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Ласкаво просимо 

Ласкаво просимо до центру розміщення тут, у Донамоні, в графстві Роскоммон. Ваша команда підтримки 

переселення в Roscommon Leader Partnership SICAP підготувала цю папку, щоб допомогти вам влаштуватися. З 

часом ми надамо вам більше інформації, яку можна додати до цієї папки. Деяка інформація, що додається, також 

може бути корисною, коли ви залишаєте центр розміщення та переїжджаєте в приватне помешкання в іншому 

місці в Ірландії 

 

 

Важлива Інформація! 

Будь ласка, зберігайте всі отримані рахунки та листи в цій папці або в іншому безпечному місці. У майбутньому, 

коли ви хочете подати заявку на кредитування, громадянство або возз’єднання сім’ї, цей документ може бути 

дуже корисним. Також зберігайте інформацію/гарантії, які ви отримуєте зі своїми приладами, напр. пральну 

машину, оскільки вони можуть знадобитися, якщо обладнання виходить з ладу. 

 

 

 

 

 

 

  



Що входить до цієї інструкції? 

- Корисні контакти 

Контактні дані із супровідними фотографіями для послуг, які зазвичай використовуються у вашому регіоні. 

- Ваш новий дім 

- Вашу адресу 

- Інформація від вашого орендодавця (оренда, ремонт, технічне обслуговування, безпека, правила) 

- Збір сміття 

- Електропостачання 

- Постачання води 

- Опалення вашого будинку 

- Безпека вашого будинку 

- Ліцензія на телебачення 

- Система охорони здоров'я 

Інструкція по доступу до медичних послуг у вашому регіоні 

- Транспорт 

Інструкція як дістатися до/з вашого міста та навколо нього 

-Освітня система 

- Короткий посібник з освіти в Ірландії 

– Чого чекають від батьків 

- Володіння транспортним засобом 

-  

 



 
Служби екстреної допомоги                 
Пожежа; Швидка допомога, поліція (Гарда) або берегова охорона 
 
Години відкриття: Відкрито цілодобово 
 
Tel./Тел. 999 or/або 112 

 

 
Довідкові запити 
Телефонна служба, яка використовується для з’ясування конкретного номера 
телефону та/або адреси місця проживання, підприємства чи державної установи. 
Повідомте оператору ім’я та адресу служби/особи, для якої вам потрібен номер 
телефону. 
 
Години роботи:  Цілодобово 
 
Tel./Тел. 11811 or/або 11850 
 

Релігійні обряди – місця молитви / православна церква / католицька церква та інші 
 
Поліція - станція Гарда 
Garda Síochána — це національна поліцейська служба Ірландії, що перекладається як «охоронці миру». 
Вони відповідають за дотримання законів держави. Члени Garda Siochána проходять підготовку офіцерів 
етнічних зв’язків для надання підтримки громадам етнічних меншин. 
Розташування: станція Castlerea Garda, Barrack Street, Castlerea, Co. Roscommon, F45 YX06. 
Тел: 094 - 9621630 Веб-сайт: www.garda.ie 
 
Божественні місіонери, Дунамон – римо-католик 
Священики та брати-місіонери Божественного Слова є членами Товариства Божественного Слова (SVD), 
найбільшого місіонерського ордену в Католицькій Церкві. Орден володіє будівлями замку та житловим 
корпусом Cuisle в Донамоні, де їх церква розташована на території, що прилягає до вашого житлового 
приміщення. 

Щоденна Молитва (з понеділка по суботу) : 9.30 Недільні Молитви: 10.00 - Усі інші служби на дошці 
оголошень у церкві. Контакт : о. Джордж Аггер (SVD) Телефон 087 7758966 

Православна церква: Згодом планується проводити щотижневі православні церковні церемонії на місці 
в Донамоні. Деталі будуть відображені на інформаційному табло біля житлового блоку. 

Місцеві католицькі церкви Церква Святого Патріка (F45 X671) 
 
Час молитв: 
 

Sunday: Monday: Tuesday: Wednesday: Thursday: Friday: Saturday: 

9am 
12noon 

11.00am 11.00am 11.00am 11.00am 11.00am 8.00pm Vigil 



Дивіться онлайн: https://www.mcnmedia.tv/Camera/st-patricks-church-castlereagh 
 

                                                   Церква Святого Серця, Роскоммон (F42 XT96) 
Час молитв: 
 

Sunday: Monday: Tuesday: Wednesday: Thursday: Friday: Saturday: 

8.30am 
10.30am 
12.15pm 

8.00am 
10.30am 

 
(Bank Holiday 
10.30am only) 

8.00am 
10.30am 

8.00am 
10.30am 

8.00am 
10.30am 

8.00am 
10.30am 

 
(including First 

Fridays) 

9.30am 
7.00pm Vigil 

Mass on Holy Days - 8.30am, 10.30am (7pm Vigil) 
 

Church of Our Lady Assumed into Heaven, Castlecoote (F42DX25) 
 
Mass Times: 
 

Sunday: Monday: Tuesday: Wednesday: Thursday: Friday: Saturday: 

11.30am     8.00pm  

 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

Citizen Information Service 

Roscommon CIC, Unit 9,1st Floor, Tower Block B, West Business Park, Golf Links Road, Roscommon, Co. Roscommon 

F42TD98 , Tel: 0818 07 6360 email: roscommon@citinfo.ie Citizens Information 

Roscommon CIC can be contacted by phone or email Monday to Friday 10.00am to 5:00pm (closed for lunch 1:00 -

2:00pm). An appointment may be offered following a telephone consultation. A drop in service is available on Monday, 

Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday 10:00am - 1:00pm and Friday 2:00pm- 5:00pm. 

Citizens Information Services (CISs) provide the face-to-face service to the public. They are supported and funded by 

the Citizens Information Board. Through trained staff, the Citizens Information Services provide free, impartial and 

confidential information, advice and advocacy services to the public. Each Citizens Information Service covers a 

geographical area within their region.  

 

 

Support Organisations:  
 

Roscommon LEADER Partnership вітає всіх в графстві Роскоммон і надає допомогу у вирішенні будь-яких 
труднощів, які можуть виникнути. 
Команда SICAP: 
Лінда Сайс, провідний координатор SICAP та соціального залучення 
Ентоні Докері, координатор SICAP 
Патрісія Медден, координатор SICAP 
Сандра Квіглі, керівник підприємства 
Тереза О’Браєн, керівник проекту SICAP 
Хелен Макгінті, керівник служби для безробітних 
Бріді Даффі, керівник проекту SICAP 
Джон Тонра, керівник проекту SICAP 
Кіаран Маллулі, працівник з розвитку громад та соціальних підприємств 
Хелен Бірн, адміністратор 

 
Location: C/O Roscommon LEADER Partnership 
Unit 12, Tower B, Roscommon West Business Park, Golf Links Road, Roscommon Town 
Co. Roscommon, F42 TD98         reception@ridc.ie       Telephone -09066  30252 
 
Команда підтримки переселення: понеділок, вівторок, середа та четвер з 9:00 до 17:30. П'ятниця з 9:00 до 
17:00. 09066  30252  Tel. Staff/ тел. Працівник з переселення: 09066  30252 

mailto:roscommon@citinfo.ie
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Служба інформації громадян 

Roscommon CIC, блок 9,1-й поверх, вежа B, West Business Park, Golf Links Road, Roscommon, Co. Roscommon 

F42TD98 , Tel: 0818 07 6360 email: roscommon@citinfo.ie Citizens Information 

 

 

Roscommon CIC можна зв’язатися по телефону або електронною поштою з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 

17:00 (зачинено на обід з 13:00 до 14:00). Запис на прийом може бути запропонований після телефонної 

консультації. Послуги доступні в понеділок, вівторок, середу, четвер і п’ятницю з 10:00 до 13:00 і в п’ятницю з 

14:00 до 17:00. 

 

Інформаційні служби громадян (CIS) надають послуги громадськості віч-на-віч. Їх підтримує та фінансує 

Громадянська інформаційна рада. Завдяки підготовленому персоналу, Служба інформації для громадян надає 

громадськість безкоштовну, неупереджену та конфіденційну інформацію, консультації та адвокатські послуги. 

Кожна інформаційна служба для громадян охоплює географічний регіон свого регіону. 
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Department of Social Protection      

``Управління соціального захисту населення`` 

 

Location: Roscommon Intreo Centre, Government Buildings, Convent Road, Roscommon, Eircode: F42 VX53 

 

Website: www.gov.ie/intreo Email: IntreoRoscommon@welfare.ie  Telephone 0818 405060 

 

The Department of social protection administers and manages the delivery of statutory and non-statutory 
schemes and services. It is responsible for the delivery of a range of social insurance and social assistance 
schemes including provision for unemployment, illness, maternity, caring, widowhood, retirement and old age.  
Payments are generally divided into three groups: 
 

❖ Social Insurance (or contributory) payments which are made on the basis of PRSI Contributions. 
❖ Social Assistance (or non-contributory) payments which are made on the basis of satisfying a means test. 
❖ Universal payments (such as Child Benefit or Free Travel) which are not dependent on PRSI contributions 

or a means test. 
The Department provides its services through a network of 126 Intreo Centres and Branch Offices throughout 
the State and, increasingly, through its Mywelfare.ie portal. 
 
Services: 
 
Getting public services when you arrive in Ireland 
To get government public services you will need a Personal Public Services Number (PPSN). 
Your PPSN is a unique reference number that helps you get social welfare benefits and public services in Ireland. 
All adults and children will need their own PPSN. 
A PPSN is always 7 numbers followed by either one or two letters. 
 
Get a Personal Public Services Number (PPSN) 
Special arrangements have been made for Ukrainians arriving in Ireland so you do not need to apply for a PPSN 
online 
Most Ukrainians arriving in Ireland come through Dublin Airport. If you arrive at Dublin Airport you will be able 
apply for your PPSN then. 
If you did not arrive through Dublin airport or you are already in Ireland, and have not applied for a PPSN you can 
apply at one of our offices. If you are living in Dublin, Cork or Limerick you should go to one of the Ukrainian 
Support Centres. You can also call into your local office, here our staff will help you to get a PPSN. 
If you already have an Irish PPSN, please bring this with you to your nearest office. 
 
What you need to bring 
To get a PPSN you will need to bring a form of identification such as: 
 
your Ukrainian National Identity Card, 
your Ukrainian Passport, 
or 
 
another form of identification. 
Income supports 
Personal Income Support 

http://www.gov.ie/intreo


When applying for your PPSN you will also be able to apply for an income support payment if you need it. 
This is a weekly social welfare payment and is also paid for adult and child dependants. 
 
Child Benefit 
The department will pay Child Benefit to parents or guardians for each child aged under 16 years. Child Benefit is 
€140 a month for each child 
You can also get Child Benefit for children aged 16 and 17 if they are in full-time education or full-time training 
or have a disability and cannot support themselves. 
You do not need to provide evidence of education or training for children aged 16 and 17 for the first 2 months. 
You will need to provide evidence from the third month. 
 
Apply for income supports 
If you have already talked to someone from the Department of Social Protection and applied for your PPSN and 
for income support you do not need to do anything else. You will have been given a letter with information on 
the next steps. 
You should wait for 5 business days and then come into your local office to collect your PPSN 
We will contact you by phone, email or letter to let you know when your application has been processed 
If you are already in Ireland and have not met with someone from our department you can apply for your PPSN 
and income supports at one of our offices. If you live in Dublin, Limerick or Cork you should visit one of our 
Ukraine Support Centres in those cities. You can also visit one of our local offices which are located across the 
country. Our staff will help you with your applications. 
 
You will also be able to apply for income supports for yourself and any adult or child dependants you have. 
 
Getting a payment 
This personal income support will be paid weekly into your local Post Office. Our staff will give you the details of 
your local Post Office. 
If you have children who are eligible for Child Benefit, you will get this payment on the first Tuesday of every 
month. This will also be paid into your local Post Office. 
You can also apply to get your payment made directly into your bank account in a financial institution, for 
example, a bank or credit union. You can do this when your income support claim has been awarded and you 
have received your first payment at the Post Office. 
Payments can only be made to an account in an Irish financial institution, or a Revolut or N26 account in your 
own name. You can do this for both your personal income support and for any Child Benefit payment. 
 
Opening hours: 
Monday 9.15am - 5pm 
Tuesday 9.15am - 5pm 
Wednesday 9.15am - 5pm 
Thursday 10.30am - 5pm 
Friday 9.15am - 4.30pm 
 

Location: Main St, Castlerea, Co. Roscommon    
Phone: 094 - 9625510  
Opening Hours:  

Monday 9:30a.m.–12p.m., 2–4p.m. 

Tuesday 9:30a.m.–12p.m., 2–4p.m. 

Wednesday 9:30a.m.–12p.m., 2–4p.m. 

  

Thursday 9:30a.m.–12p.m., 2–4p.m. 



Friday 9:30a.m.–12p.m., 2–4p.m. 
Web: www.welfare.ie 
 
 
 

``Управління соціального захисту населення`` 

 
 
Розташування: центр Roscommon Intreo, урядові будівлі, Convent Road, Roscommon, Eircode: F42 VX53 
Веб-сайт: www.gov.ie/intreo Електронна пошта: IntreoRoscommon@welfare.ie Телефон 0818 405060 
 
 
 
Управління соціального захисту населення адмініструє та керує наданням передбачених законом та 
незаконодавчих схем та послуг. Він відповідає за надання низки схем соціального страхування та соціальної 
допомоги, включаючи забезпечення безробіття, хвороби, материнства, догляду, вдівства, виходу на пенсію 
та старості. 
Платежі зазвичай діляться на три групи: 
 
 

Виплати соціального страхування (або внески), які здійснюються на основі внесків PRSI. 
Виплати соціальної допомоги (або без внесків), які здійснюються на основі перевірки матеріальних 

цінностей. 
Універсальні виплати (наприклад, допомога на дитину або безкоштовний проїзд), які не залежать від 

внесків PRSI або перевірки матеріальних цінностей. 
 
 
Департамент надає свої послуги через мережу з 126 центрів і філій Intreo по всьому штату, а також через 
свій портал Mywelfare.ie. 
 
