
Dóibh siúd atá ar a dteitheadh ón gcoimhlint san Úcráin agus ar
mian leo rochtain ar chúrsaí/seirbhísí:

 
Is féidir le Roinn Breisoideachais agus Oiliúna (FET) Bhord

Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (GRETB)
cuidiú mar a leanas: 

 
 Áiteanna a chur ar fáil ar chláir/cúrsaí atá ann cheana féin, mar is cuí

Ranganna tiomnaithe don Bhéarla mura mbíonn áiteanna ar fáil sna
ranganna atá ann cheana féin
Ranganna tiomnaithe d’Oideachas Pobail /Oideachas Bunata Aosach
(ABE), ag úsáid gairis chun teagmháil a dhéanamh leis an mbaile
Ranganna tiomnaithe ag Leibhéil 4-6 mura mbíonn fáil ar aon
ranganna cuí
Ranganna cuardaigh poist
Eolas maidir le roghanna tríú leibhéal (teagmhálacha cuí) – ag treorú
foghlaimeoirí i dtreo na ndaoine is gá sna hinstitiúidí tríú leibhéal
Seirbhísí Óige – naisc chuig eagraíochtaí obair óige chun seirbhísí
óige a sholáthar lasmuigh d’uaireanta scoile

 

Caith súil ar an ionad Breisoideachais agus Oiliúna is gaire duit i
nGaillimh agus i Ros Comáin:

 
Liosta ionad FET GRETB www.gretb.ie/fet/centres-of-education

 
Nó déan teagmháil le fetresponse@gretb.ie

 
 
 

http://www.gretb.ie/fet/centres-of-education
mailto:fetresponse@gretb.ie


Для ос�б, як� т�кають в�д конфл�кту в Україн� та бажають отримати
доступ до курс�в/послуг:

 
Рада з питань осв�ти та навчання Голвей та Роскоммон, в�дд�л

додаткової осв�ти та навчання може забезпечити:
 

М�сця на �снуючих програмах/курсах за потребою
Спец�альн� уроки англ�йської мови, якщо на �снуючих заняттях
немає в�льних м�сць
Спец�альн� заняття з питань осв�ти в громадах /базової осв�ти
для дорослих, наприклад, неакредитован� IT-курси, з
використанням пристроїв зв'язку для дому. 
Спец�альн� заняття р�вн�в 4 – 6, якщо немає в�дпов�дних занять.
Заняття з пошуку роботи 
Інформац�я щодо вар�ант�в третього р�вня (в�дпов�дн� контакти)
– вказ�вка учням, до кого звертатися в закладах третього р�вня. 
Послуги для молод� – посилання на м�сцев� молод�жн�
орган�зац�ї для надання послуг молод� у позашк�льний час

 
 

Знайд�ть найближчий центр додаткової осв�ти та
навчання на територ�ї Голвей та Роскоммон:

 
Перел�к центр�в додаткової св�ти та навчання Ради з

питань осв�ти та навчання Голвей та Роскоммон
www.gretb.ie/fet/centres-of-education

 
Наш� контакти: fetresponse@gretb.ie

 
 
 

http://www.gretb.ie/fet/centres-of-education
mailto:fetresponse@gretb.ie

