
Do shaorealaíontóirí aonair agus 
oibrithe sna healaíona ag céim ar 
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Tábhachtach
• Ní foláir duit clárú ar ár

Seirbhísí ar líne cúig lá sula
ndéanann tú iarratas.

• Dá mba mhaith leat tacaíocht
a fháil do d’iarratas de bharr
riachtanas inrochtaineachta,
déan teagmháil lenár
n-oifigeach inrochtaineachta
trí seachtaine ar a laghad
roimh an spriocdháta nó
chomh luath agus is féidir.
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3. Conas iarratas a dhéanamh

Insítear sa chuid seo duit:

• Conas clárú agus cathain ba cheart clárú ar ár Seirbhísí ar Líne
• Riachtanais theicniúla dár Seirbhísí ar Líne, agus conas cabhair

a fháil
• Conas d’fhoirm iarratais a chomhlánú (achoimre gearr)
• Conas ábhar tacaíochta a ullmhú agus a ainmniú le bheith

oiriúnach dár Seirbhísí ar Líne
• Conas iarratas a dhéanamh ar líne (ceithre chéim).
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3.1 Cláraigh le Seirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon
Ní mór duit d’iarratas a chur isteach ar Sheirbhísí ar Líne. 

Ciallaíonn sé sin nach mór duit cuntas Seirbhísí ar Líne a bheith 
agat chun iarratas a dhéanamh. Mura bhfuil cuntas Seirbhísí ar Líne 
agat cheana féin, cláraigh do chuntas tríd an bhfoirm chlárúcháin a 
chomhlánú anseo:  
onlineservices.artscouncil.ie/register.aspx?&lang=gd-ge.

Laistigh de chúig lá oibre, seolfaimid chugat:

• Ríomhphost le hUimhir Thagartha Ealaíontóra uathúil ann – UTE
• Focal faire a úsáidfidh tú chun síniú isteach ar ár Seirbhísí ar Líne.

Riachtanais theicniúla d’úsáid ár Seirbhísí ar Líne, agus 
conas cabhair a fháil
Beidh ríomhaire de dhíth ort le húsáid chun d’iarratas a chur isteach. Ní 
oibríonn ár láithreán gréasáin Seirbhísí ar Líne ar fhóin ná ar tháibléid.

Caithfidh do ríomhaire agus brabhsálaí Idirlín riachtanais áirithe a 
chomhlíonadh le húsáid ar ár láithreán gréasáin Seirbhísí ar Líne. 
Comhlíonann an chuid is mó de na ríomhairí iad sin, ach seo chugat 
na híoscheanglais mar eolas: 

Ríomhaire Windows 7 nó leagan níos déanaí le Internet Explorer 8.0 nó níos nuaí 
nó Firefox 27 nó níos nuaí nó Chrome 33 nó níos nuaí

Mac Mac OS X v10.5 Leopard nó leagan níos nuaí le Safari 3.1 nó Safari 10 
nó Firefox 27 nó níos nuaí nó Chrome 32 nó níos nuaí. Má choisceann 
Safari 11 uaslódáil cáipéisí, úsáid Firefox nó Chrome

Ní mór Microsoft Word nó OpenOffice Writer a bheith suiteáilte ar do 
ríomhaire freisin chun an fhoirm iarratais a chomhlánú. Bogearraí saor 
in aisce is é OpenOffice Writer. Is féidir leat é a íoslódáil ó:  
https://www.openoffice.org/

http://onlineservices.artscouncil.ie/register.aspx?&lang=gd-ge.
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Úsáideoirí OpenOffice 
Ní mór duit OpenOffice Writer leagan 4.0.1 nó níos luaithe a úsáid. Tá 
na leaganacha OpenOffice Writer níos luaithe ná 4.0.1 tar éis dealramh 
ár bhfoirmeacha iarratais a athrú nuair a chuirtear isteach iad trí 
Sheirbhísí ar Líne, mar sin ní foláir úsáid a bhaint astu. 

Nóta tábhachtach d’úsáideoirí Apple Mac
Ní féidir libh OpenOffice 4.0.1 a íoslódáil ar Mac leis an gcóras 
oibriúcháin MAC OS Catalina. Má tá an córas oibriúcháin seo nó 
leagan níos déanaí de suiteáilte ar do Mac, beidh ort leagan 4.1.9 de 
OpenOffice a íoslódáil agus a úsáid.