Послуги: 
 
Отримання державних послуг після прибуття в Ірландію 
Щоб отримати державні державні послуги, вам потрібен персональний номер громадської служби (PPSN). 
Ваш PPSN – це унікальний контрольний номер, який допомагає вам отримати соціальні виплати та державні 
послуги в Ірландії. 
Усім дорослим і дітям знадобиться власний ППСН. 
PPSN – це завжди 7 цифр, за якими слідують одна або дві літери. 
 
 
 
 
Отримайте особистий номер громадських послуг (PPSN) 
Для українців, які прибувають до Ірландії, були створені спеціальні заходи, тому вам не потрібно подавати 
заявку на PPSN онлайн 
Більшість українців, які прибувають до Ірландії, прибувають через аеропорт Дубліна. Якщо ви прибудете в 
аеропорт Дубліна, ви зможете подати заявку на отримання PPSN. 
Якщо ви не прибули через аеропорт Дубліна або вже перебуваєте в Ірландії і не подали заявку на отримання 
PPSN, ви можете подати заявку в одному з наших офісів. Якщо ви живете в Дубліні, Корку чи Лімерику, вам 

http://www.welfare.ie/


слід звернутися до одного з українських центрів підтримки. Ви також можете зателефонувати до свого 
місцевого офісу, тут наші співробітники допоможуть вам отримати PPSN. 
Якщо у вас уже є ірландський PPSN, принесіть його з собою до найближчого офісу. 
 
 
 
Що потрібно принести 
Щоб отримати PPSN, вам потрібно мати при собі форму посвідчення особи, наприклад: 
 
ваше українське національне посвідчення особи, 
Ваш український паспорт, 
або іншу форму ідентифікації. Підтримка доходу 
Підтримка особистого доходу 
 
Під час подачі заявки на PPSN ви також зможете подати заявку на виплату допомоги прибутку, якщо вона 
вам потрібна. Це щотижнева соціальна виплата, яка також виплачується дорослим та дітям, які утримуються 
на утриманні. 
 
 
Допомога на дитину 
Департамент виплачуватиме допомогу на дитину батькам або опікунам за кожну дитину віком до 16 років. 
Допомога на дитину становить 140 євро на місяць на кожну дитину. 
Ви також можете отримати допомогу на дитину віком від 16 до 17 років, якщо вони перебувають на денній 
формі навчання або на денній формі навчання або мають інвалідність і не можуть утримувати себе. 
Вам не потрібно надавати документи про освіту або навчання для дітей віком від 16 до 17 років протягом 
перших 2 місяців.  Третього місяця вам потрібно буде надати докази. 
 
 
Подайте заявку на підтримку доходів 
Якщо ви вже спілкувалися з кимось із Департаменту соціального захисту населення та подали заявку на 
отримання ППСН та на стипендію, вам більше нічого робити не потрібно. Ви отримаєте листа з інформацією 
про подальші дії. 
Вам слід зачекати 5 робочих днів, а потім прийти до місцевого офісу, щоб забрати свій PPSN 
Ми зв’яжемося з вами телефоном, електронною поштою або листом, щоб повідомити, коли ваша заявка 
буде оброблена 
Якщо ви вже перебуваєте в Ірландії і не зустрічалися з кимось із нашого відділу, ви можете подати заявку на 
отримання PPSN та допомоги прибутку в одному з наших офісів. Якщо ви живете в Дубліні, Лімерику або 
Корку, вам слід відвідати один з наших центрів підтримки України в цих містах. Ви також можете відвідати 
один з наших місцевих офісів, які розташовані по всій країні. Наші співробітники допоможуть вам з вашими 
заявками. 
 
Ви також зможете подати заявку на допомогу для себе та всіх дорослих або дітей, які у вас є. 
 
Отримання платежу 
Ця допомога з особистих доходів буде виплачуватися щотижня у місцеве поштове відділення. Наші 
співробітники нададуть вам інформацію про місцеве поштове відділення. 
Якщо у вас є діти, які мають право на допомогу на дитину, ви отримуватимете цю виплату в перший вівторок 
кожного місяця. Це також буде сплачено у місцеве поштове відділення. 
Ви також можете подати заявку на отримання платежу безпосередньо на ваш банківський рахунок у 
фінансовій установі, наприклад, банку чи кредитній спілці. Ви можете зробити це, коли ваша заява про 
допомогу прибутку буде задоволена і ви отримаєте свій перший платіж у поштовому відділенні. 



Платежі можна здійснювати лише на рахунок в ірландській фінансовій установі або на рахунок Revolut або 
N26 на ваше власне ім’я. Ви можете зробити це як для підтримки особистого доходу, так і для будь-якої 
виплати допомоги на дитину. 
 
 
 
Управління соціального захисту населення. 
 
Розташування: Main St, Castlerea, Co. Roscommon 
Телефон: 094 - 9625510 
Години роботи: 
Понеділок 9:30–12:00, 14–16:00. 
Вівторок 9:30–12:00, 14–16:00. 
Середа 9:30–12:00, 14–16:00. 
Четвер 9:30–12:00, 14–16:00. 
П’ятниця 9:30–12:00, 14–16:00. 
Веб-сайт: www.welfare.ie 
 

 

General Information Post Offices ,Banks, Libraries   

 

Castlerea Post Office (An Post)  

   

Provides a variety of services including Social Welfare Payments, Banking Services, Postal Services, Bill Pay, 
Passport Express, and Western Union.  
 
Opening Hours:  

Monday 9am - 5:30pm;  

Tuesday 9.30am – 5.30pm;  

Wednesday, Thursday, Friday 9am – 5.30am  

Saturday 9am – 1pm 

Tel: 094 – 962 0150 

Location: Mace, Barrack Street, Castlerea, Co. Roscommon. 

Web: www.anpost.ie 

 

Пошта Каслері (Пошта) 

Надає різноманітні послуги, включаючи соціальні виплати, банківські послуги, поштові послуги, оплату 

рахунків, Passport Express та Western Union. 

 

Години роботи: 

понеділок з 9:00 до 17:30; 

http://www.welfare.ie/
http://www.anpost.ie/


вівторок 9.30 – 17.30; 

Середа, четвер, п’ятниця з 9:00 до 5:30 

субота 9:00 – 13:00 

Тел: 094 – 962 0150 

Розташування: Mace, Barrack Street, Castlerea, Co. Roscommon. 

Веб-сайт: www.anpost.ie 

 

Roscommon Post Office, The Square, Roscommon, Co. Roscommon, F42 XT26 

Telephone 090-6626553 

Provides a variety of services including Social Welfare Payments, Banking Services, Postal Services, Bill Pay, 
Passport Express, and Western Union.  
 
Opening hours: Monday to Friday : 09:00 - 17:30  Saurday  09:00 - 13:00 
Closed Sundays and public holidays  Web: www.anpost.ie 
 
 

Banks in Roscommon  
 
Bank of Ireland  
Location:  The Square, Roscommon, F42 X803. BOI Direct: 090 6626171. 
 
PTSB 
Location: 41 Main Street, Roscommon Town, Roscommon  F42 VP04 Telephone (090) 6625355  
  
Ulster Bank  
Location: The Square, Cloonbrackna, Roscommon Town, F42 YE89 Telephone (090) 662 7356. 
 
AIB Bank 
Location: Main Street, Roscommon F42 VY66 Telephone 090 6626180  
 
AIB Bank   
Location: Main St, Castlerea, Co. Roscommon Phone:  (090) 962 0544 
 
Банк АІБ 
Розташування: Main St, Castlerea, Co. Roscommon 
Телефон: (090) 962 0544 
Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 

 

 

 

 

 

 

http://www.anpost.ie/
tel:0906626553
http://www.anpost.ie/


 

 

 

 

 

Libraries in Roscommon 

Castlerea Library: 

Provides; Free Internet Access, Photocopying Facilities, Book Club, Exhibitions / Events.  

Address: Main Street, Castlerea, Co. Roscommon, F45 C8P7  
 
Hours: Tuesday: 1.00pm to 8.00pm 
Wednesday: 10.00am to 1.00pm and 2.00pm to 5.00pm 
Thursday: 1.00pm to 8.00pm 
Friday: 10.00am to 1.00pm and 2.00pm to 5.00pm 
Saturday: 10.00am to 1.00pm and 2.00pm to 5.00pm  
Phone: 094 9620745 
 
Бібліотека Каслері: 

Забезпечує; Безкоштовний доступ до Інтернету, ксерокопіювальні послуги, книжковий клуб, виставки / 

заходи. 

Адреса: Main Street, Castlerea, Co. Roscommon, F45 C8P7 

 

Графік роботи: вівторок: з 13:00 до 20:00 

Середа: з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00 

Четвер: з 13:00 до 20:00 

п'ятниця: з 10.00 до 13.00 і з 14.00 до 17.00 

Субота: з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00 

Телефон: 094 9620745 

Roscommon Branch Library 

Abbey Street, Roscommon, F42 RP49 Tel. (090) 6637277 E-mail: library@roscommoncoco.ie 

Assistant Librarian: Carolyn Tunney 

Tuesday: 1.00pm to 8.00pm 

Wednesday: 10.00am to 1.00pm and 2.00pm to 5.00pm 

Thursday: 1.00pm to 8.00pm 

Friday: 10.00am to 1.00pm and 2.00pm to 5.00pm 

Saturday: 10.00am to 1.00pm and 2.00pm to 5.00pm 

mailto:roslib@roscommoncoco.ie


Бібліотека-філія Роскоммон 

Abbey Street, Roscommon, F42 RP49 

Помічник бібліотекаря: Керолін Танні 

тел. (090) 6637277 Електронна пошта: library@roscommoncoco.ie 

Вівторок: з 13:00 до 20:00 

Середа: з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00 

Четвер: з 13:00 до 20:00 

п'ятниця: з 10.00 до 13.00 і з 14.00 до 17.00 

Субота: з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00 

 

 

 
Other Useful Numbers/Інші корисні номери 

 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Your New Home/Ваш новий дім 
 
Address 

You will need to quote your new address for everything you do in Ireland e.g. getting a taxi; making a doctor’s 

appointment, paying a bill. There are some address cards included in this pack. Your new address is written below. 

 

Адреса 

Вам потрібно буде вказати свою нову адресу для всього, що ви робите в Ірландії, наприклад - отримання таксі; 

запису до лікаря, оплати рахунка. У цей пакет входить кілька адресних карток. Ваша нова адреса вказана нижче. 

 

 

YOUR PRESENT POSTAL ADDRESS:  
 
CUISLÉ HOLIDAY CENTRE,DONAMON, CO. ROSCOMMON, Republic of Ireland, F42 V250 
 

You will often be asked to quote other information - you can fill this in the table below. 

Вас також часто проситимуть продиктувати іншу інформацію (таку як вказана в таблиці нижче) - ви можете 

заповнити її в таблиці нижче. 

 

Personal Public Service Number (PPSN) 

Персональний ідентифікаційний номер (PPSN) 

 

Phone Number 

Телефонний номер 

 

Date of Birth  

Дата народження 

 

Email Address  

Адреса електронної пошти 

 

 

 

 

  



3.) Health System 

 

 

 

Система охорони здоров'я 

The HSE is the organisation responsible for delivering Health Care in Ireland.  You will receive very good quality of 

care, but it is important to know that the Health Service in Ireland is in crises, so bed and staff shortages are common. 

Most people experience delays in getting appointments and waiting rooms can become crowded. Sometimes other 

patients may be seen before you as their case may be more urgent or they are being looked after by a different 

doctor. 

 

HSE є організацією, відповідальною за надання медичної допомоги в Ірландії. Ви отримаєте дуже хорошу якість 

допомоги, але важливо знати, що Служба охорони здоров’я в Ірландії переживає кризу, тому нестача ліжок і 

персоналу є поширеним явищем. Більшість людей стикаються із затримками в прийомі на прийом, і зали 

очікування можуть стати переповненими. Іноді перед вами можуть спостерігатися інші пацієнти, оскільки їхній 

випадок може бути більш терміновим або за ними наглядає інший лікар. 

 

In Ireland we take a holistic approach to medicine, this means your health care professional will look at the physical, 

emotional and mental aspects of your health. They will only prescribe medication if you need it and sometimes they 

recommend a change in lifestyle e.g. more exercise, change in diet, taking up a hobby or going to talk with a 

counsellor.  

 

В Ірландії ми використовуємо цілісний підхід до медицини, це означає, що ваш медичний працівник буде 

розглядати фізичні, емоційні та психічні аспекти вашого здоров’я. Вони призначатимуть ліки лише у разі 

потреби, а іноді рекомендують змінити спосіб життя, наприклад. більше фізичних вправ, зміна дієти, 

захоплення хобі або спілкування з консультантом. 

 

✓ Bring your medical card with you to every appointment 

✓ Arrive 10 minutes BEFORE your scheduled appointment time  

✓ If you cannot make an appointment you MUST let the service know or you may not get another appointment  

✓ You should also state that you need translation services 

✓ You need to cover the cost of transport yourself to all appointments 

 

 



На кожен прийом беріть із собою медичну картку 

Приходьте за 10 хвилин ДО запланованого часу 

Якщо ви не можете записатися на зустріч, ОБОВ’ЯЗКОВО повідомити про це службі, інакше ви можете не 

отримати іншу зустріч 

Ви також повинні вказати, що вам потрібні послуги перекладу 

Ви повинні самостійно покривати витрати на транспорт до всіх зустрічей 

 

General Practitioner  

A GP is a Family Doctor (Physician). Your GP should ALWAYS be the first point of contact.  Unless it is an emergency you 

need to phone ahead to make an appointment with your GP. You will be asked some basic information like your name 

and address and whether you have a medical card. You should state if you would prefer to see a doctor of a particular 

gender e.g. a female doctor.    

 

Лікар загальної практики 

Лікар загальної практики — сімейний лікар (терапевт). Ваш лікар ЗАВЖДИ має бути першим контактним пунктом. 

Якщо це не екстрена ситуація, вам потрібно зателефонувати заздалегідь, щоб записатися на прийом до лікаря 

загальної практики. Вам буде запропоновано основну інформацію, як-от ваше ім’я та адресу, а також чи є у вас 

медична картка. Ви повинні вказати, чи бажаєте ви звернутися до лікаря певної статі, напр. жінка-лікар.  

