
Tá sé mar aidhm ag an gclár Slite Sábháilte chun na Scoile (SRTS) feabhas a chur ar 
shaincheisteanna leanúnacha sábháilteachta agus brú tráchta ag geata na scoile agus 
ar bhealaí chun na scoile. Tá go leor buntáistí le haghaidh ag tacú le Slite Sábháilte 
chun na Scoile agus ag glacadh páirte iontu.
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Cóireálacha 'os comhair na scoile', a 
fheabhsaíonn rochtain agus a mhaolaíonn 
brú tráchta, a fheabhsaíonn sábháilteacht 
do gach duine ar an turas chun 
na scoile agus ag geata 
na scoile.

Trí bhealaí rochtana ar an scoil a fheabhsú 
agus bonneagar siúil agus rothaíochta a 
sholáthar, tacaítear le daltaí agus 
teaghlaigh taisteal chun na scoile 
go gníomhach.

Cuirfear saoráidí páirceála rothar ar fáil do 
scoileanna atá sa chlár. Trí áit shlán a 
sholáthar chun rothair a pháirceáil, beidh 
deis ag níos mó daltaí teacht chun 
na scoile ar rothair.

Tá Oifigeach Bonneagair SRTS tiomnaithe 
ag scoileanna a chomhordóidh an clár 
agus a oibreoidh le húdaráis áitiúla chun 
bonneagar taistil ghníomhaigh a sholáthar 
agus chun rochtain shábháilte ar 
scoileanna a fheabhsú.

Trí líon na gcarranna ag geataí scoile a 
laghdú, beidh leanaí ábalta taisteal chun 
na scoile go gníomhach, go sábháilte agus 
go neamhspleách agus ní dhéanfaidh 
droch-cháilíocht aeir an méid sin dochair 
dóibh.

Bainfidh leanaí tairbhe as spás poiblí atá 
sábháilte agus sláintiúil chun rochtain a 
fháil ar an scoil. Trí spás a sholáthar le 
haghaidh siúil agus rothaíochta, is féidir 
le pobail taitneamh a bhaint as cáilíocht 
aeir níos glaine, sráideanna 
níos sábháilte, agus 
spásanna poiblí níos beoga
agus níos cuimsithí.



Tá sé mar aidhm ag an gclár Slite Sábháilte chun na Scoile (SRTS) feabhas a chur ar 
shaincheisteanna leanúnacha sábháilteachta agus brú tráchta ag geata na scoile agus 
ar bhealaí chun na scoile. Tá go leor buntáistí le haghaidh ag tacú le Slite Sábháilte 
chun na Scoile agus ag glacadh páirte iontu.

@SRTS_Ire #SafeRoutestoSchool

1

2

3

4

5

6

Cóireálacha 'os comhair na scoile', a 
fheabhsaíonn rochtain agus a mhaolaíonn 
brú tráchta, a fheabhsaíonn sábháilteacht 
do gach duine ar an turas chun na 
scoile agus ag geata na scoile.  

Trí bhealaí rochtana ar an scoil a fheabhsú 
agus bonneagar siúil agus rothaíochta a 
sholáthar, tacaítear le daltaí agus 
teaghlaigh taisteal chun na scoile go 
gníomhach.

Cuirfear saoráidí páirceála rothar ar fáil 
do scoileanna atá sa chlár. Trí áit shlán 
a sholáthar chun rothair a pháirceáil, 
beidh deis ag níos mó daltaí teacht 
chun na scoile ar rothair.

Tá Oifigeach Bonneagair SRTS tiomnaithe 
ag scoileanna a chomhordóidh an clár 
agus a oibreoidh le húdaráis áitiúla chun 
bonneagar taistil ghníomhaigh a sholáthar 
agus chun rochtain shábháilte ar 
scoileanna a fheabhsú.

Trí líon na gcarranna ag geataí scoile a 
laghdú, beidh leanaí ábalta taisteal chun 
na scoile go gníomhach, go sábháilte agus 
go neamhspleách agus ní dhéanfaidh 
droch-cháilíocht aeir an méid sin dochair 
dóibh.

Bainfidh leanaí tairbhe as spás poiblí atá 
sábháilte agus sláintiúil chun rochtain a fháil 
ar an scoil. Trí spás a sholáthar le haghaidh 
siúil agus rothaíochta, is féidir le pobail 
taitneamh a bhaint as cáilíocht aeir níos 
glaine, sráideanna níos 
sábháilte, agus spásanna 
poiblí níos beoga agus 
níos cuimsithí.



Buntáistí an chláir Slite Sábháilte chun na Scoile 

@SRTS_Ire #SafeRoutestoSchool

1

3 4

5 6

Cóireálacha 'os comhair na scoile', 
a fheabhsaíonn rochtain agus a 
mhaolaíonn brú tráchta, a 
fheabhsaíonn sábháilteacht do 
gach duine ar an turas 
chun na scoile agus ag 

geata na scoile.    

Cuirfear saoráidí páirceála rothar ar
fáil do scoileanna atá sa chlár. Trí 
áit shlán a sholáthar chun rothair a
pháirceáil, beidh deis ag níos mó 
daltaí teacht chun na 
scoile ar rothair.

