

cinnte de go ndéanfar é sin sa chéad rang den lá agus nach ndéanfar é i ngach 

rang). 

• Tá sé tábhachtach go ndéanann múinteoirí comhbhrón leis an dalta go 

príobháideach tar éis an athiontráil ghinearálta sa rang a bhainistiú. 

• Mol go cáiréiseach na daoine óga a dhéanann iarracht tacú le dalta a fágadh faoi 

bhrón. 

• Cuir an dalta i dteagmháil leis an Treoirchomhairleoir nó leis an bhFoireann 

Tacaíochta Daltaí le haghaidh tacaíochta, más gá.

• Ná déan dearmad go bhfuil seans ann go mbeidh deacracht ag an dalta aird a 

thabhairt, páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí ranga nó obair bhaile agus tascanna a 

chríochnú.  Taispeáin tuiscint, e.g. “Má bhíonn deacrachtaí agat d’obair bhaile a 

dhéanamh, beidh sé ceart go leor má dhéanann tú a oiread agus is féidir leat ar 

feadh tamaill.” 

• Tabhair cead don dalta sos a thógáil ón rang chun dul chuig spás maoirsithe 

sonraithe más gá. D’fhéadfá an méid seo a rá: “Is féidir linn comhartha a aontú, rud 

is féidir leat a úsáid más gá duit an rang a fhágáil am ar bith.”

• Tá seans ann go smaoineoidh an Fhoireann um Theagmhais Chriticiúla a Bhainistiú 

ar shearmanas nó deasghnáth a chur ar siúl chun aitheantas a thabhairt do 

chaillteanais aonair nó chomhchoiteanna a fulaingíodh le linn na srianta COVID-19. 

Is féidir le searmanas gearr cuimhneacháin a bheith ina dheis chabhrach, mar 

thabharfadh sé seans cuimhneamh ar shaol an duine agus é a cheiliúradh, agus a 

b(h)ás á chaoineadh ag an am céanna. Is féidir le rannpháirtíocht cabhrú leo sin a 

fágadh faoi bhrón a mhothú go bhfuil siad níos neamhscoite agus go bhfuil níos mó 

smachta acu le linn tréimhse caillteanais.  Le linn leagan amach an chuimhneacháin 

a phleanáil, smaoinigh ar smaointe agus ionchuir ó dhaltaí agus ó bhaill den phobal 

scoile a iarraidh agus a chur ar áireamh. Áirítear na nithe seo leis na moltaí: 

• Ceol suaimhneach a sheinm de réir mar a théann daoine isteach chun atmaisféar 

suaimhneach a chruthú. Is féidir le cóir scoile agus ceol socracht a chur le 

searmanas toisc go bhfuil braistint dáimhe agus comhchoiteannais ann san 

amhránaíocht.  

• Is féidir iarraidh ar bhaill den phobal scoile dánta nó cuimhní cinn, i measc nithe eile, 

a léamh. (Moltar go gcleachtfadh daltaí a léamha roimh ré).  

• Dóigh phraiticiúil thábhachtach ar féidir an duine a fuair bás a chuimhneamh is ea 

cuimhní ar an duine sin a chomhroinnt. Caith am ar leabhar/bhosca cuimhní a 

chruthú don teaghlach, rud a bheidh comhdhéanta de litreacha, pictiúir agus 

athchuimhní ó bhaill den phobal scoile.  Is féidir cóip den ábhar a choinneáil mar 

stór cuimhní lena n-iniúchadh ag na daltaí le himeacht ama.  Tugtar an teimpléad

seo a leanas ar shuíomh Gréasáin Winston’s Wish mar threoir le haghaidh ómóis a 

spreagadh agus a struchtúrú. 

Searmanas cuimhneacháin

Filleadh an dalta a fágadh faoi bhrón

https://www.winstonswish.org/coronavirus-funerals-alternative-goodbyes/


Le hImeacht Ama: 
Atrua agus Tuiscint a Thaispeáint
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• Admhaigh, dearbhaigh agus aithin freagairtí ar bhrón.  Tabhair deimhniú 

gur gnáthchuid de bhrón mothúchain láidre.  Is féidir go mbeidh sé ina 

chabhair don dalta a fágadh faoi bhrón próiseas an bhróin a thuiscint, i.e. 

gurb amhlaidh in amanna gur gnáthrud é mothúcháin láidre bróin a bheith 

ar an dalta agus gurb amhlaidh in amanna eile gur gnáthrud é leanúint leis 

an ‘ngnáthshaol laethúil’ nó spraoi a bheith aige/aici, agus gur rud 

nádúrtha é agus nár cheart dóibh bheith chiontach faoi. 