Féach ar ár bhfíseán Using OpenOffice to download, complete and 
upload the application form ag  
https://www.youtube.com/watch?v=iT9XxgmgoEo 

Má úsáideann tú Apple Mac, tabhair faoi deara an chuid (ag 1 nóiméad 
20) ina bpléitear leis an leagan 4.0.1 a íoslódáil ar Mac leis an gcóras
oibriúcháin Mac OS Mojave nó leagan níos luaithe suiteáilte orthu.

Mura féidir leat aon cheann de na riachtanais sin a chomhlíonadh 
nó mura dtuigeann tú iad, téigh i dteagmháil linn le comhairle a fháil 
chomh luath agus is féidir leat roimh an spriocdháta. Tá ár sonraí 
teagmhála ar fáil thíos.
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Fág do dhóthain ama agat féin chun an t-iarratas 
a chomhlánú
Téigh i dtaithí ar láithreán gréasáin na Seirbhísí ar Líne tamall maith 
roimh an spriocdháta agus sula dtosaíonn tú ag ullmhú d’iarratais. 
Beidh líon mór iarratas ar an láithreán an lá deireanach roimh an 
spriocdháta, mar sin déan iarracht d’iarratas a sheoladh isteach 
tamall maith roimhe sin. 

D’fhéadfadh sé go dtógfadh sé níos faide ná mar a cheapfá d’fhoirm 
iarratais agus d’ábhar tacaíochta a uaslódáil. 

Faigh tacaíocht theicniúil má theastaíonn sí uait
Má theastaíonn tacaíocht theicniúil uait agus iarratas ar líne á 
dhéanamh agat, déan teagmháil linn ag:

• Ríomhphost: onlineservices@artscouncil.ie
• Guthán: 01 618 0200 nó 01 618 0243

Molaimid duit aon deacrachtaí teicniúla a thuairisciú dúinn tamall 
maith roimh an spriocdháta. Tabhair uimhir ghutháin dúinn le gur féidir 
linn glao a chur ar ais ort más gá. 

Déileálaimid le fiosruithe ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce.

Ní féidir linn gealltanas a thabhairt tacaíocht theicniúil a chur ar fáil do 
ghlaonna a fhaightear tar éis 2.00 i.n. lá an spriocdháta toisc gurb am 
fíorghnóthach a bheidh ansin.

3.2 Comhlánaigh an fhoirm iarratais 

Íoslódáil an fhoirm iarratais agus sábháil í ar do ríomhaire. Is 
cáipéis Microsoft Word/OpenOffice Writer í an fhoirm iarratais, a 
chomhlánóidh tú as líne. Tugtar treoir ar an bhfoirm iarratais maidir le 
conas gach cuid den fhoirm a chomhlánú. 

Nóta tábhachtach
Tá an fhoirm iarratais leagtha amach chun go mbeimid in ann 
faisnéis a bhaint aisti chun críocha measúnaithe. Tá sé tábhachtach 
go gclóscríobhann tú laistigh de na boscaí liatha san fhoirm, agus 
nach scriosann tú iad ná nach gclóscríobhann tú lasmuigh díobh. Má 
dhéanann tú é sin, beidh fadhbanna ann agus d’fhoirm á huaslódáil.



8

Dámhachtain Lúfaireachta 20213. Conas iarratas a dhéanamh

3.3 Ullmhaigh aon ábhar tacaíochta atá riachtanach

I dteannta d’fhoirme iarratais, caithfidh tú ábhar tacaíochta a chur 
isteach freisin. Féach cuid 1.8 Cén t-ábhar tacaíochta a chaithfidh 
mé a uaslódáil le m’fhoirm iarratais? i gCáipéis 1: Treoirlínte 
d’Iarratasóirí.

Ní mór duit an t-ábhar tacaíochta ar fad a chur isteach ar líne. Dá mba 
ghá leis, ba chóir duit aon ábhar cruachóipe a scanadh agus a shábháil 
ar mian leat a áireamh le d’iarratas, amhail litir tacaíochta. 

