
Is cúis áthais don Irish Independent agus do Sheachtain seans a thairiscint 
d’iar-bhunscoileanna Ar Fheabhas a cheannach ag €8.40 an dalta le 
haghaidh na bliana acadúla seo. Uirlís 4 leathanach bunaithe ar churaclam 
na hArdteistimeireachta is ea Ar Fheabhas. Scríobhann múinteoirí í agus tá 
sí lán d’ábhair a bhaineann leis an mBéaltriail, leis an ngramadach agus le 
rudaí úsáideacha eile, ionas gurb áis riachtanach í i múineadh na Gaeilge i do 
sheomra ranga agus gur féidir le do dhaltaí í a úsáid chun dul siar ar an méid 
oibre atá déanta acu.

 

Ordaigh Ar Fheabhas ar líne inniu, téigh chuig 

www.schools.independent.ie 
Nó líon an fhoirm ordaithe isteach thíos agus cuir  í mar r-phost chuig: schoolorders@independent.ie, nó cuir facs: 

01 7055433. Má chuireann tú ordú tar éis Céadaoin, 9 Meán Fómhair, caillfi dh tú an chéad eagrán Dé Céadaoin, 16 Meán 

Fómhair ach gheobhaidh tú na heagráin ina dhiaidh sin. Na rudaí a bhfuil* leo is gá iad a líonadh isteach. Mura líonfaidh tú 

isteach iad seans go gcuirfear an fhoirm ordaithe ar ais chugat.

Foirm Ordaithe

Ordaigh Anois
Ordaigh ar líne anois, téigh chuig www.schools.independent.ie. Nó is féidir leat facs a chur chuig 01 705 5433 
nó é a chur sa phost chuig Independent House, Att. Schools Section. 27-32 Sráid Thalbóid, Baile Átha Cliath 1. 
R-phost schoolorders@independent.ie

€0.30
an t-eagrán

Is mian liom (múinteoir) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ordú  ■■■ cóip (15 cóip, an líon is lú) a chur 
isteach chuig The Irish Independent agus Ar Fheabhas. Díolfar na cóipeanna seo le mo dhalta ar chostas €0.30 an chóip ar M. Fómh. 16, 23, 30, D. 
Fómh. 7, 14, 21, Samh. 4, 11, 18, 25, Noll. 2, 9, 16 Ean. 13, 20, 27, Feab. 3, 10, 24, Mar. 2, 9, Aib. 6, 13, 20, 27, Beal. 4, 11, 18. Na cóipeanna nár díoladh 
cuirfear ar ais iad. 

*Scoil:    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
* Seoladh:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

* Uimh. Rolla:   ■■■■■■    Uimh. Fóin:   ■■■■■■■■■■■■
*Seoladh r-phoist:    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
A) Cuir chuig scoil ( cuir tic sa bhosca anseo)  ■
Cuirfear an beart chuig do scoil roimh 6am, mar sin de tabhair sonraí dúinn ar áit shlán ar féidir linn é a fhágáil ansin. 
Seoladh:     ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Inis do do chomhghleacaithe, do rúnaí agus d’fheighlithe na scoile go mbeidh cóipeanna den Irish Independent ag teacht.
CUIMHNIGH
Is ar an gCéadaoin amháin a thiocfaidh The Irish Independent in éineacht le Seachtain, agus Ar Fheabhas. Íocaíocht – glacfar le seiceanna, orduithe poist 
agus dréachtaí bainc, ach is gá duit uimhir rolla do scoile, ainm agus líon na dtáirgí a scríobh ar chúl an tseic. Ba chóir an seic a líonadh isteach ar son 
Newspread Ltd. Naisc an íocaíocht leis an bhfoirm seo. Seol an dá rud chuig: Independent House, Att. Schools Section. 27-32 Sráid Thalbóid, Baile Átha Cliath 1.