 

If you are very ill your GP (Doctor) will decide if a home visit is necessary; home visits only happen on very occasional 

circumstances. 

Якщо ви дуже хворі, ваш лікар (лікар) вирішить, чи потрібен візит додому; домашні візити відбуваються лише за 

дуже випадкових обставин. 

 

If you need to contact your GP outside of normal working hours, please ring their telephone number and they will 

advise you of which Doctor is working (on-call) during the evening/night/weekend. They may also refer you to 

Westdoc – this service is explained below.  

 

Якщо вам потрібно зв’язатися з лікарем у неробочий час, зателефонуйте на його номер телефону, і він 

повідомить вам, який лікар працює (за викликом) у вечір/ночі/вихідні. Вони також можуть направити вас до 

Westdoc – ця послуга пояснюється нижче. 

WESTDOC 1850 365 000 Mon-Fri 6pm-8am, Sat-Sun and Bank Holidays 24hr cover. 

 North Roscommon NOWDOC 1850 400 911 Mon-Sat 6pm-8am, 12pm Sat ... Towns covered within the area need to 

be listed. 



 

WESTDOC 1850 365 000 пн-пт з 18:00 до 8:00, сб-нд і вихідні дні цілодобово. 

North Roscommon NOWDOC 1850 400 911 пн-сб 18:00-8:00, 12:00, сб ... Міста, що охоплені в межах області, 

потрібно вказати. 

 

Contact Details for your Doctor (General Practitioner - GP) 

терапевта) -Контактна інформація для вашого лікаря (лікаря загальної практики  

Name 

 

Ім’я 

 

Address   

Адреса 

 

 

Phone 

Телефон 

 

Email 

 

 

 

Opening hours/Години роботи 

 

Monday 
Понеділок 

 

Tuesday 
Вівторок 

Wednesday 
Середа 

 

Thursday 
Четвер 

 

Friday 
Пятниця 

 

     

     

 



Westdoc 

Westdoc is strictly by appointment only  

Please ring 1850 365 000 

Address: Primary Centre, Golf Link Road, Roscommon, co. Roscommon. 
 

Opening Hours 
Monday - Thursday 6am to 9am  
Weekends: 6pm Friday - 9am Monday  
Bank Holiday Weekends: 6pm Friday - 9am Tuesday 
 
Web: www.westdoc.ie 

 

Вестдок 

Вестдок працює тільки за попереднім записом 

Будь ласка, зателефонуйте за номером 1850 365 000 

Адреса: Primary Centre, Golf Link Road, Roscommon, co. Роскоммон. 

 

Години роботи 

Понеділок - четвер з 6 ранку до 9 ранку 

Вихідні: 18:00 п'ятниця - 9:00 понеділок 

Державні святкові вихідні: 18:00 п'ятниця - 9:00 вівторок 

 

Веб-сайт: www.westdoc.ie 

Напрямки 

Слідуйте за вказівниками на Лонгфорд з міста Роскоммон. поверніть за вказівниками Лейнсборо та Лонгфорд на 

кільцевій розв’язці Lidl. Слідуйте приблизно 300 метрів. Будинок первинної медичної допомоги Роскоммон з 

правого боку. 

 

Accident & Emergency (A&E) in Mayo University Hospital (Castlebar) 

The Accident & Emergency department is situated to the left of the main entrance through the glass doors in Mayo 

University Hospital on the Westport Rd in Castlebar.    

It is open 24 hours a day. 

 

This department treats serious & unexpected illness or injury only 

The hospital can be contacted on (094) 902 1733 

You CAN attend without an appointment   

Expect delays in treatment – emergency cases will be prioritised  

http://www.westdoc.ie/


Аварія та невідкладна допомога (A&E) в університетській лікарні Мейо (Кастлбар) 

Відділення аварій та невідкладної допомоги розташоване ліворуч від головного входу через скляні двері в 

університетській лікарні Мейо на Вестпорт-Роуд у Каслбарі. 

Він відкритий 24 години на добу. 

 

Це відділення лікує лише серйозні та несподівані захворювання або травми 

Зв’язатися з лікарнею можна за номером (094) 902 1733 

Ви МОЖЕТЕ відвідати без запису 

Очікуйте зволікання з лікуванням – першочерговими будуть невідкладні випадки 

 

Emergency Ambulance 

Call an ambulance ONLY if the situation is a life-threatening medical emergency. Call 112 or 999. You must provide the 

following information Your name. Address. Name of person ill. Describe the sickness 

 

Other Hospital Appointments  

If your condition requires further investigation, a GP will refer you to an appointment in the hospital in Castlebar, 

Roscommon, Sligo or Galway.  There are waiting lists for consultants and these are prioritised depending on medical 

need.  You may be waiting a considerable length of time. If you are offered an appointment with a consultant or in a 

hospital and you do not attend, you may not be offered another appointment. It is important to confirm that you are 

attending the appointment and to follow any instructions given on the letter. 

 

Health Centre and Public Health Nurse 

The HSE provides a wide range of community services from the Health Centres including the Public Health Nurse who 

provides a wide range of services to all care groups. These include maternal-child health, clinical nursing, care of the 

terminally ill, school health screening and elderly assessment screening. They refer clients for other services such as 

home help, physiotherapy, occupational therapy and chiropody to name just a few. They also provide antenatal 

classes, breast feeding support, health promotion and education as well as immunisation programmes in schools. 

Referrals are accepted from acute hospitals, clients themselves, as well as family members or carers. Please contact 

the Public Health Nurse Office, Convent Road, Roscommon. Tel. No. 090 6637594 

Maternity Services 

If you suspect, you are pregnant visit your GP as soon as possible.  

 

  



Dental  

Children under 16 will receive a letter from the HSE Dentist while they are attending school. It is very important to 

attend this appointment. It is free. If your child does not attend this appointment and needs an examination at another 

time, you may have to pay a private dentist. 

 

Adults with a Medical Card have to register with a private dentist of their choice who operates the Dental Treatment 

Service Scheme. Each calendar year, adults with a medical card are entitled to  

• 1 check up 

• 2 fillings  

• Extractions 

 

Швидка допомога 

Викликайте швидку допомогу ТІЛЬКИ, якщо ситуація загрожує життю. Зателефонуйте за номером 112 або 999. 

Ви повинні надати таку інформацію. Ваше ім'я. Адреса. Ім'я хворої людини. Опишіть хворобу 

 

Інші прийоми в лікарню 

Якщо ваш стан потребує подальшого дослідження, лікар загальної практики направить вас на прийом до лікарні 

в Каслбарі, Роскоммон, Слайго або Голвей. Існують списки очікування на консультантів, і вони визначаються 

пріоритетами залежно від медичних потреб. Ви можете чекати досить тривалий час. Якщо вам запропонують 

зустрітися з консультантом або в лікарні, і ви не прийшли, вам можуть не запропонувати інший прийом. 

Важливо підтвердити, що ви відвідуєте зустріч, і виконувати всі інструкції, наведені в листі. 

 

Центр здоров'я та медсестра громадського здоров'я 

HSE надає широкий спектр громадських послуг від центрів здоров’я, включаючи медичну сестру громадського 

здоров’я, яка надає широкий спектр послуг для всіх груп догляду. Вони включають охорону здоров’я матері та 

дитини, клінічний догляд, догляд за невиліковно хворими, шкільний медичний скринінг та огляд літніх людей. 

Вони направляють клієнтів на інші послуги, такі як домашня допомога, фізіотерапія, трудотерапія та мануальна 

терапія, і це лише деякі з них. Вони також проводять допологові заняття, підтримку грудного вигодовування, 

зміцнення здоров’я та освіту, а також програми імунізації в школах. Направлення приймаються від лікарень 

невідкладної допомоги, від самих клієнтів, а також від членів сім’ї чи опікунів. Будь ласка, зв’яжіться з офісом 

медсестри громадського здоров’я, Конвент-роуд, Роскоммон. тел. № 090 6637594 

 

Пологові послуги 

Якщо ви підозрюєте, що ви вагітні, зверніться до лікаря якомога швидше. 

 



 

Стоматологічний 

Діти до 16 років отримають лист від стоматолога HSE під час навчання в школі. Дуже важливо відвідати цю 

зустріч. Це безкоштовно. Якщо ваша дитина не приходить на цей прийом і потребує огляду в інший час, 

можливо, вам доведеться заплатити приватному стоматологу. 

 

Дорослі з медичною карткою повинні зареєструватися у приватного стоматолога за їх вибором, який керує 

схемою стоматологічних послуг. Кожного календарного року мають право повнолітні особи, які мають медичну 

картку 

• 1 огляд 

• 2 начинки 

• Екстракції 

 

Dentists in Roscommon 

 

Ken Heritage, Dental and Implant practice.  

Address: Knockroe, Castlerea, Co. Roscommon. F45 HV20, 

Phone: 094 962 0255 

Email: info@kenheritage.ie 

Website: http://www.kenheritage.ie/ 

  

Alexandra Dental Roscommon Town 

Saint Alban's Place, The Square, Cloonbrackna, F42 PW28, RoscommonTel: 090 662 6475 

Email: roscommon@alexandradental.ie 

Opening Hours 

Monday - Friday: 9am-5pm 

Thurs - late opening by appointment only 

Website:  www.alexandradental.ie/roscommon

tel:0906665917
mailto:info@kenheritage.ie
tel:090%20662%206475
mailto:roscommon@alexandradental.ie


Doctors in Roscommon: 

We will assist each family to register with local doctor, on a one to one basis. If for any reason you are unhappy with 

the doctor selected, please see the following list of doctors in the area who have already agreed to work with us and 

accept new patients. 

Please note: that each doctor has a maximum capacity and so availability will be limited. 

There are also other doctors in the area, but no advance arrangements have been made with them. Should you wish 

to see one of those doctors please advise and we will attempt to accommodate you.  

 

Medical Centre: Barrack Street, Castlerea, Co. Roscommon. Phone: 094 962 0015 

Kelly Henry Medical Centre: Knock Road, Castlerea, Co Roscommon. Phone: 094 962 0168 

Roscommon Health GP Centre Primary Care Centre Golf Links Road Roscommon Roscommon  090 6626324 

Saint Colmans Medical Centre Saint Comans Park Roscommon Roscommon   090 6626769 

Castle Street Family Practice Castle Street Roscommon Roscommon   090 6625650 

Dr. Malgorzata Wawrzynek Abbey Street Roscommon Roscommon  090 6665374 

HSE - Roscommon Primary Care Team Roscommon Primary Care Centre Golf Links Road Roscommon Roscommon 

090 6665000 

 

Doctors in Roscommon: 

We will assist each family to register with local doctor, on a one to one basis. If for any reason you are unhappy with 

the doctor selected, please see the following list of doctors in the area who have already agreed to work with us and 

accept new patients. 

Please note: that each doctor has a maximum capacity and so availability will be limited. 

There are also other doctors in the area, but no advance arrangements have been made with them. Should you wish 

to see one of those doctors please advise and we will attempt to accommodate you.  

Medical Centre 

Address: Barrack Street,  Castlerea, Co. Roscommon. 

Phone: 094 962 0015 

Working hours: 9am to 5pm, Monday to Friday.  

 

Kelly Henry Medical Centre 

Address: Knock Road, Castlerea, Co Roscommon. 

tel:090%206626324
tel:090%206626769
tel:090%206625650
tel:090%206665374
tel:090%206665000


Phone: 094 962 0168 

Working hours: 9:00 am to 6.00pm, Monday to Friday.  

Website: https://kellyhenrymedical.com/ 

 

Ken Heritage, практика стоматології та імплантації. 

Адреса: Knockroe, Castlerea, Co. Roscommon. F45 HV20, 

Телефон: 094 962 0255 

Електронна пошта: info@kenheritage.ie 

Веб-сайт: http://www.kenheritage.ie/ 

 

Лікарі в Роскоммон: 

Ми допоможемо кожній сім’ї зареєструватися до місцевого лікаря індивідуально. Якщо з будь-якої причини ви 

незадоволені обраним лікарем, перегляньте наведений нижче список лікарів у регіоні, які вже погодилися 

працювати з нами та приймати нових пацієнтів. 

Зверніть увагу: кожен лікар має максимальну кількість місць, тому доступність буде обмежена. 

У районі є й інші лікарі, але з ними не домовилися. Якщо ви бажаєте звернутися до одного з цих лікарів, будь 

ласка, повідомте про це, і ми спробуємо вас задовольнити. 

 

Медичний центр 

Адреса: Barrack Street, Castlerea, Co. Roscommon. 

Телефон: 094 962 0015 

Графік роботи: з 9:00 до 17:00, з понеділка по п’ятницю. 

 

Медичний центр Келлі Генрі 

Адреса: Knock Road, Castlerea, Co Roscommon. 

Телефон: 094 962 0168 

Графік роботи: з 9:00 до 18:00, з понеділка по п’ятницю. 

Веб-сайт: https://kellyhenrymedical.com/ 

 

https://kellyhenrymedical.com/
http://www.kenheritage.ie/


Pharmacies  

In Ireland, a pharmacy or chemist sells basic medical items, ‘over the counter’ pain killers (e.g. Paracetamol), cough 
medicines etc. It can be identified by a green cross. Your GP may give you a prescription at your appointment. Take this 
to the Pharmacy and they will dispense medicine for you. If you have a medical card, medications on prescription are 
generally free from the Pharmacy.  However, there is a charge of €2 per item dispensed from the prescription up to a 
maximum of €25 per family per month. In Budget 2017 it was announced that, for people over the age of 70, the 
maximum charge will be €20 per month from 1 March 2017. 
 
Аптеки 
В Ірландії аптека продає основні медичні товари, знеболюючі без рецепта (наприклад, парацетамол), ліки від 
кашлю тощо. Це можна визначити за зеленим хрестом. Ваш лікар загальної практики може дати вам рецепт на 
прийомі. Віднесіть це в аптеку, і там вам видадуть ліки. Якщо у вас є медична картка, ліки за рецептом, як правило, 
безкоштовні в аптеці. Проте за рецептом стягується плата від 2 євро за один продукт, що відпускається, до 
максимум 25 євро на сім’ю на місяць. У бюджеті на 2017 рік було оголошено, що з 1 березня 2017 року для людей 
старше 70 років максимальна плата становитиме 20 євро на місяць. 
 