Na formáidí comhaid a nglactar leo
Liostaítear sa tábla seo a leanas na formáidí comhaid atá inghlactha 
dá gcóras mar chuid d’iarratas. 

Cineál comhaid Iarmhír comhadainm

téacschomhaid .rtf/.doc/.docx/.txt

comhaid íomhá .jpg/.jpeg/.gif/.tiff/.png

comhaid fuaime .wav/.mp3/.m4a

comhaid físe .avi/.mov/.mp4

scarbhileoga .xls/.xlsx

Comhaid Adobe Acrobat Reader .pdf

Ar mhaithe le háisiúlacht, bailigh le chéile na comhaid go léir a 
theastóidh uait in áit amháin ar do ríomhaire.
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Naisc YouTube a chur isteach – ní ghlacfar le haon láithreáin óstála eile
Féadfaidh tú naisc a chur ar fáil chuig ábhar atá á óstáil ar YouTube 
(youtube.com) seachas an t-ábhar a uaslódáil go díreach. Leis an méid 
sin a dhéanamh:

1. Cóipeáil an URL (seoladh iomlán gréasáin na háite ina bhfuil
d’ábhar á óstáil ar YouTube) isteach i gcáipéis Microsoft Word nó
OpenOffice Writer

2. Uaslódáil é mar cháipéis tacaíochta.

Ní bhreathnóimid ar naisc le láithreáin óstála eile.

Seiceáil go n-oibríonn an nasc ó laistigh den cháipéis a uaslódálfaidh 
tú. Ciallaíonn sé sin go nascann sé i gceart le d’ábhar ar YouTube.

Ní mian leat do liostú a chur os comhair an phobail? 
Mura mian leat go mbeadh an t-ábhar iarratais a uaslódálfaidh tú 
chuig YouTube infheicthe go poiblí:

• Marcáil d’fhíseán mar “neamhliostaithe” ina shocruithe
• Ná marcáil d’ábhar mar “príobháideach” toisc nach féidir lenár

measúnóirí é a oscailt.

Comhaid a ainmniú go cuí
Tabhair comhadainmneacha soiléire loighciúla ar gach comhad atá tú 
ag beartú a uaslódáil. Mar shampla, má tá tú chun do CV a uaslódáil, 
tabhair CV [d’ainm] air.

Cuir cáipéisí tacaíochta isteach i gcomhaid ar leith atá ainmnithe 
go cuí.

Ainmneacha maithe le 
tabhairt ar chomhad i 
gcás iarratasóra darb 
ainm Jack Russell

russelljack iarratas.doc

russelljack gearrthóg léirithe.mp4

russelljack nasc youtube.doc

Uasteorainn mhéid an chomhaid
Is é 40MB an t-uasmhéid iomlán maidir leis an ábhar tacaíochta ar fad 
a uaslódáiltear le hiarratas amháin. 

http://youtube.com
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3.4 Iarratas a dhéanamh ar líne

Le tosú air, logáil isteach ar do chuntas Seirbhísí ar Líne le húsáid do 
UTE (Uimhir Thagartha Ealaíontóra) agus pasfhocal anseo: 
https://onlineservices.artscouncil.ie/

Téann tú trí na ceithre chéim thíosmhínithe nuair a dhéantar iarratas 
ar líne. Má chliceálann tú ar Sábháil dréacht ag deireadh gach céim, is 
féidir leat teacht ar ais chuig d’iarratas agus é a leasú am ar bith sula 
gcuirfidh tú isteach é.

Céim 1: Roghnaigh clár maoinithe agus íoslódáil an fhoirm 
iarratais

Cliceáil ar an gcnaipe Déan iarratas ag bun leathanach baile do 
chuntais, agus lean na leideanna chun an clár maoinithe ar mian leat 
iarratas a dhéanamh ina leith a roghnú. Caithfidh tú ainm a thabhairt 
do d’iarratas mar do thagairt inmheánach féin amach anseo.

Is féidir leat an fhoirm iarratais a íoslódáil anseo. 

Céim 2: Iarr méid maoinithe 
Sonraigh an méid maoinithe is mian leat a iarraidh, chomh maith le 
caiteachas agus ioncam a bhaineann le do thogra. Ba cheart gurb 
ionann an méid a iarrtar agus Caiteachas iomlán lúide Ioncam iomlán. 
Ba cheart go mbeadh na figiúirí a iontrálann tú anseo díreach cosúil 
leo siúd a iontrálann tú i gcuid 3 den fhoirm iarratais. 

