FOIRM IARRATAS
An Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí
Tánaisteacha (NAPD)

IARRATAS AR AN bPOST MAR
LEAS-STIÚRTHÓIR

Ainm:

________________________________

Tá an fhoirm iarratais chomhlánaithe le seoladh ar ais chuig:
An tUasal Kieran Golden,
Uachtarán
An Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí
Tánaisteacha
11, Wentworth, Bailtíní Eblana
Sráid na Canálach Móire Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
An dáta deiridh a nglacfar le hiarratais:
Dé Céadaoin an 12 Nollaig 2018
Tráth nach déanaí ná 1:00pm

FOIRM IARRATAS

1.

EOLAS PEARSANTA

1.1

Ainm Iomlán: ________________________________________________

Seoladh Iomlán:

________________________________________________

Teileafón (Uimhir Phríobháideach) Lae:________________________________
Baile: ____________________Fón póca: _______________________________

Post Reatha an iarrthóra agus suíomh an phoist__________________________
________________________________________________
_________________________________________________

2.

CÁILÍOCHTAÍ ACADÚLA, GAIRMIÚLA NÓ TEICNIÚLA
Céim/Cáilíochtaí
(agus an dáta arna
mbaint amach)

An grád
a
fuarthas

Na hábhair don
scrúdú deiridh

Ollscoil/
Institiúid/
An Comhlacht
Scrúdaithe
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3.

TAIFEAD FOSTAÍOCHTA

Ó

4.

Dátaí
Go dtí

Post

Fostóir

Forbairt Phearsanta
Déan cur síos ar aon fhorbairt ghairmiúil ar thug tú faoi
Bliain/Dáta

Clár/Cúrsa

An Institiúid a raibh tú ag
freastal uirthi
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5.

Scileanna Idirphearsanta, idirbheartaíochta agus cumarsáide
A. Tabhair samplaí de chásanna ina raibh ort úsáid a bhaint as na
scileanna seo

B. Conas a bhainfí úsáid mar is ceart as na scileanna seo i do ról mar
Leas-Stiúrthóir an NAPD?
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6.

Scileanna ceannaireachta, eagraíochtúla agus riaracháin
A. Tabhair cuntas gairid ar uaireanta ina raibh ort na scileanna seo a
léiriú

B. Cén chaoi a shamhlófá a mbainfeá úsáid as na scileanna seo mar
Leas-Stiúrthóir agus céard iad na réimsí ina mbainfí úsáid astu?
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7.

Forbairt Bheartais
A. Déan cur síos ar an mbealach ar spreagadh thú chun
beartais ábhartha a aithint agus a fhorbairt maidir leis an
timpeallacht scoile

B. Cén chaoi a ndéanfá beartas a thionscnamh, a fhorbairt, agus
tionchar a bheith agat air ag an leibhéal náisiúnta?
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8.

Cén tsamhail atá agat maidir le córas oideachais na hÉireann a
fhorbairt sna cúig bliana atá romhainn?
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9.

Eolas Breise
Más mian leat eolas breise ábhartha a chur isteach chun tacú le d'iarratas
ar an bpost mar Leas-Stiúrthóir, cuir an méid sin isteach thíos le do thoil.
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10.

Ainmnigh dhá mholtóir agus tabhair seoltaí dóibh le do thoil
Ainm:

______________________________________

Seoladh:

_______________________________________

Teileafón:_______________________________________

Ainm:

________________________________________

Seoladh:

________________________________________

Teileafón:

________________________________________

Tabhair ar aird nach ndéanfar teagmháil le moltóirí gan fógra a
thabhairt don iarratasóir roimh ré.

11.

Tá Feidhmeannas Náisiúnta an NAPD faoi cheangal a iarraidh ort
an roinn seo a leanas a chomhlánú.
An aontaíonn tú go lorgódh an Feidhmeannas teastas ón nGarda
Síochána le cur in iúl nár cuireadh faoi imscrúdú ar bith thú, nár
ionchúisíodh thú ná nár ciontaíodh thú maidir le mí-úsáid
chorpartha nó mí-úsáid ghnéis a bhaint as leanaí?
______________________
Is mian liom a dheimhniú d'Fheidhmeannas Náisiúnta an NAPD
go bhfuil an t-eolas a thugtar san iarratas seo fíor agus cruinn.

Siniú an iarratasóra: ____________________dáta:___________
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