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Réamhrá ón bPríomhfheidhmeannach
Tá Bord an Choimisiúin um Chaidreamh Oibreachais agus a fhoireann tiomanta do sheirbhís phroifisiúnta, 
éifeachtach agus neamhspleách a chur ar fáil dá chuid cliant agus custaiméirí.

Is é príomhchuspóir an Choimisiúin ná cúnamh a thabhairt do pháirtithe agus do dhaoine chun réiteach a fháil 
ar a gcuid díospóidí tionsclaíocha trí úsáid chuí a bhaint as seirbhísí ábhartha an Choimisiúin:

• Rannán na Seirbhísí Comhréitigh

• Rannán na Seirbhísí Comhairleacha

• Seirbhís na gCoimisinéirí um Chearta

D’fhonn an cuspóir sin a bhaint amach, braithimid ar na daoine siúd a bhíonn ag iarraidh úsáid a bhaint as  
ár gcuid seirbhísí comhoibriú iomlán a dhéanamh leis an tseirbhís chuí agus an cháipéisíocht chuí a sholáthar 
chun na saincheisteanna atá faoi dhíospóid a phróiseáil.

Iarraimid freisin ar na páirtithe lena mbaineann an díospóid cúnamh a thabhairt dár mbaill foirne chun cinnte 
a dhéanamh go socrófar dátaí nó ionaid chun a gcás a phróiseáil de réir sceidil tráthúil agus go reáchtálfar an 
chomhdháil/éisteacht Chomhréití, Chomhairlí nó an Choimisinéara um Chearta go héifeachtach.

Tá athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún i gcónaí ar a chuid oibríochtaí chun a thuilleadh feabhais a 
dhéanamh ar na léibheil seirbhíse a chuirimid ar fáil dár gcuid custaiméirí. Áiritear orthu sin, sásraí lenar féidir 
linn measúnú a dhéanamh ar an luach poiblí a bhaineann lenár n-idirghabhálacha agus ar bhealaí níos fearr 
chun cumarsáid a dhéanamh libh le linn phróiseáil na n-éileamh/díospóidí.

Ní féidir linn na feabhsuithe agus geallúintí sin do chaighdeán na seirbhíse a bhaint amach ach amháin  
le bhur gcomhoibriú agus bhur gcúnamh.

Táimid cinnte gur féidir linn go léir comhoibriú a dhéanamh le chéile chun a chinntiú go bhféadfaimid a 
thuilleadh forbartha a dhéanamh ar na feabhsuithe suntasacha atá tagtha ar chaidreamh tionsclaíoch na 
hÉireann agus go ndéanfar freastal níos fearr ar na leasanna go léir a bhaineann leis an saol oibre, idir na 
hearnálacha príobháideacha agus poiblí, trí sheirbhísí éifeachtacha a sholáthar.

Déanaimid cur síos ar roinnt ráthaíochtaí custaiméara sa chairt chustaiméara seo. Braitheann na ráthaíochtaí  
sin ar chomhoibriú iomlán ó gach aon duine.
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ÁR gCUID TIOMANTAS SEIRBHÍSE DAOIBH

Caighdeán
Cuirfimid seirbhís neamhspleách ar fáil trí úsáid a bhaint as daoine gairmiúla a bhfuil taithí acu ar chaidreamh 
tionsclaíoch agus trí iarrachtaí a dhéanamh go leanúnach caighdeán agus tábhacht ár gcuid seirbhísí a fheabhsú.

Neodracht
Ní ghlacaimid taobh aon pháirtí lena mbaineann díospóid. Beimid neamhchlaonta, neodrach agus neamhspleách 
ar ghrúpaí leasmhara i gcónaí agus ár ngnó á dhéanamh againn.

Rúndacht
Aithnímid go bhfuil an mhuinín a bhíonn ag ár gcuid custaiméirí ionainn riachtanach i dtaobh inchreideacht 
agus luach na seirbhíse a chuirimid ar fáil. Beidh meas againn i gcónaí ar rúndacht na faisnéise a thugtar dúinn 
agus déanaimid í a choinneáil. Déanaimid cinnte go reáchtálfar na cruinnithe libh go príobháideach agus go 
gcoimeádfar iarmhairtí na gcruinnithe sin faoi rún ag na páirtithe lena mbaineann, nuair is cuí.

Sofhreagracht, Ábharthacht & Tráthúlacht
Tabharfaimid freagra gan mhoill ar bhur gcuid iarratas nó fiosrúchán agus tairgfimid seirbhísí cuí daoibh in am  
is i dtráth. Mura n-oireann ár gcuid seirbhísí don chás atá agaibh, déanfaimid ár ndícheall seirbhísí eile a mholadh 
a d’fhéadfadh cúnamh a thabhairt daoibh.

Teagmháil a dhéanamh linn nó buaileadh linn
Freagróimid go pras nuair a chuirfidh sibh glaoch orainn agus molfaimid an ball foirne cuí ar chóir labhairt  
libh. Tabharfaimid aird oraibh nuair a thiocfaidh sibh isteach chugainn agus freastalóimid oraibh go luath ina 
dhiaidh sin san áit fáiltithe. Soláthróimid oifigí agus seomraí cruinnithe glana a mbeidh teacht éasca orthu 
agus a chinnteoidh príobháideachas agus a thiocfaidh le caighdeáin ghairme sláinte agus sábháilteachta, lena 
n-áirítear cosc ar thobac in oifigí poiblí. Déanfaimid éascaíocht do rochtain do dhaoine atá faoi mhíchumas agus 
daoine eile a bhfuil riachtanais áirithe acu.

