
www.gmit.ie/studentservices

Seirbhísí na 
Neach Léinn



TACAÍOCHTAÍ AIRGEADAIS
Tá dhá chiste ar fáil chun cuidiú le neacha léinn a bhfuil 
fadhb airgeadais acu. 

Ciste Cabhrach na Neach Léinn (SAF)
Tá Ciste Cabhrach na Neach Léinn ann chun tacú le neacha 
léinn as cúlraí socheacnamaíocha faoi mhíbhuntáiste a mbíonn 
gá leanúnach acu le tacaíocht airgeadais agus le neacha 
léinn faoi thosca eile ar chúis iad le fadhbanna airgeadais 
gearrthéarmacha nó fadtéarmacha ar a n-airítear freagrachtaí 
teaghlaigh, méala, deacrachtaí teaghlaigh nó fadhbanna sláinte.

Ní mór d’iarratasóirí a bheith ina neacha léinn cláraithe 
lánaimseartha nó ar chlár fochéime nó iarchéime. 

Tá an incháilitheacht don chiste bunaithe ar an ioncam do 2013 
(i dtaca le hioncam tuismitheora i gcás iarratasóirí faoi 23 bliain 
d’aois nó ioncam teaghlaigh d’iarratasoirí in aois 23 nó os a 
chionn). 

Is é an chéad spriocdháta ná 31 Deireadh Fómhair 2014. 
Féadfar iarratais dhéanacha a chur san áireamh faoi réir ag 
infhaighteacht an chistiúcháin. Braithfidh leibhéal na tacaíochta 
a bheidh ar fáil d’aon duine ar leith ar leibhéal foriomlán chiste 
cabhrach na neach léinn atá ar fáil i mbliain ar bith agus ar líon 
na n-iarratasoirí cáilithe.

Tá foirmeacha iarratais SAF le fáil ó Oifig Sheirbhísí na Neach 
Léinn/Oifigí Riaracháin ar gach campas nó ar fáil lena n-íoslódáil 
ó Thairseach na Neach Léinn  student.gmit.ie

 
Ciste Tacaíochta na Neach Léinn (SSF)
Is ciste teoranta coláiste é Ciste Tacaíochta na Neach Léinn agus 
é roinnte ina dhá shnáithe tacaíochta.

 
Ciste Éigeandála
Tá an Ciste Éigeandála ar fáil chun tacú le neacha léinn a 
dtarlaíonn fadhb airgeadais gan choinne dóibh agus a bhfuil gá 
acu le cabhair chruacháis airgeadais. Ba chóir do neacha léinn, 
chomh fada agus is féidir, fianaise a chur ar fáil i dtaca leis an 
gcúinse éigeandála airgeadais atá ag cur as dóibh. Déanfaidh 
Seirbhísí na Neach Léinn an t-iarratas a phróiseáil laistigh 

d’achar gearr ama agus cuirfear an toradh in iul don iarratasóir.

Tacaíocht Táillí
I gcásanna eisceachtúla, féadfaidh neach léinn a bhfuil fadhb 
airgeadais ag cur as dó/di iarratas a dhéanamh do Chiste 
Tacaíochta na Neach Léinn chun lán-tarscaoileadh nó páirt-
tarscaoileadh táille a fháil. Áit ar féidir é, ba chóir fianaise a chur 
ar fáil maidir leis an gcúis a bhfuil iarratas á dhéanamh mar chás 
eisceachtúil.

Agus iarratas á dhéanamh, bíonn gá le cruthúnas ioncaim. 
Baineann sé sin le hioncam  tuismitheora i gcás neach léinn faoi 
23 bliain d’aois nó le hioncam teaghlaigh do neacha léinn in aois 
23 nó os a chionn. Tá foirmeacha iarratais do Chiste Tacaíochta 
na Neach Léinn (SSF) le fáil ó Oifig Sheirbhísí na Neach Léinn 
nó ó dhuine ar bith d’fhoireann Sheirbhísí na Neach Léinn nó ó 
Aontas na Neach Léinn sna campais go léir.

AONAD SLÁINTE NA NEACH LÉINN
Cuireann Aonad Sláinte na Neach Léinn cúram leighis ar 
fáil do neacha léinn cláraithe GMIT ar bhealach gairmiúil 
agus faoi iontaoibh.

Suíomh: Tá Aonad Sláinte na Neach Léinn suite gar d’Aontas 

na Neach Léinn, do na Bainc agus don tSéiplíneacht.

