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Is mór againn d'aiseolas
Seol, le do thoil, tráchtanna agus moltaí chuig qcs@teagasc.ie
nó líon Cárta um Thrácht Custaiméara, atá ar fail in oifigí
Teagasc nó ar líne ag www.teagasc.ie.
Mura bhfuil tú sásta lenár seirbhís, inis dúinn é le do thoil.
Déanfar gearáin a fhiosrú go pras agus go cothrom. Más
rud é go bhfuil botún déanta againn, gabhfaimid leithscéal
leat agus oibreoimid chun an fhadhb a réiteach go sciobtha.
Tá Teagasc tiomnaithe do chearta an ghearánaí agus
cearta na mball foirne a bhfuil baint acu leis a chosaint.
Ní bheidh tionchar ag gearán ar an mbealach
a chaithfimid leat amach anseo.

Cairt
Chustaiméirí

Nós Imeachta um Ghearáin ó Chustaiméirí
 Inis don bhall foirne a bpléann tú leo de ghnáth nach
bhfuil tú sásta. Is féidir leat é sin a dhéanamh go
pearsanta, ar an nguthán nó i scríobh.

2019 - 2021

 Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a fhaigheann tú, is
féidir leat iarratas scríofa a dhéanamh ar athbhreithniú
áitiúil ar do ghearán chuig bainisteoir an bhaill foirne.
 Mura bhfuil tú sásta tar éis go mbeidh an t-athbhreithniú
áitiúil déanta, déan teagmháil, le do thoil, lenár n-Oifigeach
um Sheirbhís Ardchaighdeáin don Chustaiméir ar
059 9170200 nó seol ríomhphost chuig qcs@teagasc.ie
chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú ag ball foirne
neamhspleách de chuid Teagasc.
Mura bhfuil tú sásta gur réitíodh do ghearán go sásúil
ag ár bpróiseas um ghearáin ó chustaiméirí, féadann tú
teagmháil a dhéanamh leis an Ombudsman, nó leis an
Ombudsman do Leanaí más faoi 18 atá tú.
Oifig an Ombudsman
18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 HE97
Teil: 01 639 5600
Ríomhphost: info@ombudsman.ie
www.ombudsman.ie
Oifig an Ombudsman do Leanaí
Teach na Mílaoise,
52-56 Sráid Mhór an Trá, Baile Átha Cliath 1, D01 F5P8
Teil: Saorghlao 1800 202040
Ríomhphost: ococomplaint@oco.ie
www.oco.ie

Sonraí Teagmhála:
Teagasc
Ceannoifig
Páirc na Darach, Ceatharlach, R93 XE12, Éire.
Teil: +353 (0) 59 9170200
Facs: +353 (0) 59 9182097
Ríomhphost: info@teagasc.ie (fiosruithe ginearálta)
Ríomhphost:	qcs@teagasc.ie (Oifigeach um Sheirbhís
Ardchaighdeáin don Chustaiméir)

www.teagasc.ie
Eanáir 2019

Cairt Chustaiméirí Teagasc
Sonraítear sa chairt seo an leibhéal seirbhíse atá mar aidhm againn a chur ar fáil dár
gcustaiméirí. Tá ár bPlean Gníomhaíochta do Chustaiméirí do 2019-2021 ar fáil ar
ár suíomh gréasáin www.teagasc.ie.

Ár ngealltanais duit
Nuair atá seirbhísí á soláthar againn cinnteoimid:
 Go dtugtar freagra ar d'iarratais go pras agus ar
bhealach cabhrach agus dea-mhúinte
 Go gcaitear leat go cothrom agus go gairmiúil
 Go bhfuil d'fhaisnéis faoi chosaint
 Gur féidir leat rochtain a fháil go héasca ar eolas
maidir lenár seirbhísí
 Go gcosnaítear daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois
i gcomhréir leis an Acht um Thús Áite do Leanaí
2015 agus le Beartas Cosanta Teagasc
Nuair atá eolas á sholáthar againn cinnteoimid:
 Go bhfuil ár suíomh gréasáin cothrom le dáta, soiléir,
cruinn agus inrochtana
 Go gcuirtear eolas teicniúil i láthair ar bhealaí sothuigthe
 Go gcuirtear ardchaighdeán eolais ar fail go comhsheasmhach
Nuair atá imeachtaí á n-eagrú againn cinnteoimid:
 Go gcuirtear ar an eolas tú trí lá roimh ré ar a laghad
 Go bhfuil neart comharthaí i gcomhair imeachtaí
agus go gcuirtear tús leo go spriocúil
Déanfaimid iarracht na nithe seo a leanas a chinntiú
inár saoráidí:
 Go bhfuil siad glan, compordach, sábháilte agus inrochtana
 Go bhfuil comharthaí soiléire agus oiriúnacha iontu
Le haghaidh cruinnithe oifige nó cuairteanna
ar fheirmeacha:
 Coinneoimid ár gcoinní leat nó cuirfimid ar an eolas
thú faoi mhoilleanna dosheachanta

Cad is ceart duit a bheith
ag súil leis nuair a dhéanfá
teagmháil linn
Tá sé mar aidhm againn:
 Do ghlaoch a fhreagairt go pras le linn
uaireanta oifige
 Tú a chur i dteagmháil le duine ar féidir leo
cabhrú leat, nó glao ar ais a eagrú
 Freagra a thabhairt ar fhiosruithe go pras
 Sonraí teagmhála na mball foirne a chur san
áireamh ar an gcomhfhreagras go léir

Chun ardchaighdeán ár seirbhísí agus taighde
a chaomhnú:
 Rachaimid i dteagmháil le geallsealbhóirí chun cinntiú go
mbaineann ár seirbhísí le riachtanais an tionscail i gcónaí
 Déanfaimid piarmheasúnú idirnáisiúnta ar ár
seirbhísí taighde go rialta
 Cuirfimid chun cinn foilsiú thorthaí taighde in
irisleabhair phiarmheasúnaithe idirnáisiúnta

Spriocamanna d'fhreagra ar fhiosrú:

Cabhraigh linn ionas gur
féidir linn cabhrú leatsa

Sa chás nach bhféadaimid freagra a thabhairt
laistigh de na tréimhsí sin, cuirfimid in iúl duit
cathain is féidir leat a bheith ag súil le freagra iomlán.

Chun cabhair a thabhairt dúinn le seirbhísí
ardchaighdeáin a chur ar fáil iarraimid ort:
 Coinní a dhéanamh do chomhairliucháin nó chuairteanna
 Scéala a chur chugainn i gcás moille nó i gcás cealaithe
 Cúirtéis agus tuiscint a léiriú agus tú ag plé lenár
gcuid ball foirne
 Scéala a chur chuig ár gcuid ball foirne roimh
ré maidir le ceisteanna i gcomhair plé, ionas go
bhféadfaimid ullmhúcháin a dhéanamh
 Faisnéis nó cáipéisí a sholáthar gan mhoill tar éis
iarratais ónár gcuid ball foirne

Teileafón:

Dhá lá oibre

Ríomhphost:

Dhá lá oibre

Litir:

Cúig lá oibre

Seirbhís trí mheán na Gaeilge
 Déanfaimid ár ndícheall déileáil lenár
gcustaiméirí trí Ghaeilge, áit a n-iarrfar orainn
 Tá an leagan Gaeilge den Chairt Chustaiméirí
le fáil ar ár suíomh gréasáin

www.teagasc.ie