Tá Oifigeach Bonneagair SRTS 
tiomnaithe ag scoileanna a 
chomhordóidh an clár agus a 
oibreoidh le húdaráis áitiúla chun 
bonneagar taistil ghníomhaigh a
sholáthar agus chun 
rochtain shábháilte ar 

scoileanna a fheabhsú. 

Trí líon na gcarranna ag geataí 
scoile a laghdú, beidh leanaí ábalta 
taisteal chun na scoile go 
gníomhach, go sábháilte agus go 
neamhspleách agus ní dhéanfaidh 
droch-cháilíocht aeir an méid sin 
dochair dóibh.

Bainfidh leanaí tairbhe as spás poiblí atá 
sábháilte agus sláintiúil chun rochtain a 
fháil ar an scoil. Trí spás a sholáthar le 
haghaidh siúil agus rothaíochta, is féidir 
le pobail taitneamh a bhaint as cáilíocht 
aeir níos glaine, sráideanna níos 
sábháilte, agus spásanna 
poiblí níos beoga agus 
níos cuimsithí.
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Trí bhealaí rochtana ar an scoil a 
fheabhsú agus bonneagar siúil agus 
rothaíochta a sholáthar, tacaítear
le daltaí agus teaghlaigh taisteal 
chun na scoile 
go gníomhach.  
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Cóireálacha 'os comhair na 
scoile', a fheabhsaíonn rochtain 
agus a mhaolaíonn brú tráchta, 
a fheabhsaíonn sábháilteacht d
o gach duine ar an turas chun 
na scoile agus ag 

geata na scoile.  

Cuirfear saoráidí páirceála rothar 
ar fáil do scoileanna atá sa chlár. 
Trí áit shlán a sholáthar chun 
rothair a pháirceáil, beidh deis 
ag níos mó daltaí teacht chun 
na scoile ar rothair.

Tá Oifigeach Bonneagair SRTS 
tiomnaithe ag scoileanna a 
chomhordóidh an clár agus a 
oibreoidh le húdaráis áitiúla 
chun bonneagar taistil 
ghníomhaigh a sholáthar 
agus chun rochtain 
shábháilte ar scoileanna 
a fheabhsú.

Trí líon na gcarranna ag geataí 
scoile a laghdú, beidh leanaí 
ábalta taisteal chun na scoile 
go gníomhach, go sábháilte 
agus go neamhspleách agus 
ní dhéanfaidh droch-cháilíocht 
aeir an méid sin dochair dóibh.

Bainfidh leanaí tairbhe as spás 
poiblí atá sábháilte agus sláintiúil 
chun rochtain a fháil ar an scoil. Trí 
spás a sholáthar le haghaidh siúil 
agus rothaíochta, is féidir le pobail 
taitneamh a bhaint as cáilíocht aeir 
níos glaine, sráideanna 
níos sábháilte, agus 
spásanna poiblí 
níos beoga agus 
níos cuimsithí.
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Trí bhealaí rochtana ar an scoil 
a fheabhsú agus bonneagar 
siúil agus rothaíochta a sholáthar, 
tacaítear le daltaí agus teaghlaigh 
taisteal chun na scoile 

go gníomhach. 
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Cóireálacha 'os comhair na 
scoile', a fheabhsaíonn 
rochtain agus a mhaolaíonn 
brú tráchta, a fheabhsaíonn
sábháilteacht do gach duine 
ar an turas chun na 
scoile agus ag 

geata na scoile.   

Cuirfear saoráidí páirceála 
rothar ar fáil do scoileanna atá 
sa chlár. Trí áit shlán a sholáthar 
chun rothair a pháirceáil, 
beidh deis ag níos mó daltaí 
teacht chun na
scoile ar rothair.

Tá Oifigeach Bonneagair SRTS 
tiomnaithe ag scoileanna a 
chomhordóidh an clár agus a 
oibreoidh le húdaráis áitiúla chun 
bonneagar taistil ghníomhaigh a
sholáthar agus chun rochtain 
shábháilte ar scoileanna a

fheabhsú. 

Trí líon na gcarranna ag geataí 
scoile a laghdú, beidh 
leanaí ábalta taisteal chun na 
scoile go gníomhach, go
sábháilte agus go neamhspleách 
agus ní dhéanfaidh 
droch-cháilíocht aeir an méid 
sin dochair dóibh.

Bainfidh leanaí tairbhe as spás 
poiblí atá sábháilte agus sláintiúil 
chun rochtain a fháil ar an scoil. 
Trí spás a sholáthar le haghaidh 
siúil agus rothaíochta, is féidir le
pobail taitneamh a bhaint as 
cáilíocht aeir níos glaine, 
sráideanna níos sábháilte, agus 
spásanna poiblí níos
beoga agus níos 
cuimsithí.
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Trí bhealaí rochtana ar an scoil 
a fheabhsú agus bonneagar siúil 
agus rothaíochta a sholáthar, 
tacaítear le daltaí agus 
teaghlaigh taisteal chun 

na scoile go gníomhach.  