T: 091 742228

Uaireanta:  9.00 – 6.00 pm Luan go Déardaoin agus 

9.00 – 5.00 pm ar an Aoine. Tá seirbhís DG ar fáil ar maidin

Cuireann Aonad Sláinte na Neach Léinn seirbhís ghéarthinnis/
éigeandála ar fáil – córas ‘siúl isteach’ áit a gcuirfidh Altra 
Triáiseála measúnú tosaigh ar fáil agus a dhéanfaidh coinne le 
dochtúir más gá.

Déanann altraí déileáil le héigeandálaí ar feadh an lae. 

Má tá riocht sláinte cheana féin agat a d’fhéadfadh cur isteach 
ar do chuid staidéir sa choláiste, moltar duit clárú le hAonad 
Sláinte na Neach Léinn ar thosú duit in GMIT.

Má tá riocht leanúnach leighis agat ba chóir duit leanúint de 
bheith ag freastal ar do dhochtúir féin.

Murar neach léinn ‘áitiúil’ thú agus má tá cárta leighis agat, ba 
chóir duit clárú le Dochtúir an Choláiste nó le DG áitiúil eile ar 
thosú duit sa choláiste. 



Tacaíocht Rochtana do Neacha Léinn 
Lánfhásta
Cuireann an Oifig Rochtana tacaíochtaí ar fáil do neacha léinn 
lánfhásta sna réimsí seo a leanas:

•	 Faisnéis agus comhairle maidir le foinsí cistiúcháin

•	 Ceardanna Scileanna Staidéir agus cúrsaí a chuimsíonn: Teicnící 
Éifeachtacha Staidéir; Glacadh Nótaí go hÉifeachtach; Scríobh 
Aiste; Teicnící Scrúdaithe agus  Matamaitic

AN tSÉIPLÍNEACHT
Séiplíneach: An tAthair Tom Power
Suíomh: Tá an tSéiplíneacht suite gar d’Aontas na Neach 

Léinn, d’Aonad, Sláinte na Neach Léinn agus do na Bainc.

T: 091-742226   R: chaplain@gmit.ie

Is é a dhéanann an Séiplíneach:
• Cuireadh a thabhairt do neacha léinn agus do bhaill foirne 

chuig ceiliúrthaí liotúirgeacha, deiseanna cothaithe agus cur in 
iúl spioradálta.

• Freagairt agus idirghabháil a dhéanamh agus a bheith i láthair 
ar uaireanta tráma, géarchéime, tinnis agus méala.

• Déanann comhairleoireacht thréadach cheangail a thairscint le 
comhairleoireacht ghairmiúil agus tugann tacaíocht di.

• Cuireann Tionscadail Tógála Pobail ar fáil ar a n-áirítear: 

 - Deiseanna d’obair dheonach sa phobal mór

- Deiseanna a bheith bainteach le gnéithe difriúla de shaol 

 an choláiste.

• Deánann an tSéiplíneacht ionadaíocht do gach Creideamh 
agus cuideoidh le neacha léinn den uile chreideamh teagmháil 
a dhéanamh lena gceannairí spioradálta.

• Tugann an Séiplíneach cuairt ar champas Chluain Mhuire ar 
bhonn seachtainiúil.

Eaglais na hÉireann: 091 521914

Ioslám: 091 751621 Imam Khalid Sallabi

Modhach: 091 591494 

Preisbitéireach: 091 763437

Baisteach: 091 596944

Liútarach: 01 6766548

AN OIFIG ROCHTANA

Cuireann an Oifig Rochtana raon tacaíochtaí ar fáil do 
neacha léinn atá ag cur isteach ar GMIT agus ag freastal 
ar chúrsaí lánaimseartha nó páirtaimseartha laistigh den 
Institiúid. Éascaíonn sí le comhionannas rochtana agus 
rannpháirtíochta do na neacha léinn go léir.

Oifigeach Rochtana agus Míchumais: 
Deirdre O’Connor
T: 091 742129   R: accessoffice@gmit.ie

Rúnaí na hOifige Rochtana: Peigín Ní Chéidigh 

Suíomh: Seomra GF344B
T: 091-742182   : peigin.nicheidigh@gmit.ie

Déan teagmháil le Rúnaí na hOifige Rochtana chun coinní a 
dhéanamh leis an Oifigeach Rochtana

Neacha Léinn Míchumasaithe
Tacaíonn an oifig le neacha léinn a bhfuil fadhbanna fisiceacha, 
céadfacha foghlama nó sainfhadhbanna amhail disléicse ag cur 
as dóibh. Ba chóir do neacha léinn míchumasaithe teagmháil a 
dhéanamh leis an Oifig Rochtana roimh thús a chur lena gcúrsa 
nó chomh luath agus is féidir sa bhliain acadúil ionas gur féidir 
tacaíochtaí a chur in ionad.