Please ensure you are clear on how to take your medicine properly 

Будь ласка, переконайтеся, що ви зрозуміли, як правильно приймати ліки. 

 

Please note items such as nappies, toiletries, plasters etc are not covered on the medical card and need to be paid for. 

Зауважте, що такі предмети, як підгузки, туалетно-косметичні засоби, пластирі тощо, не включені до медичної 

картки та повинні оплачуватись. 

 

Pharmacies in Castlerea 

• Tully’s Total Health Pharmacy: 094 962 0009 

• McSherry’s Pharmacy: 094 962 5400 

• Hayes Allcare Pharmacy: 094 962 0042 

• Kearney’s chemist: 094 962 0055 

  



 

Аптеки в Каслрі 

• Аптека Total Health Pharmacy Tully: 094 962 0009 

• Аптека McSherry’s: 094 962 5400 

• Аптека Hayes Allcare: 094 962 0042 

• Хімік Керні: 094 962 0055 

 

Pharmacies in Roscommon 

Conlon’s Chemist, Main Street, Athleague, Co. Roscommon 

Eircode: F42 NT93 Phone: 090 6663867 Email: info@conlonschemist.ie 

Web: www.conlonschemist.ie 

Johnston's Pharmacy, High Street  Ballygar Co. Galway  F42 De09 

Ballygar, Co. Galway Phone no: (090)66 24780 
Fax no: (090)66 24780   www.johnstonspharmacy.ie 
 

McGuinness Main Street, Roscommon mcguinness@totalhealth.ie Call: 090-6626193 
McGuinness totalhealth Pharmacy, Main Street, Roscommon. www.mcguinnesspharmacy.ie 
Ph: 090 662 6193 Fax: 090 662 8789  e-mail: mcguinnesstotalhealth@healthmail.ie  
After Hours and Emergency:  Phone Ollie on 087-2313578 
 
Molloys Pharmacy The Harrison Centre,  Roscommon Town Co. Roscommon, Ireland 
F42 H002    Phone 090 663 7602  Fax 090 663 7607   www.molloyspharmacy.com 
 
Boots Pharmacy 9 Main St, Ballypheasan, Roscommon Town  F42 VR44, Ireland 
Telephone 00353906665606 
 
Chemco Roscommon Chemco Pharmacy,  Saint Coman's Park Roscommon, Connacht F42 AY62 Ireland 
090 6665880  roscommon1@chemcopharmacy.com  chemcopharmacy.com 

Hynes Pharmacy, Castle Street, Roscommon Town, Roscommon, Ireland 

(090) 663 4147   www.hynespharmacy.ie 

 

Аптеки в Роскоммон 

Conlon’s Chemist, Main Street, Athleague, Co. Roscommon 

Eircode: F42 NT93 Телефон: 090 6663867 Електронна адреса: info@conlonschemist.ie 

Веб-сайт: www.conlonschemist.ie 

mailto:info@conlonschemist.ie?subject=Query%20from%20Website
http://www.conlonschemist.ie/
mailto:mcguinness@totalhealth.ie
tel:00353906637602
tel:090%206665880
mailto:roscommon1@chemcopharmacy.com
http://www.chemcopharmacy.com/
http://www.hynespharmacy.ie/


 

Аптека Джонстона, HIGH STREET BALLYGAR CO. GALWAY F42 DE09 

Ballygar, Co. Galway Номер телефону: (090)66 24780 

Факс: (090)66 24780 www.johnstonspharmacy.ie 

 

McGuinness Main Street, Roscommon mcguinness@totalhealth.ie Телефон: 090-6626193 

McGuinness totalhealth Pharmacy, Мейн-стріт, Роскоммон. www.mcguinnesspharmacy.ie 

Тел.: 090 662 6193 Факс: 090 662 8789 електронна пошта: mcguinnesstotalhealth@healthmail.ie 

У неробочий час і в екстрених випадках: Телефонуйте Оллі за номером 087-2313578 

 

Molloys Pharmacy The Harrison Centre, Roscommon Town Co. Roscommon, Ireland 

F42 H002 Телефон 090 663 7602 Факс 090 663 7607 www.molloyspharmacy.com 

 

Boots Pharmacy 9 Main St, Ballypheasan, Roscommon Town F42 VR44, Ірландія 

Телефон 00353906665606 

 

Chemco Roscommon Chemco Pharmacy, Saint Coman's Park Roscommon, Connacht F42 AY62 Ірландія 

090 6665880 roscommon1@chemcopharmacy.com chemcopharmacy.com 

 

Аптека Хайнс, Касл-стріт, Роскоммон-Таун, Роскоммон, Ірландія 

(090) 663 4147 www.hynespharmacy.ie 

 

http://www.johnstonspharmacy.ie/


  

5.) Education System / Система освіти 

 

Introduction 

All members of your family will be required to attend some form of educational classes  

Усі члени вашої родини повинні будуть відвідувати певну форму освітніх занять. 

 

School Age Children  

All children MUST go to school. Education is compulsory for children in Ireland from the ages of six to 16, or 

until students have completed three years of second-level education. Primary and secondary schools operate 

from Monday to Friday. There is no school on the week-end.    

Ірландська система освіти 

Усі діти ПОВИННІ ходити до школи. В Ірландії освіта є обов’язковою для дітей у віці від шести до 16 років 

або до закінчення трьох років навчання другого рівня. Початкові та середні школи працюють з понеділка 

по п’ятницю. На вихідних немає школи. 

 

Parent and Carers 

Guide to School Applications 

Tips for Enrolling a Child in School 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Parents and carers should make contact with the school or schools of choice. Applications for school places can be made 

by a parent or carer at any time during the school year, however applications for places in Junior Infants and First Year 

must be made within the time frame which is set down by the school in the school’s admissions/enrolment policy. It is 

very important to submit the application in good time and before the close of the deadline. 

• Always apply in writing to a school for a school place. Address the letter of application to: The Secretary, Board 

of Management, NAME OF SCHOOL and address of school. If the school has an application form, you should 

apply using this form. 

• Remember to date the letter of application. 

• Keep a copy of the letter of application. If you are asked to fill out an application form, ask for a copy of this and 

keep a copy of the completed application form and any other documents you are asked to submit. For example: 

a birth certificate, an educational assessment, a school report or any other medical documents. 

• In your letter of application, ask for a copy of the school admissions policy. If your child has Special Educational 

Needs, ask for a copy of the school’s Special Education Needs Policy. 

• Section 19 of The Education (Welfare) Act 2000 states that a school may only refuse admission to a child, in 

accordance with the school’s published Admissions Policy. 

• Section 19 of The Education Welfare Act 2000 places a legal obligation on a school’s Board of Management to 

reply “in writing” and “not later than 21 days”, after receiving an application for admission, stating whether or 

not the child has been admitted to or enrolled in the school. 



• Where a Board of Management refuses to enrol a child, the parent has a statutory right to appeal the decision 

under Section 29 of the Education Act 1998. For more information, see: 

• http://www.education.ie/en/Parents/Services/Appeal-against-Permanent-Exclusion-Suspension-orRefusal-to-

Enrol/  

• If a school tells you that your child is on a waiting list, you should ask the school where he/she is on the waiting 

list and how you will be informed of any changes to your child’s placement on the list. 

If, despite your efforts, your child remains without a school place, you should contact the Educational Welfare Service 

for advice and support. 

Contact your local Educational Welfare Office 

Region 1: 

Cork, Kerry, Limerick, Clare, Tipperary 

ewsregion1@tusla.ie 021 242 8611 

Region 2:  

South County Dublin, Kildare, Wicklow, Waterford, Carlow, Kilkenny, 

Wexford 

ewsregion2@tusla.ie 01 525 2166 

Region 3:  

Dublin City, Clondalkin, Lucan 

ewsregion3@tusla.ie 01 771 8815 

Region 4:  

Galway, Mayo, Sligo, Leitrim, Roscommon, Longford, Offaly, Laois, 

Westmeath, Donegal 

ewsregion4@tusla.ie 091 385 302 

Region 5:  

Fingal, Louth, Meath, Cavan, Monaghan 

ewsregion5@tusla.ie 042 941 901 



 



 

 

Primary school  

Children start school at the age of 4 or 5. This will last for eight years.   

 

Початкова школа 

Діти йдуть до школи з 4-5 років. Навчання триватиме вісім років. 

 

Secondary school  

Children usually start at the age of 12. This lasts for five years in most schools.  

There are two state exams: Junior Cert and the Leaving Cert.   

The Leaving Cert operates on a point system and the results determine the type of career path the person can 

take.   

 

Середня школа 

Діти зазвичай починаються з 12 років. У більшості шкіл це триває п’ять років. 

 

Є два державні іспити: Junior Cert і Leaving Cert. 

 

Оцінювання працює за системою балів, і результати визначають тип кар’єрного шляху, який може пройти 

особа. 

 

Under 5’s  

До 5 років 

Crèche 

Ясла 

5 to 12 years approx. 

від 5 до 12 років приблизно 

Primary School 

Початкова школа 

12 – 18 years 31 prox. 

12-18 років приблизно. 

Secondary School  

Середня школа 

15-18 years  

15-18 років 

Youth Reach  

Вечірня Школа 

Adults  

Дорослі  

English classes – Galway and Roscommon Education & Training 

Board (GRETB) 

Курси англійської мови – Рада з освіти та навчання Голуей та 

Роскоммон (GRETB) 

 



Each educational provider (school) will have different start times and codes of conduct which will be explained to you 

by the schools and your Resettlement Worker. You should keep information on each school in this folder. Contact details 

for the various schools can be found in the Useful Numbers section of this folder.  

 

Кожен постачальник освіти (школа) матиме різні часи початку та правила поведінки, які вам роз’яснять школи та 

ваш працівник із переселення. Ви повинні зберігати інформацію про кожну школу в цій папці. Контактні дані для 

різних шкіл можна знайти в розділі Корисні номери цієї папки. 

 

In Ireland you will be expected to support your child’s development during school by: 

➢ Showing an interest in what your child is doing in school 

➢ Attending parent / teacher meetings 

➢ Talking with the class teacher about any concerns you may have 

➢ Ensuring that your child attends school every day that school is on 

➢ Letting the school know if your child is not fit to attend school (i.e. if they are sick) 

➢ Ensuring that your child gets enough sleep the night before school 

➢ Ensuring that your child has a breakfast before school and is given a packed lunch 

➢ Ensuring that your child does their homework 

 

❖ В Ірландії ви повинні підтримувати розвиток вашої дитини під час школи: 

❖ Виявляти інтерес до того, чим займається ваша дитина в школі 

❖ Відвідування батьківських / учительських зборів 

❖ Поговоріть з класним керівником про будь-які проблеми, які вас турбують 

❖ Переконайтеся, що ваша дитина відвідує школу щодня, що навчається 

❖ Повідомити школу, якщо ваша дитина не придатна для відвідування школи (тобто якщо вона хвора) 

❖ Переконайтеся, що ваша дитина виспалася вночі перед школою 

❖ Подбайте про те, щоб ваша дитина снідала перед школою та отримувала упакований ланч 

❖ Переконайтеся, що ваша дитина виконує домашнє завдання 

 

➢ The school must tell the Tusla Education Support Service if your child has missed 20 days or more in the school year 

and they will investigate why this is happening.  

➢ Corporal (physical) punishment is illegal in Ireland – a teacher cannot hurt your child 

➢ You cannot smack/use excessive force to punish your own child in Ireland. If a person such as a teacher 

sees/suspects you of smacking your child, they are legally obliged to report this . 

 

❖ Школа має повідомити Національну раду з питань освіти, якщо ваша дитина пропустила 20 або більше днів 

у навчальному році, і вони з’ясують, чому це відбувається. 



❖ Тілесні (фізичні) покарання є незаконними в Ірландії – вчитель не може завдати шкоди вашій дитині 

❖ Ви не можете бити/використовувати надмірну силу, щоб покарати власну дитину в Ірландії. Якщо така особа, 

як вчитель, бачить/підозрює вас у тому, що ви б’єте дитину, вона за законом зобов’язана повідомити про це. 

 

Primary Schools 

Lisaniskey National 

School 

Phone: 

0906662730  

Ballydooley P O Oran Co 

Roscommon 

Roscommon F42K226 

Noel P Dervan 

St Ciaran’s NS Fuerty 0906663433 
 

Castlecoote 

Roscommon  

infofuertyns@gmail.com 
 

Creggs Central National 

School 

Phone: 090 

6621303 

Creegs Via Roscommon 

Co Galway ,Galway 

North County F42D592 

Principal: Thomas G O Dowd 

Cloverhill NS 
090 325854 : Cloverhill Co 

Roscommon 

Principal: Ms Catherine 

Mullarkey 

Comans Wood NS 
Roscommon Town 

090 66 26872 Circular Road, 

Roscommon 

Dr. Una Feeley 

St. Anne’s National 
school. (Mixed primary 
school 
Національна школа 

Святої Анни. (змішана 

початкова школа) 

094 96204 82 

 

Main Street, Castlerea, 

Co. Roscommon  

Main Street, Castlerea, 

Co. Roscommon. 

Електронна адреса: 

anneschool@eircom.net 

Веб-сайт: 

https://stannesns.com/about/ 

 

Tibohine, Primary School 

(Mixed primary school) 

Тібохіне, початкова 

школа (змішана 

початкова школа) 

09498 70729 Castlerea, Co. 

Roscommon. 

office@tibohinens.com 

Web: 

http://www.tibohinens.com/ 

Second Level Schools 

Castlerea Community 

College. 

Громадський коледж 
Каслері (старша 
школа). 

094 96 20177 Castlerea Community 

College, Castlerea, Co. 

Roscommon. 

Громадський коледж 

Каслері, Каслері, Ко 

Роскоммон. 

Електронна пошта: 

school@castlereacs.com 

Веб-сайт: 

www.castlereacs.com/ 

 

tel:090%206621303
tel:090%206621303
mailto:office@tibohinens.com?subject=Online%20Contact
http://www.tibohinens.com/
http://www.castlereacs.com/


Roscommon Community 

College 

 

090 6626670 

 

Lisnamult Roscommon 

Co. Roscommon 

,Roscommon F42P959 

Principal: Jude Lohan 

info.roscommon@gretb.ie 

www.roscomcol.com 

C.B.S. Roscommon 

 

090-6626496 

 

Abbeytown 

Roscommon Co. 