• Tabhair spreagadh don dalta mothúcháin a chur in iúl in ionad iad a 

choinneáil dó/di féin.  

• Tabhair deiseanna le cuimhní dearfacha áthasacha ar an duine nach 

maireann a chomhroinnt agus le greann a dhéanamh.

• Bí tuisceanach ar ócáidí speisialta, ar laethanta cuimhneacháin agus ar 

laethanta breithe a d’fhéadfadh mothúcháin an chaillteanais a mhéadú 

agus a d’fhéadfadh a bheith deacair go háirithe. 

• Is minic a bhreathnaíonn leanaí ar an scoil mar áit inar féidir leo sos a 

thógáil ón mbrón agus ón mbuairt chun ‘gnáthrudaí’ a dhéanamh. Trí 

leanúint le gnáthaimh rialta agus le cineálacha rialta cur chuige i 

dtimpeallacht intuartha, is féidir mothúcháin shábháilte a chruthú do leanaí 

agus daoine óga a fágadh faoi bhrón.

• Déan cinnte de gurb eol don leanbh a fágadh faoi bhrón gur féidir leis/léi 

labhairt leat: “Má theastaíonn uait labhairt am ar bith, bím anseo chun 

éisteacht leat.”

• Éist le dalta a fágadh faoi bhrón nuair is mian leis/léi labhairt. Cuir 

ceisteanna ‘oscailte’ lena dtugtar deis don leanbh nó don duine óg 

tuilleadh a rá, in ionad ceisteanna a chur lena n-éilítear freagraí ‘tá/níl’; 

e.g. ‘Conas atá cúrsaí sa bhaile?’/‘Chonaic mé thú ag club iar-scoile, 

conas atá sé ag dul duit?’ etc.

• Bí réidh le héisteacht toisc go bhfuil seans ann go mbeidh ar dhalta a 

fágadh faoi bhrón a scéal a insint a lán uaireanta nó na ceisteanna céanna 

a chur chun déileáil leis an rud a tharla.   

• Bí fírinneach agus freagair ceisteanna go hionraic.  Trí úsáid a bhaint as 

teanga shoiléir gan athbhrí agus faisnéis fhíorasach chruinn a thabhairt 

faoi imthosca an bháis, cabhraítear leis an tuiscint atá ag leanaí ar chúrsaí 

báis. Is féidir gur fiú iniúchadh a dhéanamh ar an tuiscint reatha atá acu le 

linn freagra a thabhairt ar aon cheisteanna atá acu. 

• Tabhair deiseanna do dhaltaí labhairt faoina méala thar na seachtainí 

agus na míonna tar éis atosú na scoile, agus ní ar na laethanta tosaigh tar 

éis dóibh filleadh amháin: tá seans ann go dtógfaidh sé am sula mothóidh 

roinnt daltaí go bhfuil siad compordach a gcuid smaointe agus mothúchán 

a chur in iúl do dhaoine eile. Bí ann sa chiúnas freisin toisc go bhfuil seans 

ann nár mhaith le roinnt daoine aonair labhairt, cé go mothóidh siad go 

bhfuil aire a thabhairt dóibh agus ag fáil tacaíochta dá ainneoin sin. 

Bíodh tuiscint agat gur próiseas é an tréimhse bróin

An tábhacht a bhaineann le cumarsáid
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• Tosaigh comhráite a d’fhéadfadh a bheith leochaileach agus tapaigh deiseanna 

dul i ngleic leo nuair a thagann siad. In amanna, nochtann leanaí faisnéis ag am 

nó in áit ina bhfuil sé deacair freagairt di ar bhealach atá i dtiúin agus tugann siad 

faoi deara leideanna nach bhfuil aosaigh ag tabhairt aird ar gach rud ar mian leo 

a rá leo. I gcás go dtarlóidh sé sin, is féidir go mbeidh sé cuí an méid seo a rá: 

‘go raibh maith agat as é sin a chur in iúl dom, is eol dom cé chomh tábhachtach 

is atá sé. Ar mhiste leat dá suífinn in aice leat agus dá labhróimis faoi sin i 

gceann (cúig nóiméad) nuair a bheinn in ann éisteacht leat mar is ceart?’ 

