Seirbhís Thithe
an Oireachtais

Cairt Custaiméirí
Inár gCairt Custaiméirí,
déantar cur síos ar ár
dtiomantas seirbhíse dár
gcustaiméirí

Ár dTiomantas Seirbhíse
dár gCustaiméirí
n

beimid cúirtéiseach agus ómósach leat

n

soláthróimid ár seirbhísí ar bhealach cóir,
éifeachtach agus neamhchlaonta

n

féachfaimid le hiarrataí a réiteach
ar an gcéad ásc

n

cinnteoimid go bhfreastalófar ar chustaiméirí
ar mian leo plé leis an tSeirbhís trí Ghaeilge
nó trí theanga chomharthaíochta a úsáid

n

soláthróimid faisnéis agus comhairle a
bheidh soiléir, cruinn agus tráthúil

n

beidh meas againn ar fhaisnéis phearsanta
agus ní bhainfimid úsáid aisti ach amháin
i gcomhréir leis an dlí

n

cuideoimid le gach duine a thugann cuairt
ar Thithe an Oireachtais nó a dteastaíonn
faisnéis uaidh nó uaithi maidir le hobair
Thithe an Oireachtais

n

iarrfaimid aiseolas ionas gur féidir linn
leanúint d’fheabhas a chur ar ár seirbhísí
chun freagairt do riachtanais agus d’ionchais
athraitheacha ár gcustaiméirí

n

déanfaimid scrúdú ar gach gearán a
fhaightear agus tabharfaimid freagra
ar na gearáin sin ar bhealach tráthúil

Ár gCaighdeáin maidir le Seirbhís do
Chustaiméirí
Má dhéanann tú teagmháil linn ar an teileafón:
n

freagróimid do ghlao nó glaofaimid ar ais
ort go pras agus beidh sé mar aidhm againn
d’fhiosrú a réiteach go héifeachtúil

n

féachfaimid lena chinntiú go bhfaighidh
tú freagra a luaithe is féidir mura féidir linn
do cheist a fhreagairt láithreach

n

cuirfimid ar aghaidh thú chuig an aonad gnó
cuí, nó chuig an eagraíocht chuí i gcás nach
bhfuil an tSeirbhís freagrach as do cheist a
fhreagairt

Má dhéanann tú teagmháil linn trí litir nó
ríomhphost:
n

seolfaimid admháil ar do chomhfhreagras
chugat laistigh de 5 lá oibre

n

beidh sé mar aidhm againn freagra
a thabhairt laistigh de 15 lá oibre

n

úsáidfimid teachtaireachtaí ríomhphoist
uathoibríocha nuair a bheimid amuigh as
an oifig agus tabharfaimid sonraí teagmhála
malartacha duit

n

i gcás go dtarlaíonn sé, mar gheall ar bhrú
oibre nó ar shaincheisteanna acmhainní,
nach féidir freagra substainteach i scríbhinn
a thabhairt ar do cheist, féachfaimid le
freagra a thabhairt ar an teileafón
laistigh de na tréimhsí ama luaite

Cuairteoirí ar Thithe an Oireachtais
Le linn fáilte a chur roimh chuairteoirí ar Thithe an
Oireachtais:
n

Beannóimid duit ar bhealach múinte agus
cúirtéiseach agus beimid cabhrach agus
measúil leat

n

Cinnteoimid go mbeidh rochtain ar gach
limistéar poiblí laistigh de choimpléacs
Theach Laighean agus déanfaimid coimircí
agus nósanna imeachta a chothabháil ag an
am céanna chun sábháilteacht agus slándáil
a chinntiú

Faisnéis ar shuíomh gréasáin Thithe
an Oireachtais
Féachfaimid lena chinntiú go bhfuil an fhaisnéis atá
ar fáil ar ár suíomh gréasáin, www.oireachtas.ie,
inrochtana, cothrom le dáta agus cruinn. Trínár
suíomh gréasáin, cuideoimid leat le faisnéis ar
obair Dháil Éireann, Sheanad Éireann agus na
gCoistí Parlaiminte.

Ár Seirbhísí i nGaeilge
Féachfaimid lena chinntiú go gcuirfear ár seirbhísí
ar fáil trí mheán na Gaeilge agus go ndéanfar sin ar
bhealach inrochtana de réir Scéim Teanga Thithe an
Oireachtais 2018.

Conas Teagmháil a Dhéanamh Linn
n

Tabhair cuairt ar an leathanach “Déan
teagmháil linn” ar ár suíomh gréasáin: www.
oireachtas.ie

n

Glaoigh ar: (01) 618 3000 nó 076 1001 700

n

Cuir d’fhiosrú maidir le seirbhís do
chustaiméirí le ríomhphost chuig:
customerservice@oireachtas.ie

Conas is féidir leat cabhrú linn
Is mór againn aiseolas cuiditheach agus
cuirimid míle fáilte roimhe mar chuid
thábhachtach dár bpróiseas leanúnach
feabhsaithe seirbhíse.
Iarraimid an méid seo a leanas ort:
n

má tá riachtanais ar leith agat nó má tá
cúnamh ag teastáil uait chun rochtain a fháil
ar ár seirbhísí, cuir an méid sin in iúl dúinn
chun go mbeimid in ann freastal ort

n

cuir aiseolas cuiditheach ar fáil dúinn maidir
lenár seirbhísí nó tabhair moltaí dúinn chun
ár seirbhísí a fheabhsú

n

caith lenár bhfoireann ar bhealach
cúirtéiseach agus measúil

Mura mbíonn tú sásta leis an tseirbhís a fhaigheann
tú, iarraimid ort dul i dteagmháil le comhalta den
fhoireann a dhéanfaidh iarracht chun an t-ábhar a
réiteach duit. I gcás nach féidir an t-ábhar a réiteach
ar bhealach neamhfhoirmiúil, féadfaidh tú gearán
foirmiúil i scríbhinn a dhéanamh chuig an Oifigeach
um Sheirbhís do Chustaiméirí.

Conas Tuairim nó Gearán a Chur
Isteach
n Déan cárta tuairimí a chomhlánú: ar fáil ag
láithreacha fáiltithe i gcoimpléacs Theach
Laighean
n

Cuir ríomhphost chuig: customerservice@
oireachtas.ie

n

Glao ar: (01) 618 3000 nó 076 1001 700

n

Scríobh chuig: An tOifigeach um Sheirbhís do
Chustaiméirí, Seirbhís Thithe an Oireachtais,
Teach Laighean, Sráid Chill Dara, Baile Átha
Cliath 2, D02 XR20.

n

Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig
www.oireachtas.ie/customer-service/

Ár Luachanna
Neamhchlaonta
Cuntasach
Oscailte
Comhghleacúil
Nuálach