Roscommon 

,Roscommon F42V273  

Principal: Kevin Scollan 

e: info@cbsroscommon.ie 

Scoil Muire Gan Smal 

 

0906626321 
Convent Of Mercy 

Roscommon Town 

,Roscommon F42VK66 

Principal: Miriam Hunt e:   

info@rosconvent.ie 

 

 

 

  

           REALT  ~ ~   ОСВІТА 

      Підтримка українських дітей та 

молоді у пошуку шкільних місць 

Імя:  Eileen Delaney 

Email: realt@gretb.ie 

Телефон: 086 1367 245 
 

tel:090%206626670
mailto:info.roscommon@gretb.ie
tel:090-6626496
mailto:info@cbsroscommon.ie
mailto:info@rosconvent.ie
mailto:realt@gretb.ie


Family Support Services, Roscommon – Prevention, Partnership & Family Support (PPFS) 

There are a variety of Family Support services in Co Roscommon serving the needs of children 0-18 and 

their families. The services come under the banner of The Prevention, Partnership and Family Support 

Services (PPFS) which operate across all levels of need.  

Level 1: Universal services and community development available to all children & families  

Level 2: Support services for children and families with specific additional needs 

Level 3: Services for children and families with more complex additional welfare needs 

Level 4: Intensive long-term support and rehabilitation for children and families experiencing  

 child protection issues 

  

 How we work: 

In partnership with families and communities 

Intervention / needs led 

Minimum intervention / empowerment of families 

Strengths based 

Focus on wishes of children/ Young people and families 

Use existing support networks and build upon these 

Accessible & Flexible 

 No wrong door – multi referral pathways  

 

Family Resource Centres (FRCs) 

FRCs are key to supporting all children & families. The support they provide includes: 

 

Drop in/ walk in service – advice, support, listening ear, sign posting to other appropriate services 

Group Work – Mother & Toddler Groups, Children’s groups/ camps 0-10 yr olds etc 

One to one direct support  

Служби підтримки сім’ї, Roscommon – профілактика, партнерство та підтримка сім’ї 

(PPFS) 



 

У Roscommon є різноманітні служби підтримки сімей, які обслуговують потреби дітей 0-18 років та 

їхніх сімей. Послуги надаються під прапором Служби профілактики, партнерства та підтримки сім’ї 

(PPFS), які працюють на всіх рівнях потреб. 

Рівень 1: Універсальні послуги та розвиток громади, доступні для всіх дітей і сімей 

Рівень 2: послуги підтримки дітей та сімей з особливими додатковими потребами 

Рівень 3: Послуги для дітей та сімей із більш складними потребами у додаткових послугах 

Рівень 4: Інтенсивна довгострокова підтримка та реабілітація дітей та сімей, які мають проблеми із 

захистом дітей 

  

 Як ми працюємо: 

У партнерстві з родинами та громадами 

Втручання / потреби керовані 

Мінімальне втручання / розширення прав і можливостей сімей 

На основі сильних сторін 

Орієнтуйтеся на побажання дітей/Молоді та сімей 

Використовуйте існуючі мережі підтримки та розбудовуйте їх 

Доступний і гнучкий 

Немає неправильних дверей – кілька шляхів направлення 

 

Сімейні ресурсні центри (FRC) 

FRC є ключем до підтримки всіх дітей і сімей. Підтримка, яку вони надають, включає: 

 

Заходьте/заходьте в службу – поради, підтримка, вислуховування, розміщення знаків в інших 

відповідних службах 

Групова робота – групи матері та дитини, дитячі групи/табори 0-10 років тощо 

Пряма підтримка один на один 

 

 



The four Family Resource Centres in County Roscommon are good places to get information on support services for 

individuals and families. Their contact details are as follows: 

 

 

South Roscommon Family Resource Centre (Roscommon 

Town) 

Sarah Brennan southroscommonfrc@vitahouse.org   090 6628621 

Ballaghaderreen Family Resource Centre Linda Devine lindadevine@ridc.ie  086 7807438 

Boyle Family Resource Centre Louise Moran  manager@boylefrc.ie 071 96 63000 

Castlerea Community & Family Resource Centre Aisling Nolan aisling.nolan@castlereacfrc.ie  086 4615537 

 

Чотири сімейних ресурсних центри в графстві Роскоммон є хорошими місцями для отримання інформації про 
послуги підтримки для окремих осіб та сімей. Їхні контактні дані такі: 

  

 

 

 

TUSLA Family Support Services 

We have a team of Social Care trained staff based throughout county in Boyle, Castlerea, Ballaghaderreen, 

Roscommon & Monksland.  

Interventions provided follwing assessment include –  

1:1 PRACTICAL & EMOTIONAL SUPPORT – FAMILIES EXPERIENCING PARENTING DIFFICULTIES DUE TO 

PARENTAL SEPERATION, MENTAL HEALTH ISSUES, DOMESTIC VIOLENCE, ADDICTION, AND MANY OTHER 

LIFE STRESSORS 

SIGN POSTING / LIAISING WITH OTHER RELEVANT SERVICES WITH / FOR CLIENT IN DROP IN OR 1:1 WORK 

PROGRAMME DELIVERY ON 1:1 OR GROUP BASIS – PARENTING – CARING FOR YOUR BABY 0-2/ 3-5, 

POSITIVE PARENTING, CSP 2-5 & 6-16, GLOBE, TPSP, HEALTHY FAMILIES; MARTE MEO, MY PLACE TO PLAY, 

STORY MASSAGE AS WELL AS SPECIFICALLY TAILORED PROGRAMMES TO MEET NEEDS OF CLIENT/ FAMILY 

MEITHEAL – INTERAGENCY MEETINGS TO SUPPORT FAMILY  

1:1 DIRECT WORK WITH CHILDREN – ANXIETY ISSUES, PARENTAL SEPARATION, BULLYING IN SCHOOL ETC 

GROUPWORK WITH CHILDREN PRESENTING WITH SIMILAR NEEDS – SOCIAL SKILLS GROUPS, SELF ESTEEM, 

HEALTHY EATING ETC 

Сімейний ресурсний центр Південного 
Роскоммон (Роскоммон Таун) 

Sarah Brennan southroscommonfrc@vitahouse.org  090 6628621 

Сімейний ресурсний центр Баллахадеррін Linda Devine lindadevine@ridc.ie 086 7807438 

Ресурсний центр родини Бойлів Louise Moran manager@boylefrc.ie 071 96 63000 

Ресурсний центр спільноти та сім'ї Каслері Aisling Nolan aisling.nolan@castlereacfrc.ie 086 4615537 

mailto:Sboyle@vitahouse.org
mailto:lindadevine@ridc.ie
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mailto:aisling.nolan@castlereacfrc.ie
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ADVOCACY ON BEHALF OF CLIENTS 

Служби підтримки сім'ї TUSLA 

У нас є команда підготовлених із соціальної допомоги персоналу, який базується на всьому окрузі в 

Бойлі, Каслері, Баллагхадерріні, Роскоммоні та Монксленді.  

Втручання, що надаються після оцінки, включають: 

ПРАКТИЧНА ТА ЕМОЦІЙНА ПІДТРИМКА 1:1 – СІМ’ЯМ, ЯКІ ВИЖИВУЮТЬ ТРУДНОСТИ ВИХОДУВАННЯ, 

ЧЕРЕЗ РОЗДІЛЕННЯ БАТЬКІВ, ПРОБЛЕМИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я, ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО, 

ЗАКОНАННЯ ТА БАГАТО ІНШІ СТРЕСОРИ ЖИТТЯ 

РОЗМІЩЕННЯ ПІДПИСІВ / ЗВ'ЯЗКИ З ІНШИМИ ВІДПОВІДНИМИ СЛУЖБАМИ З / ДЛЯ КЛІЄНТА В 

РОБОТАХ АБО 1:1 

НАСТАВЛЕННЯ ПРОГРАМИ НА ОСНОВІ 1:1 АБО ГРУПОВО – БАТЬКІВСТВО – ДОГЛЯД ПРО ВАШУ 

ДИТИНУ 0-2/ 3-5, ПОЗИТИВНЕ БАТЬКІВСТВО, CSP 2-5 & 6-16, GLOBE, TPSP, ЗДОРОВІ РОДИНИ; MARTE 

MEO, МОЄ МІСЦЕ ДЛЯ ІГРИ, ІСТОРІЙНИЙ МАСАЖ, А ТАКОЖ СПЕЦІАЛЬНО СКЛАДНІ ПРОГРАМИ, ЩО 

ЗАДОПОВІДНЯТЬ ПОТРІБ КЛІЄНТА/СІМ’Ї 

MEITHEAL – МІЖАВЕРНІ ЗБОРІ ДЛЯ ПІДТРИМКИ СІМ’Ї 

ПРЯМА РОБОТА З ДІТЬМИ 1:1 – ПИТАННЯ ТРИВОГИ, РОЗДІЛЕННЯ БАТЬКІВ, БУЛІНГ У ШКОЛІ І Т. Д. 

ГРУПОВА РОБОТА З ДІТЬМИ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ СОДІЖНІ ПОТРЕБИ – ГРУПИ СОЦІАЛЬНИХ 

НАВИЧОК, САМОПОВАЖАННЯ, ЗДОРОВЕ ЇЖУ ІТ. 

АДВОКАЦІЯ ВІД ІМЕНІ КЛІЄНТІВ 

 

HOME MANAGEMENT ADVISORY SERVICE 

We have a team of Home Economics trained staff working in the community throughout the county also 

providing support to children and families with management of resources within the home. Support 

provided includes: 

FOOD & NUTRITION – THEORY OF HEALTHY EATING & BALANCED DIET 

PRACTICAL COOKERY SESSIONS – WEANING, FAMILY MEALS, SCHOOL LUNCHES,, LOW COST MEAL 

PREPARATION, ADVICE & COOKERY RE SPECIAL DIETS… HEART, COELIAC, DIABETES.. 

ORGANISATION OF THE HOME - ROUTINES IN HOUSEHOLD SUCH AS LAUNDRY, CLEANING, SHARING 

HOUSEHOLD TASKS 

HEALTH & SAFETY IN THE HOME 



BUDGETING & MONEY MANAGEMENT – MAKING A WEEKLY BUDGET, MONITORING OF SAME, ARREARS 

REPAYMENT PLANS, NEGOTIATION WITH CREDITORS, SAVING 

HOUSING – SUPPORT WITH HOUSING APPLICATIONS 

ENTITLEMENTS – LIAISING WITH DSP RE ENTITLEMENTS, APPLICATIONS, APPEALS 

PROGRAMMES – HEALTHY FAMILIES, BUDGETING, PRACTICAL COOKERY ON SPCIFIC TOPICS, ANY 

PROGRAMME CAN BE TAILORED TO GROUP NEEDS 

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ДОМАШНОГО УПРАВЛІННЯ 

У нас є команда підготовлених у галузі домашньої економіки персоналу, який працює в громаді по 

всьому окрузі, а також надає підтримку дітям та сім’ям з управлінням домашніми ресурсами. 

Підтримка включає: 

ЇЖА ТА ХАРЧУВАННЯ – ТЕОРІЯ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ЗБАЛАНСОВАНОЇ ЇЖИ 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ПО КУЛІНАРІЇ – ВІДЛУЧЕННЯ, СИМІЙНЕ СТРАЖУВАННЯ, ШКІЛЬНІ ОБІДИ, 

НЕДОГІДНЕ ПРИГОТУВАННЯ СТРАЖІ, ПОРАДИ ТА КУЛІНАРЯ ЩОДО СПЕЦІАЛЬНИХ ДІЄТ… СЕРЦЕ, 

ЦЕЛІАКІЯ, ЦУКРОВИЙ ДИАБЕТ.. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІМУ - РЕЗУЛЬТАТИ ПО ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА, ТАКІЙ, ТАКИХ, як прання, 

прибирання, спільне виконання домашніх завдань 

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА В ДОМІ 

БЮДЖЕТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГРОШИМИ – СГОТОВЛЕННЯ ТИЖНЯ, МОНІТОРИНГ ТОГО, ПЛАНИ 

ПОГАШЕННЯ ЗАБОГАТІВ, ПЕРЕГОВОРИ З КРЕДИТОРАМИ, Збереження 

ЖИТЛО – ПІДТРИМКА З ЖИТЛОМ 

ПРАВА – ЗВ’ЯЗКИ З DSP RE ПРАВА, ЗАЯВКИ, АПЕЛЯЦІЇ 

ПРОГРАМИ – ЗДОРОВА СІМ’Я, БЮДЖЕТ, ПРАКТИЧНА КУЛІНАРЯ НА СПЕЦИФІЧНІ ТЕМИ, БУДЬ-ЯКА 

ПРОГРАМА МОЖНА БУТИ СКЛАДОВАНО ДО ПОТРЕБ ГРУПИ 

 

For further information on Family Support or Home Management Services contact the following: 

North Project – Sinead O’Neill 087 1907681 

South Project – Anne Marie Kenny 087 9894160 

Or access our Social Media pages for up to date information on whats happening in the County: 

Parenting Hub Page – https://www.instagram.com/roscommonparentinghub/ 



 https://www.facebook.com/roscommonparenting 

Щоб отримати додаткову інформацію щодо підтримки сім’ї або послуги з управління домом, 

зверніться до наступного: 

Північний проект – Шинейд О’Ніл 087 1907681 

Південний проект – Енн Марі Кенні 087 9894160 

Або зайдіть на наші сторінки в соціальних мережах, щоб отримувати актуальну інформацію про те, 

що відбувається в окрузі: 

Сторінка Центру батьківства – https://www.instagram.com/roscommonparentinghub/ 

 https://www.facebook.com/roscommonparenting 
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Teresa Keegan 

087 706 1183 

teresa.keegan@alzheimer.ie 

Sligo, Leitrim, 
Roscommon 

Ірландське товариство 

Альцгеймера 

Що таке деменція? 