Tá na tacaíochtaí seo a leanas ar fáil:

•	 Ionduchtú malartach

•	 Iarratas ar an gciste do neacha

  léinn míchumasaithe

•	 Tacaíocht Foghlama Duine-

 le-Duine

•	 Oiliúint sa Teicneolaíocht 
Oiriúnaitheach

•	 Cúntóirí Pearsanta

•	 Tacaíocht Scrúdaithe agus 
Oiriúntais Scrúdaithe

• Seirbhís Fhótachóipeála

•	 Seirbhísí Aistriúcháin

•	 Láthair Ranga Inrochtana

•	 Glacadóirí Nóta

•	 Formáid mhalartach phriontála

•	 Teicneolaíocht Oiriúnaitheach 

•	 Córas na Lúibe 

Tá sé ríthábhachtach go ndéanfadh neacha léinn a bhfuil gá acu

le seirbhís ar bith clárú leis an Oifig Rochtana.



Táimid anseo le haghaidh duit...

Learning Support Lecturer: 
Mary Conway
T: 091-742497
E: mary.conway@gmit.ie

Student Services Officer: 
Monica Megraw
T: 091-742157
E: monica.megraw@gmit.ie

Access and Disability Officer: 
Deirdre O’Connor
T: 091-742129
E: accessoffice@gmit.ie

Chaplain: Fr Tom Plower
T: 091-742226
E: chaplain@gmit.ie

Secretary: Anita Mahony
T: 091-742392
E: anita.mahony@gmit.ie

Secretary: Nora Walsh
T: 091-742118
E: nora.walsh@gmit.ie

Counsellor: Pauline Clancy
T: 091-742563
E: pauline.clancy@gmit.ie

Learning Support 
Lecturer: 
Jenny Gill
T: 091-742543
E: jenny.gill@gmit.ie

Nurse: Gemma McDonagh
T: 091-742228
E: gemma.mcdonagh@gmit.ie

Nurse: Colette Delahunty
T: 091-742228
E: colette.delahunty@gmit.ie

Access Office Secretary:
Peigín Ní Chéidigh
T: 091-742182
E: peigin.nicheidigh@gmit.ie

Counsellor:
Renagh Linnane
T: 091-742301
E: renagh.linnane@gmit.ie

Nurse: Gemma Broderick
T: 091-742228
E: gemma.broderick@gmit.ie

Careers Officer: Bridie Killoran
T: 091-742778
E: bridie.killoran@gmit.ie

Suíomh: Seomra 128 ar an mbunurlár gar don Bhealach 
Isteach Thuaidh. Treoraíonn coischéimeanna buí ar an 
talamh duine isteach go díreach ó Aontas na Neach Léinn, 
Oifig an tSeiplínigh agus Aonad Sláinte na Neach Léinn 
go dtí doras buí Oifig Sheirbhísí na Neach Léinn.

Le haghaidh coinní/faisnéise/foirmeacha cistiúcháin, tabhair 
cuairt go pearsanta ar an oifig: fón 091-742118 
nó r-phoststudentservices@gmit.ie

Breathnagh ar Thairseach na Neach Léinn chun tuilleadh 
faisnéise a fháil,  student.gmit.ie nó lean muid ar Facebook 
agus Twitter le haghaidh nuashonruithe rialta maidir le 
cistiúchán, imeachtaí speisialta, spriocdhátaí etc.

 Student Services, GMIT

GMITStudentServices

OIFIG RIARACHÁIN SHEIRBHÍSÍ 
NA NEACH LÉINN



 

SEIRBHÍS GHAIRMEACHA

Tá an tSeirbhís Ghairmeacha ar fáil do gach neach léinn 
agus céimí úrnua de chuid GMIT. Tá mar aidhm againn 
tacú le neacha léinn agus le céimithe agus iad i mbun 
pleananna rathúla gairme a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm, agus éascú leis an bpróiseas earcaíochta do 
neacha léinn agus d’fhostóirí.

Oifigeach Gairmeacha:  Bridie Killoran
Suíomh: Seomra 1009, Leabharlann champas Bóthar Bhaile 
Átha Cliath, 1ú Urlár

T: 091 - 742778  R: bridie.killoran@gmit.ie

Uaireanta Buail Isteach na hOifige Gairmeacha: 
12pm go 1.00pm Luan go hAoine

Le haghaidh coinní, tabhair cuairt go pearsanta ar Oifig Sheirbhísí na 
Neach Léinn nó fón: 742392 nó rphost: studentservices@gmit.ie
 

Má tá imní ort i dtaobh do chúrsa nó do plean gairme, agus 
má bhraitheann tú go bhféadfadh comhairle ghairme do 
leas a dhéanamh, bí cinnte go dtagann tú chugainn agus go 
labhraíonn tú leis an Oifigeach Gairmeacha.