• Agus tú ag labhairt le dalta a fágadh faoi bhrón, seiceáil siar go minic gur chuala 

tú an rud a dúirt sé/sí i gceart trí na príomhphointí dá ndúirt siad a achoimriú. 

• Tá seans ann go ndéanfaidh baill foirne atá ag obair ar bhonn aonarach le daltaí 

leas a bhaint as ábhair thacaíochta sna treoirlínte ón tSeirbhís Náisiúnta 

Síceolaíochta Oideachais (féach R13: Treoir ghinearálta maidir le hagallaimh do 

threoirchomhairleoirí, séiplínigh agus baill foirne ainmnithe eile).

• Tabhair do na daltaí an oiread ama a theastaíonn uathu chun brón a dhéanamh.  

Bí tuisceanach ar fhreagairtí moillithe bróin agus ná déan dearmad nach bhfuil 

aon amscála aonair ann le haghaidh déileáil le caillteanas. Baineann sé sin le 

hábhar go háirithe i gcomhthéacs COVID-19, ar lena linn a cuireadh srian le 

gnáth-dheasghnátha sochraide agus le teaghlaigh a bheith ag teacht le chéile. 

Tá seans ann go ndúiseofar mórfhreagairt bhróin má mhoillítear searmanais 

chuimhneacháin/seirbhísí cuimhneacháin.

• Tá seans ann go mbeidh imní ar dhaltaí go gcaillfidh siad cuimhní ar a nduine 

muinteartha. Trí bhosca cuimhní a chruthú, is féidir nasc a chruthú idir an t-am 

atá thart, an t-am i láthair agus an t-am atá le teacht. 

• Déan cinnte de go soláthraítear deiseanna dóibh ‘pian’ a chur in iúl go 

cruthaitheach, e.g. sa phéintéireacht, sa scríbhneoireacht agus sa drámaíocht.  

Is féidir ceol a úsáid chun cabhrú le daltaí atá trí chéile a suaimhneas a 

dhéanamh.

Is gnáthrud é go mbeidh leanaí agus daoine óga trí chéile tar éis bás duine 

mhuinteartha. Déileálann formhór na leanaí agus na ndaoine óga lena mbrón ar 

bhealach cuí le tacaíocht ó bhaill teaghlaigh, ó chairde agus ón bpobal. Teastaíonn 

tuilleadh tacaíochta ó roinnt leanaí agus daoine óga a fágadh faoi bhrón chun a 

mbrón a normalú agus chun gnáthstraitéisí a fhorbairt chun déileáil leis, a chur chun 

cinn.  Tá sé tábhachtach nascadh le heagraíochtaí áitiúla tacaíochta méala amhail 

Rainbows Ireland, Barnardo’s, agus Líonra Méala Leanaí na hÉireann, i measc 

eagraíochtaí eile, a sholáthraíonn seirbhísí den sórt sin.

Is féidir comharthaí rabhaidh á léiriú go bhféadfadh go dteastódh níos mó cabhrach 

ó leanbh a léamh in R14: Seicliosta – Daltaí atá i mBaol. Iarr tacaíocht chuí trí lia-

chleachtóir ginearálta an linbh i gcás go mbeidh imní ar mhúinteoirí nó ar 

thuismitheoirí faoin leanbh fós. Bíonn síceolaithe na Seirbhíse Náisiúnta 

Síceolaíochta Oideachais ar fáil freisin le haghaidh comhairliúcháin ina leith sin.

Le hImeacht Ama: 
Atrua agus Tuiscint a Thaispeáint – ar 
lean

Am agus spás chun brón a dhéanamh

Tacaí agus acmhainní breise

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/interview-guide.pdf
https://www.rainbowsireland.ie/
https://www.barnardos.ie/our-services/work-with-families/bereavement-services
about:blank
https://www.childhoodbereavement.ie/
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/checklist-students-at-risk.pdf
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Is féidir le bás duine mhuinteartha agus leis an mbrón a thagann as a bheith ar 