Служба консультантів 

з деменції 

Деменція – це назва ряду станів, які спричиняють 

пошкодження мозку. Це пошкодження може вплинути 

на пам’ять, мислення, мову та здатність виконувати 

повсякденні завдання. Існує багато станів, які 

викликають деменцію, в тому числі; Хвороба 

Альцгеймера, судинна деменція, деменція Левітільца 

та лобно-скронева деменція. 

Про хворобу Альцгеймера 

Товариство Ірландії 

Ми працюємо по всій країні в центрі місцевих громад, 

надаючи спеціальні послуги та підтримку, а також 

відстоюючи права та потреби всіх людей, які живуть з 

деменцією, та осіб, які доглядають за ними. Щоб 

отримати інформацію про нашу роботу у вашому 

регіоні: 

Як зв'язатися з цією службою? 

Ваш місцевий радник з деменції: 

Люди з деменцією та їхні родини можуть 

безпосередньо зв’язатися зі своїм місцевим 

радником з деменції. Ми також вітаємо направлення 

від спеціалістів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги. 

Щоб знайти ваші 

місцеві послуги 

mailto:teresa.keegan@alzheimer.ie


 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 

   
 

 
 

  

 

   

 
  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Що таке служба 

консультантів з деменції? 

Що робитиме мій консультант з деменції? Ваш 

консультант з деменції може відповісти на ваші 

запитання та зв’язати вас з людьми, які можуть 

допомогти. Служба консультанта з деменції 

надає локальну персональну інформацію, 

вказівки та емоційну підтримку. Це 

конфіденційна та безкоштовна послуга. 

Для кого ця послуга? 

Ця послуга для вас, якщо: • у вас 

деменція • хтось у вашій родині має 

деменцію. 

 

Ми працюємо з людьми будь-якого віку, 

яким поставлений діагноз, або які 

очікують діагнозу деменції. Сюди 

входять люди з хворобою Альцгеймера 

та іншими формами деменції. Люди 

можуть зв’язатися з нами 

безпосередньо. Ми також вітаємо 

направлення від фахівців охорони 

здоров’я та соціальної допомоги. 

Що таке служба 

консультантів з деменції? 

Ваш консультант з деменції може відповісти 

на ваші запитання 

і зв’язати вас з людьми, які можуть допомогти. 

Ваш консультант з деменції: 

• зустрітися з вами, щоб зрозуміти ваші 

потреби 

надати інформацію та поради 

допоможе знайти підтримку 

виділіть області, які вам, можливо, доведеться 

розглянути 

допоможе вам спланувати ваші подальші 

кроки 

Ваш консультант з деменції може зустріти вас 

вдома або 

в узгодженому місці. Ви також можете 

зв’язатися зі своїм 

Консультант по телефону та електронній 

пошті. 

Ваш консультант з деменції працюватиме з 

вами 

сприяти незалежності, добробуту та вибору. 

Ця послуга є безкоштовною та 

конфіденційною. 

Яку інформацію я можу 

отримати? 

Ваш консультант з деменції може 

надати інформацію 

про: 

- деменція та подолання змін 

- жити добре день у день 

- планування на майбутнє, в тому 

числі юридичне і 

- фінансові питання 

- водіння. 

- послуги та підтримка у вашому 

регіоні. 

- спілкування з іншими людьми з 

- деменція та інші сім'ї. 

Ваш консультант з деменції 

працюватиме з вами 

переконайтеся, що ви можете 

отримати доступ до інформації, 

необхідної для того, щоб добре жити 

з деменцією. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Celebrate, Inspire & Imagine 

 

 

 
For RLP Guide - National & Local Refugee Response re ELC/SAC & Childcare Programmes 

 

Supporting all children and families with their Early Learning & Care (ELC) and School 
Aged Childcare (SAC) needs. Supporting ELC/SAC providers and their staff teams in the 
delivery of the National Childcare Programmes.  
 

Roscommon CCC are the local agent of the Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth 

(DCEDIY). We coordinate the local response in relation to the national childcare programmes supports required to 

respond to the childcare and early educational needs of Refugee families and children arriving in the County. Parents 

can be referred to Roscommon CCC for information & support on how to register for subsidies towards the cost of 

childcare under the national childcare Scheme (NCS) and/or look at their childcare options including referral under the 

Sponsor Referral Programme.  

 

Roscommon CCC can meet parents/carers on an individual basis and go through all their options and support them in 

applying for supports under the national childcare schemes/supports. In this respect Roscommon CCC have put 

together some information for families, agencies, and staff teams that we hope may find useful.  

 

It has been confirmed by the Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth (DCEDIY) that it is 

under the current national schemes that supports for childcare options are available for the Ukrainian refugees. 

 

Note: It is the wish of the department (DCEDIY) that parents/carers are referred for support regarding early years 

provision and the national childcare programme supports to their local CCC (Roscommon CCC) where we can offer 

on one-to-one support to access whatever scheme and support that is most appropriate for individual. If you wish to 

refer anyone who may require any support regarding the DCEDIY funded childcare schemes & application process 

please contact the team at Roscommon CCC 094-9622540 or email: info@roscommonchildcare.ie  

 

Information is updated regularly and available on Roscommon CCC website : 

https://www.roscommonchildcare.ie/supporting-refugee-children-families-early-learning-care-and-school-aged-

childcare-staff-teams/  

 

Supports available from Roscommon CCC:  

Roscommon CCC will: 

• Support parents/families with identifying their childcare options/needs 

• Support parents/families on a one-to-one basis in applying/completing the application process for the National 

Childcare Schemes in association with the Parent support centre if required  

“ 
 

Roscommon County Childcare Committee 

Knock Road, Castlerea, Co. Roscommon, Ireland. 

 

   Tel: 094 96 22540  

E-mail: info@roscommonchildcare.ie  

         Website: www.roscommonchildcare.ie 

 
Registered Office: Knock Road, 

Castlerea, Co. Roscommon.  

Incorporated in Ireland, Company 

Reg. No.360103 
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• Link parents to our Tusla registered Early Learning and Care (ELC), School Age  Childcare (SAC), 

Childminding Services and Parent & Toddler groups throughout County Roscommon (in this regard we have 

conducted a capacity survey for County Roscommon and have identified occupancy level, current vacant places and 

the potential to increase capacity in County Roscommon particularly in ELC and SAC sessions.  

• Assist when planning relocations of refugee families with children to match with current capacity in 

ELC/SAC services. 

• Deliver ‘Play and Stay sessions’ aimed at providing an opportunity for play with our qualified and vetted staff 

team in accommodation centres/hotels and will have play boxes/packs provided to those attending our national early 

years initiative/approach. 

• Liaise with centres that are accommodating Ukrainian refugee children and families regarding ELC/SAC 

supports under the National Childcare Scheme 

• Liaise with local relevant agencies/organisations 

• Disseminate resources regarding the NCS and the ELC/SAC sector which can be found on our website at 

www.roscommonchildcare.ie 

 

A Parent’s guide guide is now available in English/Ukrainian and Russian and can be accessed below:  

English guide: https://www.roscommonchildcare.ie/wp-content/uploads/2022/04/A-Parents-Guide-To-Childcare-in-

Ireland-updated.pdf  

Ukrainian guide: https://www.roscommonchildcare.ie/wp-content/uploads/2022/04/A-Parents-Guide-To-Childcare-In-

Ireland.UKRAINIAN-1.pdf  

Russian guide: https://www.roscommonchildcare.ie/wp-content/uploads/2022/04/A-Parents-Guide-To-Childcare-In-

Ireland.RUSSIAN.pdf  

 

National Childcare Scheme (NCS) 

The National Childcare Scheme (NCS) provides subsidies to help parents meet the cost of quality Early Learning and 

Care and School Age Childcare. 

Under the National Childcare Scheme, subsidies are available for families with children aged between 24 weeks and 

15 years who are attending any participating Tusla registered childcare service, including any Tusla registered 

childminder and school age childcare services. 

There are two types of childcare subsidy for children over 6 months of age: 

• A universal subsidy for children under 3. Children over 3 who have not yet qualified for the ECCE are also 

eligible. It is not means tested and provides 50c per hour towards the cost of a registered childcare place for a 

maximum of 45 hours per week. 

• An income-assessed subsidy- available to families with children aged between 24 weeks and 15 years. This 

subsidy is means tested and will be calculated based on your individual circumstances. Your rate will vary depending 

on your level of family income, your child’s age and educational stage, and the number of children in your family. 

More information on the National Childcare Scheme can be found here: https://www.ncs.gov.ie/en/types-of-subsidy/  

 

The Early Childhood Care and Education (ECCE) Free Preschool Programme 

The Early Childhood Care and Education (ECCE) programme is a universal free pre-school programme available to 

all eligible children for two years before starting primary school. 

In line with primary schools, the programme runs from September to June for three hours per, day five days per week. 

All children are eligible from the September after they turn 2 years and 8 months. The upper age limit is 5 years and 6 

months. This means that, in order to be eligible, a child cannot turn this age at any point before the end of the pre-

school year (i.e. end of June). The table below outlines eligibility for the free preschool programme by birth month. 

More information is available here: https://www.ncs.gov.ie/en/childcare-schemes/  

Eligibility for ECCE by birth month 

Birth date between Eligible enrolment date(s) 
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 1 January 2018 - 31 December 2018  1 September 2021 & 1 September 2022 

 1 January 2019 - 31 December 2019  1 September 2022 & 1 September 2023 

 1 January 2020 - 31 December 2020  1 September 2023 & 1 September 2024 

 1s January 2021 - 31 December 2021  1 September 2024 & 1 September 2025 

 

The Access and Inclusion Model (AIM) is a model of supports designed to promote inclusion and to ensure that 

children with disabilities can meaningfully participate in the ECCE Programme in mainstream pre-school settings. 

AIM is a child-centred model, offering a range of tailored, practical supports based on need and does not require a 

formal diagnosis of disability. 

More information on AIM supports is available here: https://aim.gov.ie/  

 

The free preschool programme is not affected by the National Childcare Scheme. The National Childcare Scheme will 

‘wrap-around’ the free preschool programme hours, providing financial support towards the cost of childcare for the 

hours spent outside of preschool.  This means that National Childcare Scheme subsidies can be used for any hours 

spent outside of preschool, up to the maximum hours available to you. 

 

In all cases, the hours of subsidised care available to a family under the National Childcare Scheme are inclusive of 

time spent in preschool.  

An income-assessed subsidy for children up to 15- available to families with children aged between 24 weeks and 15 

years. This subsidy is means tested and will be calculated based on family individual circumstances. The rate will vary 

depending on your level of family income, your child’s age and educational stage, and the number of children in your 

family. 

Note:  

If you (and your partner, if you have one) are working, studying or training, the maximum number of subsidised hours 

available per week are 45. 

If you (or your partner, if you have one) are not working, studying or training, the maximum number of subsidised 

hours available per week are 20. 

In both cases the available hours include hours spent in school or preschool. The remaining hours can then be used for 

'wrap-around care'.  

 

Sponsor subsidies 

The legislation that underpins the National Childcare Scheme details the five statutory bodies that can refer a child 

under S.14 for a fully funded sponsored place. This means that the parent(s)/carer(s) of a sponsored child will pay no 

fees to the childcare provider. There is no income assessment involved. 

Each Sponsor has an agreement with the Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth as to the 

grounds for making a referral, the hours that may be referred and rates per hour to be paid to the Provider. To refer a 

child, the Referral Officer on behalf of the Sponsor, completes a Sponsor Referral form. The Referral form may be 

posted directly to Pobal or given to the parent to submit as a scanned copy through the Parent Portal. 

Once received by Pobal, it is converted to a Sponsor Application by staff and processed the same day. The result is a 

Sponsor CHICK (Child Identifier Code Key) that is used to register the child in the usual way, depending on 

availability of a place at a service. Referrals may be marked ‘urgent’ and Pobal can facilitate cases where a child 

registration is urgently needed. In Sponsor cases the parent is not required to approve the registration, and payment 

will follow in the next weekly payment run. 

 

If you require any support regarding the DCEDIY funded schemes & application process, please contact the team at 

Roscommon CCC 094-9622540 or email info@roscommonchildcare.ie  
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Святкуйте, надихайте та уявляйте 

 

 

 
Для керівництва RLP – національна та місцева відповідь щодо біженців щодо програм ELC/SAC та 

догляду за дітьми 

Підтримка всіх дітей і сімей з їх потребами в ранньому навчанні та догляді 
(ELC) та у догляді за дітьми шкільного віку (SAC). Підтримка постачальників 
ELC/SAC та їхніх команд у виконанні Національних програм догляду за 
дітьми. 
 

Roscommon CCC є місцевим агентом Департаменту у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді 

(DCEDIY). Ми координуємо місцеві заходи щодо підтримки національних програм догляду за дітьми, 

необхідних для задоволення потреб у догляді за дітьми та ранній освіті сімей біженців та дітей, які 

прибувають до округу. Батьків можна направити до Roscommon CCC для отримання інформації та підтримки 

щодо того, як зареєструватись для отримання субсидій на оплату витрат на догляд за дітьми згідно з 

національною схемою догляду за дітьми (NCS) та/або ознайомитися з їхніми варіантами догляду за дітьми, 

включаючи направлення в рамках Програми спонсорів. 

 

Roscommon CCC може зустрітися з батьками/опікунами на індивідуальній основі, розглянути всі їхні варіанти 

та підтримати їх у подачі заявки на підтримку в рамках національних схем/допомоги по догляду за дітьми. У 

цьому відношенні Roscommon CCC зібрав деяку інформацію для сімей, агентств і команд персоналу, яка, як 

ми сподіваємося, може виявитися корисною. 

 

У Департаменті у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді (DCEDIY) підтвердили, що 

українським біженцям доступна підтримка опцій догляду за дітьми відповідно до чинних національних схем. 