 Is féidir linn cuidiú leat maidir le:

•	 Eolas i dtaca le folúntais do jabanna: 

 Breathnaigh ar na Folúntais do Jabanna atá postáilte ar:   
Facebook: cuardaigh ‘GMIT Careers Office Jobboard’    
Twitter: cuardaigh ‘GMIT careers’ 
LinkedIn: cuardaigh ‘GMIT careers service’

•	 Fostaíocht – Straitéisí cuardaithe jabanna/do phróifíl a 
chruthú ar líne/faisnéis faoi fhostóirí/scileanna agallaimh agus 
agallaimh bhréige.                                                                 

•	 Deiseanna iarchéime – Cén cúrsa le roghnú, conas cur isteach 
air agus doiciméid fhorlíontacha is gá don iarratas.

•	Oiliúint Mhúinteora – comhairle maidir le conas iarratas a 
dhéanamh in Éirinn agus sa RA.

•	 Comhairleoireacht Ghairme – chun cuidiú leat eolas a bheith 
agat agus measúnú a dhéanamh ar na féidearthachtaí atá ar 
fáil laistigh de do dhisciplín féin agus ar chonairí gairme atá 
lasmuigh den réimse a bhfuil staidéar á dhéanamh agat air.

•	 Tástáil Shíciméadrach – Rochtain ar chórais threorach chúnta 
ríomhaire agus trialacha inniúlachta a chuideoidh leat tuiscint 
a fháil ort féin agus d’fheidhmíocht a fheabhsú araon i 
Measúnuithe Roghnaithe Fostóra.

•	 Chun ceardlann gairme a chur in áirithe do do rang cuir rphost 
chuig: bridie.killoran@gmit.ie

Bí ag faire amach le haghaidh:
•	 An Ceantar Faisnéise Gairmeacha – suite ar an 1ú urlár 

Leabharlann Champas Bhóthar Bhaile Átha Cliath. Féadfaidh 
neacha léinn agus céimithe teacht ar fhaisnéis iad féin 
(faisnéis le breith leo agus le haghaidh tagartha) comhaid 
ghairme/comhaid fhostóra/ábhar cuardaigh jabanna/eolaire 
coláiste/leabhair thagartha.

•	 Aonach na nGairmeacha 6 Deireadh Fómhair 2014  - beidh 
80 cuideachta as cuid mhaith tionscal i láthair.  Cuir jab 
do chéime in áirithe go luath agus aimsigh eolas faoi na 
cuideachtaí agus na tionscail ar mhaith a bheith ag obair iontu 
tar éis duit céim a bhaint amach.

•	 Seachtain na nGairmeacha – Clinicí CV, Ceardlanna Gairme 
agus tuilleadh.

•	 Láithreoireachtaí Fostóirí ar Champas – Má tá moltaí ar 
bith agat maidir le cuideachtaí ar mhaith leat a fheiceáil ar 
champas, cuir r-phost chugainn ag careers@gmit.ie agus cuir 
ar an eolas muid!

•	 Cláir na bhFógraí faoi Jabanna.

•	 Cainteanna/Ceardlanna ar Ghairmeacha



Coinní Práinneacha: Beidh comhairleoir ar fáil chun labhairt 
le neacha léinn a bhfuil tacaíocht uathu ar an toirt gan aon 
choinne ar Champas Bhóthar Bhaile Átha Cliath. Cuirtear dhá uair 
an chloig ar leataobh le haghaidh coinní práinneacha. Is féidir 
leat teacht ar na huaireanta a leanas nó inis dúinn go bhfuil tú ag 
teacht trí Oifig Sheirbhísí na Neach Léinn.

Luan go hAoine 11-12 & 2-3pm
Beidh tacaíocht phráinneach ar fáil ag campas Chluain Mhuire 

agus Leitir Fraic ar an lá ceaptha gach seachtain (féach ar chlár na 

bhfógraí ar an gcampas). 

 
Imní ort faoi chúrsaí Folláine?
Más ábhar imní duit do chuid folláine tabhair cuairt le do thoil 
ar Aonad Sláinte na Neach Léinn, ar do DG, ar Aonad Timpisti & 
Éigeandála nó déan teagmháil leis na Seirbhísí Éigeandála.

