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Aguisín a ghabhann leis an nGlao ar Léiriú Spéise le haghaidh Gníomhairí 

Sealadacha     
  

le haghaidh Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin (DGT)  
  

COM/TA/AD/03/20 – Aistritheoirí Gaeilge (AD 5)    
 
 

1. De bharr ráig COVID-19, ón 6 Márta 2020 i leith, bhí ar EPSO a ghníomhaíochtaí i 
ndáil le próisis roghnúcháin atá ar bun faoi láthair a chosc agus a chur ar fionraí chun 
a chinntiú go mbeadh gach beart réamhchúramach is iomchuí i gcomhréir leis na 
treoracha agus na treoirlínte a thug institiúidí an Aontais agus na húdaráis náisiúnta. 
Go háirithe, rinne sé sin difear maidir le trialacha a eagrú ina mbíonn iarrthóirí i láthair 
go fisiceach in áitreabh EPSO nó i gceann d’ionaid chreidiúnaithe EPSO. Bhí sé 
beartaithe ag EPSO i dtús báire na trialacha a atosú ó lár mhí Mheán Fómhair 2020 ar 
aghaidh. Mar sin féin, i bhfianaise na ndálaí atá ann faoi láthair maidir leis an 
bpaindéim, tá bearta tugtha isteach ag na húdaráis náisiúnta lena gcuirtear cosc ar 
chruinnithe ina bhfuil cuid mhór daoine i láthair agus lena gcuirtear srian le taisteal ar 
chúiseanna sláinte poiblí. Dá bhrí sin, ní fios cén uair a bheifear in ann trialacha a 
eagrú ina mbeidh daoine i láthair go fisiceach in áitreabh EPSO.  
 

2. Chun an próiseas roghnúcháin seo a thabhairt i gcrích laistigh de thréimhse réasúnta 
ama, is go cianda a reáchtálfar an t-agallamh dá dtagraítear i bpointe 4 den Ghlao ar 
Léiriú Spéise.  

 
Na hiarrthóirí dá dtugtar cuireadh, féadfaidh siad an t-agallamh a dhéanamh sa bhaile, 
san oifig, etc. gan iallach a bheith orthu taisteal chuig ceann d’ionaid trialacha EPSO. 
Is trí fhíschomhdháil ar líne a reáchtálfar an t-agallamh sin feasta.  

 
3. Gheobhaidh iarrthóirí na sonraí teicniúla uile trína gcuntas EPSO in am trátha, lena n-

áirítear treoracha maidir leis an gceangal a thástáil roimh lá an agallaimh agus, i gcás 
inarb iomchuí, maidir leis an mbealach ar féidir leo a ndoiciméid tacaíochta a chur ar 
fáil. Ní mór d’iarrthóirí a gcuntas EPSO a sheiceáil dhá uair sa tseachtain ar a laghad.  

 
 

 
 