cheann de na heispéiris is deacra sa saol. Ar fhilleadh ar an obair do 

chomhghleacaí a fágadh faoi bhrón, is minic nach eol do dhaoine cad ba 

cheart dóibh a rá agus nach ndeir siad rud ar bith ag an deireadh. Mar sin féin, 

tá seans ann go méadóidh braistint scoiteachta an chomhghleacaí a fágadh 

faoi bhrón mura ndeirtear rud ar bith. Fiú i gcás go mbeidh tú ag streachailt le 

teacht ar na focail chearta, is féidir go rachaidh gníomhartha beaga cineáltais 

chun tairbhe dó/di.  Caith leis an gcomhghleacaí ar an ngnáthbhealach a 

oiread agus is féidir agus taispeáin cineáltas agus ionbhá trí bheith ann, trí 

éisteacht leis/léi agus trí thacaíocht a thabhairt dó/di. Is é atá sna nithe seo a 

leanas ná roinnt dóigheanna ar féidir leat tacú le comhghleacaí a fágadh faoi 

bhrón.

• Tá sé tábhachtach go n-aithníonn baill foirne caillteanas aon chomhghleacaí 

ina n-aonar, beag beann ar cé chomh scanrúil is atá sé don duine aonair. 

Cuir do chomhbhrón in iúl ar bhealach simplí a léiríonn an dóigh a 

mothaíonn tú: ‘Táim an-bhrónach cloisteáil faoi d’athair’ nó ‘Nílim cinnte cad 

ba cheart dom a rá ach ba mhaith liom go mbeadh a fhios agat go bhfuilim 

ag smaoineamh ort’. Seachain ráite seanchaite amhail ‘Faigheann gach 

duine dínn bás am éigin/Is é an rud is fearr é/Tagann faoiseamh le himeacht 

aimsire/Tá sé tábhachtach fanacht gnóthach’, i measc nithe eile.

• Bíodh meas agat ar an ngá le spás ach cuir in iúl go soiléir go mbeidh tú ar 

fáil más gá.

• Tóg am chun éisteacht leis/léi. Is fearr an cheist ‘Conas atá tú inniu?’ ná an 

cheist ‘Conas atá tú?’ agus is é is dóichí go gcabhróidh sí le daoine freagraí 

ionraice a thabhairt.  

• Déan comhbhrón leis an duine ach ná habair gurb ‘eol duit conas a 

mhothaíonn sé/sí’: ní heol d’aon duine conas a mhothaíonn aon duine eile.

• Aithin go ndéanann daoine brón ar bhealaí difriúla.  Is mian le roinnt daoine 

labhairt faoina gcaillteanas agus is mian le daoine eile é a choinneáil 

príobháideach.  Bí ar an eolas freisin go bhfuil seans ann go dtiocfaidh 

mothúcháin éagsúla as brón, lena n-áirítear cantal, mearbhall, faoiseamh, 

fearg nó ciontacht, ar mothúcháin iad atá chomh coitianta sa phróiseas bróin 

is atá buairt nó uaigneas.

• Tabhair mionsonraí sonracha faoina thoilteanaí atá tú le cabhair a thabhairt; 

e.g. ‘Nílim cinnte cad ba cheart dom a dhéanamh ach ba mhaith liom go mór 

tacú leat; b’fhéidir go n-inseofá dom conas a d’fhéadfainn déanamh 

amhlaidh’. Tairg cabhair le tascanna oibre nuair is cuí.  Is féidir go mbeidh 

sé/sí buíoch as cuireadh chun cupán caife a fháil, dul ar shiúlóid nó a 

s(h)iopadóireacht a dhéanamh.

• Seiceáil ar do chomhghleacaí de réir mar a imíonn an t-am agus na míonna 

thart. Beidh do chomhghleacaí buíoch díot as an tacaíocht uait agus tú a 

bheith ann sna seachtainí agus sna míonna tar éis a c(h)aillteanais, ag am a 

tharraing a lán daoine eile siar.

Tacú le Baill Foirne a Fágadh faoi Bhrón 
ar Fhilleadh ar an Scoil dóibh

Tacú le comhghleacaithe a fágadh faoi bhrón



• Cabhraíonn cumarsáid atruach ó bhainisteoir go mór lena dhearbhú dá 
c(h)omhghleacaí a fágadh faoi bhrón go bhfuil ardmheas orthu agus go 
bhfuiltear ag tacú leo. 

• Aithin a c(h)aillteanas, seiceáil cén fhaisnéis is mian leis/léi a chomhroinnt 
agus cuir comhghleacaithe ar an eolas go cuí. 

