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Daonáireamh na hÉireann
Census of Population of Ireland
Dé Domhnaigh 23 Aibreán 2006
Faoin Daonáireamh

Ráthaítear rúndacht

Bíonn an Daonáireamh ann gach cúig bliana agus áiríonn sé
na daoine agus na teaghlaigh ar fad sa tír. Tabharfaidh torthaí
an Daonáirimh léargas cuimsitheach ar dhálaí sóisialta agus
maireachtála ár bpobail chomh maith le eolas tábhachtach
riachtanach le todhchaí na hÉireann a phleanáil.

Tá rúndacht do thuairisceáin Daonáirimh ráthaithe ó thaobh dlí
ag an Acht Staidrimh, 1993. Bainfidh an Phríomh-Oifig Staidrimh
úsáid as an eolas a sholáthraíonn tú ar chúiseanna staidrimh
amháin. San áireamh tá soláthar táblaí staidrimh agus tuairiscí
anailíse agus roghnú samplaí do chuid d'ár suirbhéanna.

Tá an rannpháirteachas éigeantach

Áiritheoir Daonáirimh

Tá an Daonáireamh á dhéanamh faoin Acht Staidrimh, 1993
agus faoin Ordú Staidrimh (Daonáireamh), 2005. Faoi Alt 26
den Acht Staidrimh, 1993, ní mór duit de réir dlí an fhoirm seo
a chomhlánú. Féadfar fíneáil suas le 25,000 a ghearradh ar
aon duine a dteipeann air/uirthi, nó a dhiúltaíonn, an t-eolas
seo a sholáthar nó a sholáthraíonn eolas bréagach go feasach.

Cabhróidh d'Áiritheoir leat má tá deacracht agat an fhoirm
Dhaonáirimh a chomhlánú nó má tá aon cheisteanna agat
faoin Daonáireamh.
Go raibh maith agat as do chomhoibriú.
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This form is also available in English. Please ask your Enumerator.

Cé a chomhlánóidh an fhoirm Dhaonáirimh

Conas an Fhoirm Dhaonáirimh a chomhlánú

Ba chóir go ndéanfadh an ceann teaghlaigh nó aon bhall
aosach den teaghlach atá i láthair oíche Dé Domhnaigh,
23 Aibreán 2006, an fhoirm a chomhlánú.

1. Ba chóir an fhoirm a chomhlánú oíche Dé Domhnaigh,

Ba chóir do gach teaghlach Foirm Theaghlaigh ar leith a
chomhlánú.
Is éard atá i dteaghlach ná:

duine amháin atá ina c(h)ónaí leis/léi féin, nó

grúpa daoine gaolta/neamhghaolta atá ina gcónaí ag an
seoladh céanna le comhshocruithe tís, is é sin, ag comhroinnt
béile amháin ar a laghad sa lá nó ag comhroinnt seomra
teaghlaigh nó seomra suí.

Má tá aon cheisteanna agat

Labhair leis an Áiritheoir Daonáirimh má:

tá níos mó ná teaghlach amháin ag do sheoladh (teastóidh
Foirm Theaghlaigh ar leith ó gach teaghlach);

tá níos mó ná seisear sa teaghlach (teastóidh Foirm
Phearsan Aonair do gach duine breise).

23 Aibreán.
2. Freagair na ceisteanna faoi do chóiríocht ar leathanach 2,
le do thoil.

3. Aithin ar leathanach 3:

gach duine (lena n-áirítear cuairteoirí) a chaith oíche
Dé Domhnaigh, 23 Aibreán, sa teaghlach;
aon bhaill den teaghlach a mbíonn cónaí orthu de
ghnáth sa teaghlach ach atá as baile go sealadach
oíche Dé Domhnaigh, 23 Aibreán.

4. Freagair na ceisteanna ag tosú ar leathanach 4 do gach

duine atá i láthair oíche Dé Domhnaigh, 23 Aibreán.
5. Freagair na ceisteanna ar leathanaigh 22-23 i dtaca le haon
bhaill den teaghlach atá as baile go sealadach oíche Dé
Domhnaigh, 23 Aibreán.
6. Sínigh an dearbhú ar an leathanach cúil.

Bíodh an fhoirm chomhlánaithe ullamh agat le bailiú.

Glaofaidh an tÁiritheoir ort chun an fhoirm chomhlánaithe
Dhaonáirimh a bhailiú Dé Luain, 24 Aibreán, nó go luath ina
dhiaidh sin agus cabhróidh sé/sí leat má tá deacrachtaí agat
léi. Má tharlaíonn sé, ar aon chúis, nach bhfuil an fhoirm agatsa
bailithe faoi Dé Luain, 22 Bealtaine 2006, cuir ar ais í chuig ár
seoladh SAORPHOIST ag An Phríomh-Oifig Staidrimh, Bosca
Poist 2006, SAORPHOST, Sord, Co. Átha Cliath.