 

Примітка: Департамент (DCEDIY) бажає, щоб батьки/вихователі були направлені на підтримку щодо 

забезпечення дітей раннього віку, а національна програма догляду за дітьми підтримувала їх місцевий CCC 

(Roscommon CCC), де ми можемо запропонувати індивідуальну підтримку для отримати доступ до будь-якої 

схеми та підтримки, які найбільше підходять для окремої особи. Якщо ви бажаєте направити будь-кого, кому 

може знадобитися будь-яка підтримка щодо схем догляду за дітьми, які фінансуються DCEDIY, та процесу 

подання заявок, зв’яжіться з командою за номером Roscommon CCC 094-9622540 або електронною поштою: 

info@roscommonchildcare.ie  

 

Інформація регулярно оновлюється та доступна на веб-сайті Roscommon 

CCC:https://www.roscommonchildcare.ie/supporting-refugee-children-families-early-learning-care-and-school-aged-

childcare-staff-teams/  

 

 

“ 
 

Комітет по догляду за дітьми округу 

Роскоммон 

Knock Road, Castlerea, Co. Roscommon, Ireland. 

 

   Тел: 094 96 22540  

E-mail: info@roscommonchildcare.ie  

         Website: www.roscommonchildcare.ie 

 

Зареєстрований офіс: Knock Road, 

Castlerea, Co. Roscommon. 

Реєстрація компанії в Ірландії. 

№360103 
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Підтримка, доступна від Roscommon CCC: 

Roscommon CCC буде: 

• Підтримка батьків/сімей у визначенні їхніх можливостей/потреб догляду за дітьми 

• Підтримуйте батьків/сім’ї на індивідуальній основі в подачі заявки/завершенні процесу подання заявки на 

Національні схеми догляду за дітьми у співпраці з Центром підтримки батьків, якщо потрібно 

• Зв’яжіть батьків із нашими зареєстрованими в Tusla системами раннього навчання та догляду (ELC), 

доглядом за дітьми шкільного віку (SAC), службою догляду за дітьми та групами батьків і малюків по всьому 

графству Роскоммон (у зв’язку з цим ми провели опитування спроможності округу Роскоммон і визначили 

рівень заповнюваності , поточні вакантні місця та потенціал для збільшення потенціалу в графстві Роскоммон, 

зокрема на сесіях ELC та SAC. 

• Допомагати при плануванні переїздів сімей біженців з дітьми відповідно до поточних можливостей служб 

ELC/SAC. 

• Проводити сеанси «Грай та залишайся», спрямовані на надання можливості для гри з нашим кваліфікованим 

і перевіреним персоналом у центрах розміщення/готелях, і буде надано ігрові бокси/пакети для тих, хто бере 

участь у нашій національній ініціативі/підходу з раннього віку. 

• Взаємодія з центрами, які приймають дітей та сімей українських біженців щодо підтримки ELC/SAC в 

рамках Національної схеми догляду за дітьми 

• Взаємодія з місцевими відповідними установами/організаціями 

• Поширюйте ресурси щодо NCS та сектору ELC/SAC, які можна знайти на нашому веб-сайті за адресою  

www.roscommonchildcare.ie 

 

Посібник для батьків тепер доступний англійською/українською та російською мовами та доступний нижче: 

Англійський довідник: https://www.roscommonchildcare.ie/wp-content/uploads/2022/04/A-Parents-Guide-To-

Childcare-in-Ireland-updated.pdf  

Український довідник: https://www.roscommonchildcare.ie/wp-content/uploads/2022/04/A-Parents-Guide-To-

Childcare-In-Ireland.UKRAINIAN-1.pdf  

Російський довідник: https://www.roscommonchildcare.ie/wp-content/uploads/2022/04/A-Parents-Guide-To-

Childcare-In-Ireland.RUSSIAN.pdf  

 

Національна схема догляду за дітьми (NCS) 

Національна схема догляду за дітьми (NCS) надає субсидії, щоб допомогти батькам оплатити витрати на 

якісне навчання та догляд за дітьми шкільного віку. 

Згідно з Національною схемою догляду за дітьми, субсидії доступні для сімей з дітьми віком від 24 тижнів до 

15 років, які відвідують будь-які зареєстровані в Tusla служби догляду за дітьми, включаючи будь-які 

зареєстровані в Tusla служби догляду за дітьми та служби догляду за дітьми шкільного віку. 

Існує два види субсидії по догляду за дитиною для дітей старше 6 місяців: 

• Універсальна субсидія для дітей віком до 3 років. Діти старше 3 років, які ще не отримали кваліфікацію для 

ECCE, також мають право. Це не перевіряється матеріальними цінностями і передбачає 50 центів на годину 

для оплати зареєстрованого дитячого закладу протягом максимум 45 годин на тиждень. 

• Субсидія на основі доходу – доступна для сімей з дітьми віком від 24 тижнів до 15 років. Ця субсидія 

перевіряється матеріальними цінностями і буде розрахована на основі ваших індивідуальних обставин. Ваша 

ставка буде змінюватися залежно від рівня доходу вашої сім’ї, віку та рівня освіти вашої дитини, а також 

кількості дітей у вашій родині. Більше інформації про Національну програму догляду за дітьми можна знайти 

тут: https://www.ncs.gov.ie/en/types-of-subsidy/  
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Безкоштовна програма догляду та освіти дітей раннього віку (ECCE). 

Програма «Догляд та освіта для дітей раннього віку» (ECCE) — це універсальна безкоштовна програма 

дошкільного навчання, доступна всім дітям, які мають право на навчання, протягом двох років до 

початку початкової школи. 

Відповідно до початкових шкіл, програма триває з вересня по червень по три години на день, п’ять днів на 

тиждень. 

Усі діти мають право на участь з вересня після того, як їм виповниться 2 роки та 8 місяців. Верхня вікова 

межа – 5 років 6 місяців. Це означає, що для того, щоб мати право на участь, дитина не може досягти цього 

віку в будь-який момент до закінчення дошкільного року (тобто кінця червня). У таблиці нижче наведено 

право на безкоштовну дошкільну програму за місяцями народження. Більше інформації доступно тут: 

https://www.ncs.gov.ie/en/childcare-schemes/  

Право на ECCE за місяцем народження 

Дата народження між Придатні дати реєстрації 

 1 Січня 2018 - 31 Грудня 2018  1 Вересня 2021 & 1 Вересня  2022 

 1 Січня  2019 - 31 Грудня  2019  1 Вересня  2022 & 1 Вересня  2023 

 1 Січня  2020 - 31 Грудня  2020  1 Вересня  2023 & 1 Вересня  2024 

 1 Січня  2021 - 31 Грудня  2021  1 Вересня  2024 & 1 Вересня  2025 

 

Модель доступу та інклюзії (AIM) — це модель підтримки, розроблена для сприяння інклюзії та забезпечення 

того, щоб діти з обмеженими можливостями могли значущо брати участь у програмі ECCE в звичайних 

дошкільних закладах. AIM – це модель, орієнтована на дитину, яка пропонує широкий вибір спеціальної 

практичної підтримки, яка залежить від потреби та не вимагає офіційної діагностики інвалідності. 

Додаткову інформацію про підтримку AIM можна знайти тут: https://aim.gov.ie/  

 

На безкоштовну дошкільну програму не впливає Національна програма догляду за дітьми. Національна 

програма догляду за дітьми «обгортає» безкоштовні години програми дошкільного віку, надаючи фінансову 

підтримку на оплату витрат на догляд за дітьми за години, проведені поза дошкільним закладом. Це означає, 

що субсидії Національної схеми догляду за дітьми можна використовувати на будь-які години, проведені поза 

дошкільним закладом, до максимальної кількості доступних вам годин. 

 

У всіх випадках у години пільгового догляду, доступного для сім’ї за Національною схемою догляду за 

дітьми, включається час, проведений у дошкільному закладі. 

Субсидія з нарахування доходу для дітей до 15 років доступна для сімей з дітьми віком від 24 тижнів до 15 

років. Ця субсидія перевіряється матеріальними цінностями та розраховується виходячи з індивідуальних 

обставин сім’ї. Ставка буде змінюватися в залежності від рівня доходу вашої родини, віку та рівня освіти 

вашої дитини, а також кількості дітей у вашій родині. 

Примітка:  

Якщо ви (і ваш партнер, якщо він у вас є) працюєте, вчитеся або навчаєтеся, максимальна кількість 

субсидованих годин на тиждень становить 45. 

Якщо ви (або ваш партнер, якщо він у вас є) не працюєте, не вчитеся чи не навчаєтесь, максимальна кількість 

субсидованих годин на тиждень становить 20. 

В обох випадках доступні години включають години, проведені в школі чи дошкільному закладі. Після цього 

решту годин можна використати для «повторного догляду». 

 

Спонсорські субсидії 

У законодавстві, що лежить в основі Національної схеми догляду за дітьми, детально описано п’ять статутних 

органів, які можуть направляти дитину згідно з S.14 на повністю фінансове місце. Це означає, що 
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батьки/вихователі дитини, яка опікується спонсором, не сплачуватиме жодних зборів постачальнику послуг 

догляду за дітьми. Немає ніякої оцінки доходу. 

Кожен спонсор має угоду з Департаментом у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді щодо 

підстав для направлення, годин, які можуть бути направлені, та тарифів за годину, які підлягають оплаті 

Постачальнику. Щоб направити дитину, спеціаліст із рекомендацій від імені Спонсора заповнює форму 

рекомендації спонсора. Форму рекомендації можна опублікувати безпосередньо на Pobal або надати батькам 

для подання як відскановану копію через Батьківський портал. 

Після отримання Побалом воно перетворюється на спонсорську заявку персоналом і обробляється того ж дня. 

Результатом є Sponsor CHICK (Child Identifier Code Key), який використовується для реєстрації дитини 

звичайним способом, залежно від наявності місця в сервісі. Направлення може бути позначено як 

«терміново», і Побаль може сприяти випадкам, коли терміново потрібна реєстрація дитини. У випадках 

спонсора батьки не зобов’язані затверджувати реєстрацію, і оплата буде здійснюватися під час наступного 

тижневого виплати. 

 

Якщо вам потрібна будь-яка підтримка щодо схем, що фінансуються DCEDIY, та процесу подачі заявок, 

зв’яжіться з командою за номером Roscommon CCC 094-9622540 або електронною поштою 

info@roscommonchildcare.ie  

 

 
  

mailto:info@roscommonchildcare.ie


 
 

Galway and Roscommon Education and Training Board 
Рада з питань освіти та навчання у Голвей та Роскоммон 

 
School Aged Children: 

If you have school aged children and need information or support to access primary and/or secondary 

schools, please email: realt@gretb.ie   

Діти шкільного віку: 

Якщо у Вас є діти шкільного віку і Вам потрібна інформація чи допомога в питаннях організації 

відвідування початкової та/або середньої школи, будь ласка, надішліть електронний лист на: 

realt@gretb.ie: realt@gretb.ie 

 

GRETB Youth Service:  

If you have children aged between 10 and 24 years of age and need information or support to link with 

local youth organisations who provide out of school programmes, please email: fetresponse@gretb.ie  

Молодіжна служба Ради з питань освіти та навчання у Голвей та Роскоммон: 

Якщо у Вас є діти віком від 10 до 24 років і Вам потрібна інформація чи допомога, що стосується 

направлення у місцеві молодіжні організації, які проводять позашкільні програми, будь ласка, 

надішліть електронний лист на: fetresponse@gretb.ie 

 

GRETB English Language Classes: 

Our Adult Basic Education Service offers English classes to speakers of other languages. All adult learners are 

assessed and placed according to their level of English on entry. Classes are free of charge, please email: 

fetresponse@gretb.ie 

Заняття з англійської мови, які організовує Рада з питань освіти та навчання у Голвей та Роскоммон:  

Наша служба з питань базової освіти для дорослих пропонує заняття з англійської мови для тих, хто 

розмовляє іншими мовами. Усі дорослі студенти проходять оцінювання та діляться на групи 

відповідно до рівня володіння англійською мовою на момент вступу. Заняття безкоштовні, 

звертайтеся, будь ласка, за електронною адресою: fetresponse@gretb.ie 

 

GRETB Community Education Services: 

Our service offers various courses such as Yoga, Art, Gardening and many other options, please email: 

fetresponse@gretb.ie 

Служба з питань освіти громад Ради з питань освіти та навчання у Голвей та Роскоммон: 

Наша служба пропонує курси з різноманітних напрямків, таких як йога, мистецтво, садівництво та 

багато інших; щоб дізнатися більше, звертайтеся, будь ласка, за електронною адресою: 

fetresponse@gretb.ie 

 

 

 



GRETB Guidance and Information Service: 

You can meet with a professional Guidance Counsellor to explore your education and training needs 

including University options available and get assistance with curriculum vitae, interview skills and 

qualification recognition for various careers, please email fetresponse@gretb.ie 

Консультативно-інформаційна служба Ради з питань освіти та навчання у Голвей та Роскоммон:  

Ви можете поспілкуватися з професійним консультантом, щоб усвідомити свої потреби в освіті та 

навчанні, а також дізнатися про доступні можливості навчання в університеті; Вам допоможуть 

підготувати резюме, розвинути навички, необхідні для успішної співбесіди, та посприяють у процесі 

визнання кваліфікації різних професій; щоб дізнатися більше, звертайтеся, будь ласка, за електронною 

адресою fetresponse@gretb.ie 

 

Please click on this Education Needs Form for those fleeing the conflict in Ukraine or scan the QR Code 

below  

Будь ласка, натисніть на Education Needs Form for those fleeing the conflict in Ukraine, або відскануйте 

QR-код нижче 

 
 

 

 

  

https://forms.office.com/r/4zbDb4ij9B
https://forms.office.com/r/4zbDb4ij9B


4.) Travel/Транспорт 

 

How to get to/from Castlerea and Roscommon Town by Train 

 

In Ireland the train services are run by a company called Iarnród Éireann. Castlerea railway station serves the town of 
Castlerea and County Roscommon, Ireland. The station is the terminus of the Dublin to Roscommon service. Passengers 
can travel to most cities or counties in Ireland by train. You can buy tickets at the station, but it is often cheaper to buy 
on-line. Time-tables change regularly and so should be checked on-line. There is a current route map and time-table 
included in this folder. Booking Office Hours: Mon-Fri: 7:00-18:00. Sat: 7:00-08:00. 