• Bíodh eolas agat ar na teidlíochtaí atá ag oibrí a fágadh faoi bhrón, lena n-
áirítear roghanna saoire (íoctha/neamhíoctha). Cuir an fhaisnéis sin in iúl dó/di 
go hoscailte.

• Freastail ar dheasghnátha sochraide agus tabhair cead do chomhghleacaithe 
déanamh amhlaidh, nuair is féidir, agus aird á tabhairt agat ar na srianta 
COVID-19.

• Spreag tacaíocht shóisialta, phraiticiúil agus mhothúchánach don 
chomhghleacaí a fágadh faoi bhrón.

• D’ainneoin na rún is fearr, tá seans ann nach mbeidh bainisteoirí in ann gabháil 
orthu féin labhairt chomh minic agus is mian leo nó a theastaíonn uathu lena 
gcomhghleacaí a fágadh faoi bhrón. Tá seans ann go mbeidh sé níos fearr in 
amanna an fhreagracht sin a roinnt le ball nó baill eile den fhoireann 
bainistíochta nó chuig dlúth-chomhghleacaí de chuid an duine a fágadh faoi 
bhrón (ar féidir leis/léi an bainisteoir a mheas, de réir mar is gá). 

• Teastaíonn cáiréis agus tuiscint ós rud é gur féidir le brón difear a dhéanamh 
d’aird, leibhéil fuinnimh agus táirgiúlacht an chomhghleacaí a fágadh faoi 
bhrón. 

• Tagann brón casta/faidréiseach ar líon beag daoine aonair, áit nach 
laghdaíonn an brón le himeacht ama. Soláthraíonn Foras Ospíse na hÉireann 
faisnéis maidir le brón casta agus comhairle maidir le tuilleadh tacaíochta 
anseo.

• I gcás go mbaineann sé sin le haon bhall foirne, iarr tacaíocht, amhail an 
tacaíocht sin a sholáthraíonn an tSeirbhís Chúnaimh d’Fhostaithe ag 
www.Spectrum.Life, a sholáthraíonn raon leathan seirbhísí 
comhairleoireachta faoi rún do phearsana scoile.  Is féidir teagmháil a 
dhéanamh leis an tSeirbhís Chúnaimh d’Fhostaithe ach glao a chur ar an 
uimhir shaorghlao (1800 411 057), teachtaireacht a sheoladh chuig an uimhir 
théacs agus an uimhir le WhatsApp (Téacsáil ‘Hi’ chuig 087 369 0010) agus 
ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh ríomhphoist (eap@spectrum.life). 

• Is féidir le haon duine a ndéanann brón le linn na paindéime COVID-19 difear 
dó/di teagmháil a dhéanamh leis an Líne Tacaíochta Méala de chuid Fhoras 
Ospíse na hÉireann saor in aisce ach glao a chur ar 1800 80 70 77 ó 10am go 
1pm, Luan go hAoine.   

• Is ar fáil anseo atá tuilleadh faisnéise ó Fhoras Ospíse na hÉireann maidir le 
brón a bhainistiú san áit oibre.
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Tacú le Baill Foirne a Fágadh faoi Bhrón 
ar Fhilleadh ar an Scoil dóibh – ar lean

Tacú le baill foirne scoile mar phríomhoide/bhainisteoir

Tuilleadh acmhainní do bhaill foirne

https://hospicefoundation.ie/bereavement-2-2/working-in-bereavement-and-loss/complicated-grief/
about:blank
https://hospicefoundation.ie/bereavement-2-2/working-in-bereavement-and-loss/grief-in-the-workplace/


Acmhainní

• Soláthraíonn Barnardo’s seirbhís fhadréimseach do theaghlaigh, lena n-áirítear 

tacaíocht maidir le méala. Tá ríomhleabhair in-íoslódáilte do thuismitheoirí agus 

do leanaí agus naisc chuig seirbhísí éagsúla ar fáil ar shuíomh gréasáin an 

charthanais. Chomh maith leis sin, soláthraíonn Barnardo’s seirbhís líne 

cabhrach um méala leanaí ina dtugtar faisnéis agus tacaíocht maidir le méala. 