D'úsáid oifige amháin
Uimhir Tí agus Ainm Sráide/Bhaile Fearainn

Cód
Contae

Lch 1

Cód Limistéir
Áirimh

Cód Toghcheantair

Cód Sráide/
Bhaile Fearainn

Uimhir D

Líon Daoine I LÁTHAIR

Fireannaigh Baineannaigh

Iomlán

Daoine
AS LÁTHAIR
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Conas an Fhoirm Dhaonáirimh a chomhlánú

Úsáidtear peann DUBH nó GORM le do thoil

SAMPLA

Comhlánaigh an fhoirm seo ag úsáid
peann DUBH nó GORM, le do thoil.

Nuair a iarrtar ort freagra a
scríobh úsáid
BLOCLITREACHA le do thoil
Cuir tic sna boscaí mar seo:
agus fág spás amháin idir
Má dhéanann tú earráid:
gach focal. Lean ar aghaidh
1
Líon an bosca mar seo:
Sa tseachtain chuig líne eile mura rachaidh
focal ar líne amháin, mar a
Sa mhí
sa cheann ceart mar seo: 2
dhéantar sa sampla.

H1

Cén cineál cóiríochta ina
gcónaíonn do theaghlach?

H3

1

Scoite

2

Leathscoite

3

Neamhscoite (lena n-áirítear cinn
sraithe tithe neamhscoite)

4

I mbloc saindéanta árasán

5

Mar chuid de theach athchóirithe nó
foirgneamh tráchtála

Úinéir i seilbh agus aisíocaíochtaí
iasachta nó morgáiste á ndéanamh

2

Úinéir i seilbh gan aon aisíocaíochtaí
iasachta ná morgáiste á ndéanamh
Á cheannach ó Údarás Áitiúil faoi
Scéim Cheannaigh le haghaidh
Tionóntaí

3

4

Ar cíos ó Údarás Áitiúil

5

Ar cíos ó Eagraíocht Deonach

6

Ar cíos gan troscán seachas ó
Údarás Áitiúil nó Eagraíocht Deonach

7

Ar cíos le troscán nó le troscán i bpáirt
seachas ó Údarás Áitiúil nó
Eagraíocht Deonach

8

I seilbh saor ó chíos (airíoch,
oifigeach cuideachta, srl.)

H4

Seomra suí/leapa:

Seomra suí/leapa (le cuid de na háiseanna
roinnte, mar shampla leithreas)

Carbhán nó struchtúr soghluaiste nó
sealadach eile

Cén bhliain inár céadtógadh
do theach nó foirgneamh eile
ina bhfuil do chóiríocht?

H7

Cén cineál soláthair uisce
phíobaithe atá sa chóiríocht agat?
i mbosca amháin.

1

Nasc le Príomhlíonra Poiblí

2

Nasc le Grúp-Scéim Uisce le foinse
soláthair Údaráis Áitiúil
Nasc le Grúp-Scéim Uisce le foinse
phríobháideach soláthair (e.g. poll
tóraíochta, loch, srl.)

3

Roimh 1919

2

1919  1940 araon san áireamh

3

1941  1960 araon san áireamh

4

1961  1970 araon san áireamh

5

1971  1980 araon san áireamh

6

1981  1990 araon san áireamh

7

1991  1995 araon san áireamh

8

1996  2000 araon san áireamh

9

2001 nó ina dhiaidh

4
5

H8

H

!
N

Nasc le foinse phríobháideach eile
(e.g. tobar, loch, umar báistí, srl.)
Gan aon soláthar uisce phíobaithe

Cén cineál saoráide séarachais
atá sa chóiríocht?
i mbosca amháin.

1

Scéim séarachais phoiblí

2

Umar seipteach indibhidiúil

3

Córas indibhidiúil cóireála eile
seachas umar seipteach

4

Saoráid séarachais eile

5

Gan aon saoráid séarachais

H9

Cé mhéad gluaisteán nó veain atá ar
úinéireacht nó ar fáil le húsáid ag ball
amháin nó níos mó den teaghlach?

Áirigh aon ghluaisteán nó veain cuideachta
má tá sé ar fáil le haghaidh úsáide príobháidí.
i mbosca amháin.

sa bhosca cuí.

1

Sa tseachtain

2

Sa mhí

1

Ceann amháin

3

Sa bhliain

2

Dhá cheann

3

Trí cinn

4

Ceithre cinn nó níos mó

NÁ comhair seomraí folctha, leithris,
cistinéid, seomraí acraí, seomraí comhairle,
oifigí, siopaí, hallaí ná léibhinn, ná seomraí
nach féidir a úsáid ach amháin le haghaidh
stórála ar nós cupard.

5

Níl aon cheann

Comhair gach seomra eile, mar shampla,
cistiní, seomraí teaghlaigh, seomraí codlata,
grianáin a suítear iontu agus seomraí staidéir.