Seirbhísí 24 Uair an Chloig
Otharcharr – 999 nó 112                                                       
Gardaí – 999 nó 112                                                        
Seirbhísí Dóiteáin – 999 nó 112
Timpistí & Éigeandáil – Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe (UHG), 
Bóthar an Chaisleáin Nua, Gaillimh

Línte Cabhrach 24 Uair an Chloig
1Life: 1800 247247  

Na Samáraigh  1850 609090

COMHAIRLEOIREACHT

Is seirbhís ghairmiúil, faoi iontaoibh agus saor in aisce í 
Seirbhís Chomhairleoireachta na Neach Léinn atá ar fáil 
do gach neach léinn ag GMIT.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin tSeirbhís 
Chomhairleoireachta tabhair cuairt ar Thairseach na Neach Léinn: 

student.gmit.ie

Comhairleoir Neach Léinn: Pauline Clancy
T: 091 742301  R: pauline.clancy@gmit.ie 
Suíomh:  Seomra 160A, Campas Bhóthar Bhaile Átha Cliath

Comhairleoir Neach Léinn: Renagh Linnane
T: 091 742301   R: renagh.linnane@gmit.ie  
Suíomh: Seomra 160B, Campas Bhóthar Bhaile Átha Cliath

 
Déanaimid ionad sábháilte, oscailte agus neamhbhreithiúnach 
a thairiscint chun cibé ábhar imní atá agat a phlé. Féadfaidh 
labhairt fúthu le duine oilte gairmiúil cuidiú leat dáiríre chun rudaí 
a fheiceáil níos soiléire, le gur féidir leat roghanna a dhéanamh fút 
féin agus bealaí déileála níos éifeachtaí a fhorbairt.

Cibé rud atá ar d’intinn agat, tá muidne anseo chun éisteacht 
agus chun cuidiú leat do lánacmhainneacht a bhaint amach le linn 
duit a bheith ar coláiste. B’fhéidir go mba mhaith leat ábhair imní 
acadúla, phearsanta nó sláinte mheabhrach a iniúchadh.

éadfaidh tú labhairt le Comhairleoir maidir le fadhb ar bith, bíodh 
sí beag nó mór.

Conas a Shocrófar Coinní?
Socraigh coinne i dtosach trí Oifig Sheirbhísí na Neach Léinn.

Teileafón: 091 742118 or 091 742392

Rphost: studentservices@gmit.ie

Cuairt: Oifig Sheirbhísí na Neach léinn (Seomra 128) gar don 
Bhealach Isteach Thuaidh.



Uimhreacha Áisiúla
1Life  1850 247 247
Na Samáraigh 1850 609090/091 561222
Rape Crisis Centre  1850 355 355
Líne Chabhrach Adult Counselling 1800 234114
COPE Gaillimh  091 565985
Aware  1890 303 302
Alcoholics Anonymous  01 8420700
Al Anon  01 8732699
Líne Chabhrach Drugaí  091 561 299
GROW 1890 474 474
Console  1800 247 247
Pieta House (Meániarthair) 061 484444
Shine  091 761746
MABS  0761 07 2570
Naomh Uinseann de Pól 093 26293
Aids West  091 566266
Ospidéal na hOllscoile 091 524222
Ospidéal Ginearálta Chaisleán 
an Bharraigh  094 902 1733
Líne Chabhrach Aerach na Gaillimhe 091 566134
Líne Chabhrach Leispiach na Gaillimhe 091 564611
BodyWhys  1890 200444
Cura  091 562558
Accord  091 562331
Gardai  091 538000
Threshold, Comhairle faoi Thithíocht 091 563080
Gingerbread Parenting  01 8146618
Treoir  1890 252 084
SUSI  0761 08 7874
Eolas do Shaoránaigh 091 563 344

Uimhreacha Áisiúla GMIT 
Lasc-chlár (do gach folíne) 091 753161
Oifig Chlárúcháin 091 742084/742220
Oifig na nDeontas  091742140
Oifig na Scrúduithe 091742347/742348
Oifig Iontrála 091 742305/742262
Oifig Idirnáisiúnta 091 742211
Leabharlann 091 742795
Lárionad TF 091 742799
Scoil Ghnó 091 742046/742225
Lárionad do na Meáin   
Chruthaitheacha & na Meáin 091 770661
Coláiste Turasóireachta & Ealaíon  091 742053/742209
Scoil Innealtóireachta 091 742201/742251
Scoil na hEolaíochta 091 742178/742274
Campas Mhaigh Eo 094 902 5700
Campas Leitir Fraic 095 41660