Má chuireann tú isteach ar chostais rochtana bhreise do shaothar le 
healaíontóirí nó le hoibrithe ealaíon faoi mhíchumas, áirigh an figiúr 
sin leis an méid iomlán a iarrann tú.

Céim 3: Uaslódáil foirm iarratais agus ábhar tacaíochta 
Lean na leideanna chun d’fhoirm iarratais agus aon cháipéisí eile a 
uaslódáil (féach cuid 1.8 Cén t-ábhar tacaíochta nach mór dom a 
uaslódáil le m’iarratas?) i gCáipéis 1: Treoirlínte d’Iarratasóirí). 

https://onlineservices.artscouncil.ie/Secure/Login.aspx?lang=en-ie
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Leid den scoth 
Tá sé fíorthábhachtach go mbeidh a fhios agat go bhfuil líon 
carachtar ann le haghaidh go leor freagraí ar an bhfoirm iarratais, 
agus go gcloítear leis na treoracha go beacht. Sin é an fáth go 
molaimid go mbreacann tú síos an t-uaslíon carachtar don cheist 
is mian leat a fhreagairt agus go bhfanfaidh tú taobh istigh den líon 
sin. Leid: I gcáipéisí Microsoft Word, is féidir leat teacht ar líon na 
gcarachtar ach an téacs is mian leat a sheiceáil a roghnú agus ansin 
cliceáil ar an líon focal ag bun an chúinne chlé de do scáileán. Osclófar 
leis sin an fhuinneog seo a leanas ina dtaispeántar an líon carachtar 
móide spásanna (faoi mar a thaispeántar thíos: 102 focal le haghaidh 
na míre seo):

Leid eile
Ní móir duit do chuid freagraí a chlóscríobh san fhoirm iarratais 
laistigh de na boscaí liatha a thugtar nó ní uaslódálfar an t-iarratas. 
Le deacrachtaí ar bith a chosc leis sin, cloígh go cúramach leis  
na treoracha.

Is féidir leat d’fhoirm agus cáipéisí a uaslódáil ag an am céanna, nó is 
féidir leat roinnt acu a uaslódáil, d’iarratas a shábháil, agus fuílleach na 
gcáipéisí a uaslódáil níos déanaí ina dhiaidh sin. 

Áirítear spásanna leis an 
líon carachtar, mar sin cuir 
é sin san áireamh agus 
ceisteanna á bhfreagairt. 

Word Count ? 

Statistics:
 Pages 1
 Words 102

Characters (no spaces) 477
Characters (with spaces) 577

 Paragraphs 2
 Lines 7
✓ Include textboxes, footnotes and

endnotes
Close
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Céim 4: Seol an t-iarratas 
Nuair a bheidh tú sásta go bhfuil gach rud atá de dhíth chun tacú le 
d’iarratas uaslódáilte agat, cliceáil Cuir isteach. (Ina dhiaidh sin, ní 
féidir leat d’iarratas a athrú.) 

Ba cheart go bhfaighfeá dhá ríomhphost. Ba chóir go bhfaighfeá an 
chéad ríomhphost ach a bhfaighimid d’iarratas. Ba chóir go dtiocfadh 
an dara ríomhphost cúpla nóiméad ina dhiaidh sin, agus is ann a 
bheidh d’uimhir iarratais. Bain úsáid as sin i ngach comhfhreagras a 
bhaineann leis an iarratas seo. 

Mura bhfaigheann tú an dara ríomhphost 
Mura bhfaigheann tú an dara ríomhphost, seiceáil fillteán bruscair nó 
turscair do ríomhphoist. Mura bhfuair tú go fóill é, déan teagmháil le:
onlineservices@artscouncil.ie láithreach bonn. 

Go n-éirí go geal le d’iarratas. 

Bhaineamar úsáid as treoirlínte Béarla simplí chun cáipéisí 
na Dámhachtana Lúfaireachta a nuashonrú. Chabhraigh an 
Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh (NALA) linn leis seo.

mailto:onlineservices@artscouncil.ie



