Aguisín 4: Achoimre ar riachtanais coinneáil taifead
San aguisín seo tá achoimre ar na príomhriachtanais coinneáil taifead a leagtar amach
sna nósanna imeachta seo mar seo a leanas In Alt 3.4 leagtar amach riachtanais ata ar bhaill aonair de phearsanra scoileanna
ábhair imní a bheadh acu faoi chosaint leanaí a chlárú, lena n-áirítear nochtadh eolais
ó pháistí agus aon bheart a rinneadh ina leith.
•

In Alt 5.1.1 tá an riachtanas go gcoinneoidh an DIA taifead scríofa d'aon chúis
imní a chuir ball den lucht foirne scoile ar a s(h)úile dó/di agus go gcuirfear an taifead
seo in áit shlán
•

In Alt 5.3.3 tá an riachtanas, i ngach cás nuair a iarrann an DIA comhairle Tusla,
go gcoinneoidh an DIA taifead den chomhairliúchán ina sonrófar an dáta, ainm
oifigeach de chuid Tusla agus an chomhairle a tugadh.
•

In Alt 3.4.4 tá an riachtanas go gcoinneoidh an DIA taifead d'aon bhearta eile
a dhéanfaidh an DIA agus de chumarsáid eile le Tusla, leis An nGarda Síochána nó
le páirtithe ar bith eile maidir leis an tuairisc sin.
•

In Alt 3.4.5 tá an riachtanas go gcaithfear ar bhonn ardrúnda le gach taifead a
chruthaítear agus go gcuirfear iad in áit shlán.
•

In Alt 3.4.6 tá an riachtanas, d'fhonn taifeadadh éifeachtach agus rianú taifid agus
bearta bainteacha, go sannfar cód nó sraithuimhir ar leith do chomhaid cosaint leanaí
agus do pháirtithe ar bith dá dtagraítear ina leithéid de chomhaid. Sa chomhthéacs seo
is ionann "páirtithe" agus aon pháirtí arbh é an toradh a bheadh ar a (h)ainm a nochtadh
go nochtfaí ainm an linbh nó an duine a ndearnadh líomhain ina (h)aghaidh.
•

In Alt 9.4 tá an riachtanas go gcaithfear Tuairisc Mhaoirseachta Cosaint Leanaí
a chur ar fáil don bhord bainistíochta, mar chuid de thuairisc an phríomhoide don
bhord, ar gach cruinniú bord bainistíochta. Tá an t-eolas atá le cur ar fáil sa tuairisc
seo leagtha amach ag míreanna 9.5 go 9.8 de na nósanna imeachta seo.
•

In Alt 9.5, 9.6 agus 9.7 foráiltear go dtaifeadfar i miontuairiscí cruinnithe den
bhord bainistíochta gnóthaí cosaint leanaí trí thagairt do chód nó sraithuimhir ar leith
a shannfar don chás/na páirtithe atá i gceist.
•

In Alt 5.3.6. tá an riachtanas, nuair a chuireann an DIA in iúl do
thuismitheoir/cúramóir go bhfuil tuairisc a bhaineann lena leanbh á déanamh, go
gcruthófar taifead den eolas a thugann an DIA don tuismitheoir/cúramóir. Tá
riachtanas ann fosta, go dtaifeadfar cinneadh de chuid an DIA gan a chur in iúl do
thuismitheoir/cúramóir le cois na gcúiseanna gan é a dhéanamh.
•

In Alt 5.3.8. tá an riachtanas má shocraíonn an DIA nár chóir an chúis imní atá
ag ball den phearsanra scoile, lena n-áirítear múinteoir cláraithe, a thuairisciú do Tusla,
tabharfaidh an DIA ráiteas soiléir don bhall den phearsanra scoile, i scríbhinn, maidir
leis na fáthanna nach bhfuil aon bheart á dhéanamh. Coinneoidh an DIA cóip den
ráiteas seo. Sa chás ina socraíonn an ball den phearsanra scoile tuairisciú do Tusla, ní
mór dó/di cóip den tuairisc a thabhairt don DIA
•

In Alt 5.6. tá an riachtanas nuair a thugann an DIA fógra do thuismitheoir ar aon
dul leis an alt sin, coinneoidh an DIA cóip den fhógra sin.
•

In Alt 3.5.4 tá an riachtanas go gcaithfidh an bord bainistíochta a chinntiú gur
ann do shocruithe chun a chinntiú go bhfuil fáil ag an leas-DIA ar thaifid bhainteacha
nuair is gá.
•

In Alt 8.13.6. tá an riachtanas go gcoinneofar agus go gcuirfear ar fáil don
phátrún agus/nó don Roinn, má iarrtar iad, taifid d'athbhreithniú bliantúil Ráiteas
Cosaint Leanaí na scoile agus a thorthaí.
•

Níl i gceist gur liosta cuimsitheach de na riachtanais coinneála taifead sna nósanna imeachta seo
an méid thuasluaite agus ba chóir do baill de phearsanra scoileanna a chinntiú go gcoinnítear
taifid ar aon dul leis na riachtanas a leagtar amach sin