Cuir glao ar 01 473 2110 (ó 10am go 12pm, Luan go Déardaoin)

• Soláthraíonn Líonra Méala Leanaí na hÉireann faisnéis, treoir agus tacaíocht 

do theaghlaigh, do ghairmithe agus do scoileanna.  Chomh maith leis sin, 

eagraíonn sé cúrsaí do ghairmithe chun cur leis na scileanna atá acu i 

dtacaíocht méala a thabhairt.

• Carthanas Briotanach a dhéileálann le méala leanaí agus a bhfuil suíomh 

gréasáin cuimsitheach aige is ea Winston’s Wish. Tá acmhainní úsáideacha ar 

fáil ar a leathanach ar COVID-19. Áirítear leo sin ‘How to say goodbye when a 

funeral isn’t possible’ agus ‘Managing grief in isolation’.

• D’fhorbair Foras Ospíse na hÉireann ábhair phraiticiúla sho-rochtana a oireann 

do chomhthéacs na hÉireann. Chomh maith leis sin, is ann freisin d’acmhainní 

atá sonrach don topaic lena bpléitear saincheisteanna amhail ‘Grieving in 

exceptional times’.

• Tá ábhair ag Mencap le haghaidh cailleadh agus bás a mhíniú do dhaoine atá 

faoi mhíchumas foghlama. Áirítear leo acmhainní ina bpléitear topaicí sonracha 

amhail ‘What can I do to feel better’ agus ‘Going to a funeral’.

• Is é Líne Chabhrach na Leanaí (Cumann na hÉireann um Chosaint Leanaí)

seirbhís éisteachta náisiúnta na hÉireann do dhaoine óga suas le 18 mbliana 

d’aois. Bíonn an líne ar fáil 24 huaire an chloig sa lá. Cuir saorghlao ar 1800 666 

666 (am ar bith sa lá nó san oíche). Seol teachtaireacht téacs chuig 50101 (ó 

10am go 4pm gach lá). Déan comhrá ar líne ag www.childline.ie (ó 10am go 

4pm gach lá).

• Tugtar faisnéis ar an suíomh gréasáin YourMentalHealth.ie faoi na tacaí agus na 

seirbhísí meabhairshláinte uile atá ar fáil ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal 

áitiúil ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus óna comhpháirtithe cistithe. 

Cuir glao ar shaorghlao 1800 111 888 (24 huaire an chloig sa lá) chun 

mionsonraí a fháil faoi thacaí agus faoi sheirbhísí.

• Is féidir le haon duine a ndéanann brón le linn na paindéime COVID-19 difear 

dó/di teagmháil a dhéanamh leis an Líne Tacaíochta Méala de chuid Fhoras 

Ospíse na hÉireann saor in aisce ach glao a chur ar 1800 80 70 77 ó 10am go 

1pm, Luan go hAoine.   

• Is ar fáil anseo atá tuilleadh faisnéise ó Fhoras Ospíse na hÉireann maidir le 

brón a bhainistiú san áit oibre.
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Tacaí do dhaoine óga

Tuilleadh acmhainní do bhaill foirne

https://www.barnardos.ie/
https://www.barnardos.ie/how-you-can-help/fundraising/covid-19-crisis-appeal-for-children/support-for-parents-during-covid-19-crisis
https://www.barnardos.ie/our-services/work-with-families/bereavement-services
https://www.childhoodbereavement.ie/
https://www.winstonswish.org/coronavirus/
about:blank
https://www.winstonswish.org/coronavirus-funerals-alternative-goodbyes/
about:blank
https://www.winstonswish.org/manage-grief-during-self-isolation/
https://hospicefoundation.ie/
https://hospicefoundation.ie/wp-content/uploads/2020/03/Funeral-in-exceptional-times-Updated.pdf
https://www.mencap.org.uk/advice-and-support/dealing-bereavement
http://www.childline.ie/
https://www2.hse.ie/mental-health/
https://hospicefoundation.ie/bereavement-2-2/working-in-bereavement-and-loss/grief-in-the-workplace/


Freagraíonn an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta 

Oideachais do theagmhais chriticiúla ar iarraidh a 

fháil ó na scoileanna atá thíos leo. 

Ba cheart d’údaráis scoile atá ag iarraidh tacaíochta 

teagmháil a dhéanamh leis an oifig áitiúil is cóngaraí 

dóibh de chuid na Seirbhíse Náisiúnta Síceolaíochta 

Oideachais le linn uaireanta oibre ó Luan go hAoine.

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/neps_regional_contacts.pdf