 

Castlerea Train Station  

Roscommon Rail Station 

(0) 94 9620031 

 (090) 66 262 01 

 

Iarnród Éireann http://www.irishrail.ie/travel-information/castlerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:%20+353949620031
tel:%20+353(0)906626201
http://www.irishrail.ie/travel-information/castlerea


Як дістатися до/з Каслрі потягом 

 

В Ірландії поїздами керує компанія під назвою Iarnród Éireann. Залізничний вокзал Каслері обслуговує місто 
Каслері та графство Роскоммон, Ірландія. Станція є кінцевою станцією Дублін-Роскоммон. Пасажири можуть 
подорожувати до більшості міст або округів Ірландії на поїзді. Ви можете купити квитки на вокзалі, але часто 
дешевше купити онлайн. Розклад регулярно змінюється, тому слід перевіряти його в режимі онлайн. У цій папці 
є поточна карта маршрутів і розклад. Графік роботи офісу бронювання: пн-пт: 7:00-18:00. Сб: 7:00-08:00. 
Залізничний вокзал Роскоммон (0) 94 9620031 
 

Iarnród Éireann http://www.irishrail.ie/travel-information/castlerea 

 

How to get to from Donamon, Roscommon & Castlerea by Bus 

 

In Ireland the bus services are run by a company called Bus Éireann. There are also some private bus operators. 
Castlerea bus stop operates from the Square opposite the school. Roscommon Bus Stop operates from the 
Lanesborough street junction with the Mart/Tesco entrance (F42 CD45 Eircode) You can buy bus tickets directly from 
the bus driver or you can purchase them online. The timetable will be displayed at the bus stop, and can also be found 
online.  

Special Service Friday  - Trip to Roscommon town with 2 hrs to shop or visit 

Leaving Dunamon (Castle Entrance) 10:30 

Arriving Roscommon Mart Rd (Opp Dunnes Stores) 11:10 

 

Returning to Dunamon  

Roscommon Mart Rd (Opp Dunnes) 13:30 

Dunamon (Opp Castle Entrance) 14:05 

 

DAILY SERVICE Bus Éireann Route 440, Athlone – Westport 

Stops at Knock airport daily 

2 bus services per day – not from the Castle gates but from the town of Ballymoe nearby 

Leaving daily at  

Ballymoe  Village (McConns Xpress Shop) 
 07:34  12:36 15:35  18:36 

 

Returning daily as per timetable at   https://www.buseireann.ie/ 

 

 

https://www.google.com/maps/place/53.63334,-8.31901
https://www.google.com/maps/place/53.69566,-8.45984


Helpful Tip 

There is a very good website called https://getthere.ie and it can advise you how to get to any place in Ireland from 

Roscommon or Castlerea on any day by bus, train or lift sharing 

 

Taxis /Hackeys 

Taxis are available for hire both in Castlerea and Roscommon town and in some areas in between you can hire what 

we call hackneys in rural areas. The difference between taxis and hackneys is that you must phone the hackney service 

for service while you can stop a taxi driver in any street at any time. 

The following is a list of local TAXI and hackney services in the area 

Kilduff Thos Taxi Service Circular Road, Roscommon  (086)2544662 

Cooper Denis & Sons Castlerea, Roscommon  (094)9620310 

O'Connell Eugene Castlerea, Roscommon  (094)9620119 

Beatty John James Castlerea, Roscommon  (087)2251336 

J.D. Taxis Ballinameen, Roscommon  (087)2682173 

Cab Direct Roscommon Roscommon (087)9914873 

Keenan Michael, Roscommon  (094)9620211 

Duignan Charlie Joe, Strokestown, Roscommon  (071)9633087 

Donoghue Jos, Elphin, Roscommon (071)9635090 

Kwik Cabs Curraghboy, Roscommon (090)6488949 

Beatty John Castlerea, Roscommon (087)2251336 

James Gunning Boyle, Roscommon (071)9662735 

Ted McKenna's Taxis Boyle, Roscommon (071)9662119 

 
 

Як дістатися до/з Castlerea за допомогою Автобус 

В Ірландії автобусними перевезеннями керує компанія Bus Éireann. Є також деякі приватні автобусні оператори. 
Автобусна зупинка Castlerea працює від площі навпроти школи. Ви можете купити квитки на автобус 
безпосередньо у водія автобуса або придбати їх онлайн. Розклад буде відображатися на зупинці, а також його 
можна знайти в Інтернеті. 

 

Корисна порада 

Існує дуже хороший веб-сайт під назвою https://getthere.ie, і він може підказати вам, як дістатися до будь-якого 

місця в Ірландії з Каслері в будь-який день на автобусі, поїзді чи ліфті. 

 

https://getthere.ie/


Driving in Ireland 

In Ireland we drive on the left-hand side of the road. Speeding and drink driving are serious offences in Ireland and can 

incur a fine, imprisonment and penalty points on your licence. If you want to buy a car and drive it in Ireland, you must 

apply for an Irish driving licence. You will need to go through the full driver licensing procedure. You must first pass a 

driver theory test, apply for a learner permit, complete a course of Essential Driver Training (take lessons) and pass your 

driving test in Ireland. If you pass your driving test, you can then apply for a full Irish driving licence. Ask your 

Resettlement Officer or Intercultural worker to help you get started with this process.  

 

Водіння в Ірландії 

В Ірландії ми їдемо по лівій стороні дороги. Перевищення швидкості та водіння в нетверезому стані є серйозними 

правопорушеннями в Ірландії і можуть призвести до штрафу, ув’язнення та штрафних балів у вашому посвідченні. 

Якщо ви хочете купити автомобіль і їздити на ньому в Ірландії, ви повинні подати заявку на отримання 

ірландських водійських прав. Вам потрібно буде пройти повну процедуру отримання водійських прав. Спочатку 

ви повинні скласти теоретичний іспит водія, подати заявку на отримання дозволу на навчання, пройти курс 

базової підготовки водіїв (пройти уроки) і скласти іспит з водіння в Ірландії. Якщо ви склали іспит з водіння, ви 

можете подати заявку на отримання повних ірландських водійських прав. Попросіть свого спеціаліста з 

переселення або міжкультурного працівника допомогти вам розпочати цей процес. 

 

  



About Ireland 
 

 

President: Michael D. Higgins 

An Taoiseach (Prime Minister) Micheal Martin 

Ireland is divided into two parts – the Republic of Ireland and 

Northern Ireland.    

There are 26 counties in the Republic and 6 in 

the North.   

Dublin is the capital of the Republic and Belfast 

is the capital of the North.  

 

Президент: Майкл Д. Хіггінс 

Ірландія розділена на дві частини – Республіку Ірландію та 

Північну Ірландію. 

У республіці 26 округів і 6 на півночі. 

Дублін — столиця Республіки, а Белфаст — столиця Півночі. 

  
 

Greeting People  

We generally shake hands when we meet someone for the first time.  Sometimes people give each other a hug 
but this is for family and friends.  After that we just say “hello” or “hi”. 

In the aftermath of the Covid 19 pandemic some people with underlying medical conditions and concerns wear a 

face mask in public and do NOT shake hands. Please respect their position. 

 

Ми зазвичай тиснемо один одному руку, коли зустрічаємо когось вперше. 

Іноді люди обіймають один одного, але це для сім’ї та друзів. 

Після цього ми просто говоримо «привіт» або «привіт». 

 

  

Roscommon 
  



Welcome to County Roscommon 

There are seven main towns in Co. Roscommon. 

 
Це одне з семи головних міст в області Роскоммон 

   

 

  



Road Safety/Дорожня безпека 

 

What you need to know about driving in Ireland can be found here https://www.rsa.ie/services/alerts/advice-

for-ukrainian-drivers 

If you are walking in the evening, wear something reflective. It will make it easier for drivers to see you.   

Якщо ви гуляєте ввечері, одягніть щось світловідбиваюче. Так водіям буде легше вас бачити. 

If you have a class or an appointment, i.e. the doctor, dentist, hospital, driving test etc. try to get there on time or 

early, if possible. 

Якщо у вас є урок або зустріч, на 

приклад, лікар, стоматолог, лікарня, іспит з водіння тощо, намагайтеся прибути вчасно або раніше, якщо це 

можливо. 

 

 

We drive on the left side of the 

road! 

В нас їздять по лівій стороні 

дороги! 

 

 -   

 

 

  

https://www.rsa.ie/services/alerts/advice-for-ukrainian-drivers
https://www.rsa.ie/services/alerts/advice-for-ukrainian-drivers


 If you are travelling in a car, you MUST wear 

a seatbelt.   

Якщо ви подорожуєте в автомобілі, 

ОБОВ’ЯЗКОВО пристебнути ремінь 

безпеки. 

 

 

It is illegal to use your phone while driving.  

Користуватися телефоном під час водіння 

заборонено. 

 

 

Fitting your child’s car seat 

Установка автокрісла вашої дитини 

 

You need a full driver licence to drive 

independently in Ireland.  

Водіння в Ірландії  Щоб самостійно 

керувати автомобілем в Ірландії, вам 

потрібні повні водійські права. 

Learner licence: If you pass your theory test you can get your learner licence. In Ireland you need to 

have twelve lessons before you can do your driving test.  

Учнівські права: якщо ви склали теоретичний іспит, ви можете отримати ліцензію на навчання. 

В Ірландії вам потрібно мати дванадцять уроків, перш ніж ви зможете скласти іспит з водіння 

 

When you pass your driving test you can get 

your full licence.  

Після складання іспиту на водіння ви 

можете отримати повні права. 

 



Public and Bank Holidays  

A bank holiday is a day when banks are officially closed, kept as a public holiday! 

Вихідний банку – це день, коли банки офіційно закриті, це державний вихідний! 

 

Day  
День 

Date  
Дата 

Holiday  
Свято 

Saturday/Cубота January 1/Cічень 1 
New Year’s Day/Новий 
Рік  

Thursday/Четвер March 17/Березень 17 
St. Patrick’s Day/ День 
Святого Патріка 

Friday/Пятниця March 18/Березень 18 
Public 
Holiday/Державний 
вихідний 

Friday/Пятниця April15/ Квітень 15 Страсна пятниця 

Monday/Понеділок April 18/Квітень 18 
Easter Monday/ 
Великодній понеділок 

Monday/Понеділок May 02/ Травень 02 
May Bank 
Holiday/Державний 
Вихідний 

Monday/Понеділок June 06/ Червень 06 
June Bank Holiday/ 
Державний Вихідний 

Sunday/Неділя June 19/ Липень 19 
Father’s Day/День 
Батька 

Monday/Понеділок August 01/ Серпень 01 
August Bank Holiday/ 
Державний Вихідний 

Monday/Понеділок October 31/ Жовтень 31 Halloween/ Хелловін 

Sunday/Неділя December 25/ Грудень 25 Christmas Day/ Різдво 

Monday/Понеділок December 26/ Грудень 26 
St. Stephen’s Day/День 
святого Стівена 

Tuesday/Вівторок December 27/ Грудень 27 
Bank Holiday/ 
Державний Вихідний 

 

  



Strokestown 

 

Контактна інформація у Строкстаун 

 

Інформація про соціальне забезпечення 

Щотижня місцева поліклініка ТІЛЬКИ по п'ятницях з 10:00 до 13:00 

Центр первинної медико-санітарної допомоги, Новий центр охорони здоров'я, Circular Road, 

Strokestown, Co Roscommon F42 PX61 

Телефон 090 6632976, 071 9634187 

 

 

Поліція 

Станція Гарда Строксстаун – Поліція 

Відкритий лише протягом обмеженого часу 

Телефонуйте: +353719633002 

Станція Strokestown Garda, 

Ельфін-стріт, 

Строкстаун, 

Co. Roscommon 

F42 EY27 

 

 

Початкові школи 

Початкове товариство Святої Марії 

Телефон: 0719633404 

Strokestown Co Roscommon, Roscommon F42XD34 

e: smstrokestown20@gmail.com 

Директор: Анна Філі 



 

 

 

Національна школа Кілтрустан 

Телефон: 071 9633965 

Strokestown Co Roscommon, Roscommon F42K250 

e: kiltrustannationalschool@gmail.com 

w: www.kiltrustannationalschool.com/ 

Директор: Шайнед Феллон 

 

Національна школа Клунка 

Телефон: 0719633253 

Strokestown Co Roscommon, Roscommon F42V580 

e: clooncaghschool@gmail.com 

Директор: Фіна Бейрн 

 

Національна школа Балліфіні 

Телефон: 0719633855 

Scramogue, Roscommon F42WV63 

e: ballyfeeneyns@gmail.com 

Директор: Катріона МакДоннелл 

 

Національна школа Abbeycarton 

Телефон: 071 9635385 

Elphin Co Roscommon, Roscommon F45V302 

e: abbeycartron.ias@eircom.net 

Директор: Джон Пол О Дауд 



 

• Середні школи 

• Скойл Мхуайр Строксстаун 

• Телефон: (071) 963 3223 

• Електронна пошта: info@smstrokestown.com 

• Адреса: Scoil Mhuire, Lisroyne, Strokestown, Co. Roscommon 

• Директор: пан Імонн Корріган 

• Заступник директора: пан Сеамус О Донгейле 

• Eircode: F42HW56 

 

Лікарі - Медична підтримка 

Строкстаун  Центр   071 9634160 

    первинної  

    медичної  

    допомоги 

Кругова дорога, Строкстаун, Ко Роскоммон 

 

СТРОКСТАУН 
ЗДОРОВ'Я 
ЛІСРОЙНА 
STROKESTOWN 
Обл. РОСКОММОН 
F42 F295 
 

Доктор Кіаран Ріган 

Церковна вулиця 

Строкстаун 

Co. Roscommon 

телефон: +353 71 9633954 

факс: +353 71 9633756 
 

 

 

 



 

 

 

Аптеки 

Аптека МакОліффа 

 

Адреса: Church St, Farnbeg, Strokestown, Co. Roscommon 

Телефон: (071) 963 3107 F42 D289 

 

АПТЕКА MCDONNELLS 

Адреса: Bridge St, Farnbeg, Strokestown, Co. Roscommon 

Телефон: (071) 963 3195 F42 CK84 

 

 

ТАКСІ 

 

Чарлі Джо Дуйньян 

Адреса: Bawn st Strokestown Co. Roscommon 

Місто Роскоммон 

Номер телефону: 

(071)9633087 

 

 

Таксі Ноеля Махонса 

Rooskey Co. Роскоммон 

(087)2646931 

 