Comhionannas/Éagsúlacht
Cinnteoimid go gcloífear leis na cearta maidir le cóireáil chomhionann, arna mbunú ag reachtaíocht chomhionann, 
agus ár gcuid seirbhísí á seachadadh. Freastalóimid ar an éagsúlacht ionas nach gcaithfear go míchothrom le 
haon duine ar chúis ar bith, lena n-áirítear cúiseanna a bhaineann le hinscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, 
claonadh gnéis, creideamh reiligiúnach, aois, míchumas, cine agus comhaltacht de phobal an Lucht Siúil.

Comhionannas Teangacha Oifigiúla
Cuirfimid seirbhísí trí mheán na Gaeilge nuair a iarrfar sin orainn. Déanfaimid ár ndícheall, nuair is féidir, cúnamh 
a thabhairt do chustaiméirí nach é an Béarla a gcéad teanga chun úsáid a bhaint as ár gcuid seirbhísí.

Faisnéis
Cuirfimid faisnéis ar fáil atá cothrom le dáta, beacht agus cuimsitheach agus atá éasca le tuiscint. Coimeádfaimid 
láithreán gréasáin inrochtana, cuimsitheach agus cothrom le dáta ag www.lrc.ie

Athbhreithniú/Measúnú
Déanfaimid monatóireacht agus measúnú ar ár gcuid tiomantas seirbhíse chun a chinntiú go seachadfar na seirbhísí  
is fearr is féidir inár gcuid gníomhaíochtaí go léir.
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Suirbhéanna ar Chustaiméirí
Ó am go ham déanfaimid suirbhéanna ar ár gcuid custaiméirí maidir le gnéithe dár seirbhísí agus foilseoimid  
an tuarascáil ar na suirbhéanna sin. Tá an tuarascáil is déanaí maidir le suirbhé le feiceáil ar ár láithreán gréasáin.

Luach ar Airgead
Uaireanta iarrfaimid ar fhostóirí agus ar cheardchumainn, a bhfuil cúnamh faighte acu ón gCoimisiún, comhoibriú a 
dhéanamh linn agus luach na hidirghabhála áirithe sin a mheas. Beidh sé sin ina chuid riachtanach dár measúnú ar 
na hacmhainní a chuirtear ar fáil dár gcustaiméirí agus cabhróidh sé sin leis an luach is fearr is féidir a sheachadadh 
don airgead poiblí a infheistítear sa Choimisiún.

Cuidigh linn cabhrú leatsa
Bheimis buíoch dá ndéanfadh sibh na rudaí seo a leanas chun cúnamh a thabhairt linn seirbhísí ar ardchaighdeán  
a chur ar fáil daoibhse, ár gcuid custaiméirí:

• A chinntiú go líonfar gach cuid de na foirmeacha agus, nuair is gá, a chinntiú go síneofar iad sula gcuirfear  
isteach iad

• An cháipéisíocht tacaíochta a bhíonn ag teastáil a sholáthar

• Uimhreacha tagartha a lua i ngach comhfhreagras/cumarsáid, nuair a bhíonn siad ar fáil

• A chinntiú go gcuirfear na foirmeacha/gearáin líonta isteach in am nuair a bhíonn srianta ama i gceist

• Coinne a shocrú roimh ré má bhítear ag cur glaoch chun bualadh le duine áirithe

• Murab fhéidir libh coinne a choimeád, cuir sé sin in iúl dúinn roimh ré

• Cúirtéis agus meas a thaispeáint dár mbaill foirne

Feabhas a chur leis an tseirbhís a chuirimid ar fáil daoibh
Is mór againn bhur gcuid moltaí maidir le conas is féidir linn freastal níos fearr a dhéanamh oraibh. Má bhíonn  
gearán agaibh nó má bhraitheann sibh gur féidir linn feabhas a chur le gné ar bith den obair a dhéanaimid, cuir é 
sin in iúl dúinn ionas gur féidir linn dul i ngleic leis an ábhar agus cinnte a dhéanamh nach dtarlóidh sé arís. Mar an 
gcéanna, má theastaíonn uaibh an tseirbhís a cuireadh ar fáil a mholadh, bheimis an-sásta cloisteáil uait. Cuirimid 
fáilte roimh bhur gcuid aiseolais tríd an nguthán, trí litir nó trí ríomhphost.

Má bhíonn sibh míshásta le caighdeán na seirbhíse a cuireadh ar fáil daoibh nó má bhraitheann sibh gur féidir  
a thuilleadh feabhais a dhéanamh, pléifimid le gach ráiteas agus gearán go hiomlán agus go cothrom.

Conas gearán a dhéanamh
Is féidir gearán a dhéanamh trí teagmháil a dhéanamh le Assumpta Mc Gill ag an gCoimisiún um Chaidreamh 
Oibreachais, Teach Tom Johnson, Bóthar Haddington, Baile Átha Cliath 4. Teil: 01-6136764, Lóghlao – 1890 220 227 
nó cuir ríomhphost chuig Assumpta_McGill@entemp.ie. Is féidir cuairt a thabhairt i bpearsan chomh maith.

Tabharfar aitheantas láithreach ar ghearáin a bhaineann le réimse seirbhíse ar leith nuair a fhaightear iad agus 
cuirfear ar aghaidh chuig an Stiúrthóir cuí iad chun imscrúdú a dhéanamh orthu. Déanfaidh an Stiúrthóir iarracht 
réiteach a fháil ar an ábhar go luath. Eiseofar freagra iomlán laistigh de 21 lá oibre.

Ár gcuid Mionsonraí Teagmhála
An Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais, Teach Tom Johnson, Bóthar Haddington, Baile Átha Cliath 4. 
Teileafón: 6136700, Lóghlao – 1890 220 227 Facs: 01-6136701 
Ríomhphost: info@lrc.ie Láithreán Gréasáin: www.lrc.ie
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