Coláiste Daibhéid, T12VP03
Fógra Iontrála Bliantúil 2022/2023
D'ullmhaigh bord Coláiste Daibhéid an Fógra Iontrála Bliantúil a leanas maidir le hiontráil daltaí chuig an scoil
don scoilbhliain 2022/2023. Foilsíodh an fógra seo an 8/9/2021

Líon iomlán na n-áiteanna ar fáil i nGrúpa na Chéad

72

Bhliana;

dul
chuig
láithreán
gréasáin
na
scoile
www.colaistedaibheid.ie
Tá cóip de Pholasaí Iontrála ó Choláíste Daibhéid ar fáil teagmháil a dhéanamh le hoifig na scoile (do chóip
clóite)
ach:
ríomhphost
a
sheoladh
chuig
oifig@colaistedaibheid.ie
Tá Foirm Iarratais chun iontráil chuig Coláiste Daibhéid ar dul
chuig
láithreán
gréasáin
na
scoile
www.colaistedaibheid.ie
fáil ón 10/9/21 ach:
teagmháil a dhéanamh le hoifig na scoile (do chóip
clóite)
ríomhphost
a
sheoladh
chuig
oifig@colaistedaibheid.ie

Ní ghlacfar le hiarratais ar Ghrúpa na Chéad Bhliana i gColáiste Daibhéid ach amháin i ndiaidh 7ú Deireadh
Fomhair agus is é 29/10/2021an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Déanfar iarratais a fhaightear i ndiaidh an
dáta seo a mheas agus a phróiseáil mar iarratais dhéanacha de réir Pholasaí Iontrála na scoile.
Ní ghlacfar le hiarratais chuig an Grúpa na Chéad Bhliana, an Dara Bliain, an Tríú Bliain, an Ceathrú Bliain, an
Cúigiú ná an Séú Bliain i gColáiste Daibhéid ach amháin i ndiaidh 10/10/21 agus is é 24/10/21 an dáta deiridh a
nglacfar le hiarratais. Déanfar iarratais a fhaightear i ndiaidh an dáta seo a mheas agus a phróiseáil mar iarratais
dhéanacha de réir Pholasaí Iontrála na scoile.

Cuirfear gach iarratasóir ar Ghrúpa na Chéad Bhliana ar

19/11/2021

an eolas maidir le tairiscint ar áit nó diúltú iontrála faoin:
Ní mór d'iarratasóirí chuig Grúpa na Chéad Bhliana a
Coicís i ndiaidh na bhFoirmeacha Glactha agus
Litreacha Tairisceana a bheith eisithe mar atá
iontrála tríd an bhFoirm Ghlactha a chomhlánú agus a leagtha amach i bPolasaí Iontrála an BOO. Scrios an
treoir seo. Féach ar an litir ofrála le haghaidh an data
sheoladh ar ais ar nó roimh:
chuí.
Tabhair ar Aird: Mura nglactar le tairiscint ar iontráil roimh an spriocdháta atá leagtha amach thuas
d’fhéadfadh go dtarraingeofaí an tairiscint siar.
dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh leis an tairiscint