1

Tá

2

Níl

Má tá dhá sheomra iompaithe i seomra
amháin, comhair mar sheomra amháin iad.

H11

H5

an bhliain inár céadtógadh é fiú má
tá athrú, athchóiriú nó fairsingiú déanta
air ó shin.
1

Má tá do chóiríocht ar cíos, cé
mhéad cíosa a íocann do
theaghlach?
Cuir isteach méid chuig an Euro is gaire.



Struchtúr soghluaiste nó sealadach:

Lch 2

Cad é an cineál seilbhe ar
chóiríocht do theaghlaigh?

1

Árasán (dúbailte san áireamh)
glanscartha:

H2
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Teach iomlán nó bungaló atá:

7

NUA
I NN

i mbosca amháin.

i mbosca amháin.

6

Más áit eile THAR LEAR, scríobh
isteach AN TÍR.

Cuir tic sna boscaí mar seo

Ceisteanna maidir le do chóiríocht

TOSNAIGH ANSEO

Cad í d'áit bhreithe?

Cé mhéad seomra atá agat le
húsáid ag do theaghlach amháin?

H10 An bhfuil ríomhaire pearsanta
(RP) sa teaghlach?

1

Tá má tá rochtain ar an
idirlíon sa bhaile.
Tá, le ceangal banda leathan

2

Tá, le ceangal eile

3

Níl

Líon seomraí

H6

An bhfuil téamh lárnach sa
chóiríocht?

1

Tá má tá téamh lárnach agat i gcuid
de na seomraí nó iontu ar fad cuma
má úsáidtear nó nach n-úsáidtear é.
Tá

2

Níl

An bhfuil rochtain ag do
theaghlach ar an Idirlíon?

H12

Téigh go dtí an chéad leathanach eile
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Daoine i láthair sa teach oíche Dé Domhnaigh 23 Aibreán
Liostaigh gach duine a chaith oíche Dé Domhnaigh 23 Aibreán, sa teaghlach nó a tháinig go dtí é an mhaidin ina
dhiaidh sin agus nár áiríodh aon áit eile.
ÁIRIGH
gach duine beo ag meán oíche, Dé Domhnaigh 23 Aibreán.
daoine atá ag fanacht go sealadach sa teaghlach.
NÁ hÁIRIGH
mic léinn atá as baile oíche Dé Domhnaigh, 23 Aibreán; ba chóir iad a liostáil mar as láthair i Liosta 2 thíos.
babaithe a saolaíodh i ndiaidh mheán oíche, Dé Domhnaigh 23 Aibreán.
aon duine atá as baile go sealadach oíche Dé Domhnaigh, 23 Aibreán. Ba chóir na daoine sin a liostáil mar as láthair i
Liosta 2 thíos, áfach.

LIOSTA 1
Uimhir Duine

1
2
3
4
5
6

Daoine I LÁTHAIR sa teach oíche Dé Domhnaigh 23 Aibreán
Céad ainm agus sloinne

H
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Freagair ceisteanna
a bhaineann le gach
duine i láthair sa
teaghlach Dé
Domhnaigh, 23
Aibreán, ag tosú ar
Lch. 4.
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Má tá níos mó ná seisear i láthair sa teaghlach oíche Dé Domhnaigh, 23 Aibreán, beidh Foirm Phearsan
Aonair ag teastáil uait do gach duine breise. Iarr comhairle ar d'Áiritheoir.

7
8
9
10
11
12

Freagair ceisteanna
a bhaineann le

daoine 7,8,9 &rl ar
Fhoirmeacha
Pearsana Aonair
breise atá ar fáil ó
d'Áiritheoir.

Daoine as baile ón teaghlach go sealadach oíche Dé Domhnaigh, 23 Aibreán

Liostaigh aon bhaill den teaghlach a mbíonn cónaí orthu de ghnáth ag an seoladh seo ach a bhí AS LÁTHAIR oíche
Dé Domhnaigh, 23 Aibreán. Áirigh ach go háirithe mic léinn atá ina gcónaí as baile le linn téarma nach raibh i láthair
oíche Dé Domhnaigh, 23 Aibreán.

LIOSTA 2
Daoine AS BAILE ón teaghlach go sealadach oíche Dé Domhnaigh, 23 Aibreán
Uimhir Duine
Céad ainm agus sloinne

1
2
3
4
5
6

Ní mór duit ceisteanna
a fhreagairt ag tosú ar
Lch. 22 le haghaidh
gach
gnáthchónaitheora atá
liostaithe anseo mar as
láthair ón teaghlach
oíche Dé Domhnaigh,
23 Aibreán.

Má tá níos mó ná 6 ghnáthchónaitheoirí as láthair oíche Dé Domhnaigh 23 Aibreán, iarr comhairle ar
d'Áiritheoir le do thoil.

Freagair na ceisteanna le haghaidh gach duine a bhí i láthair sa teaghlach oíche Dé Domhnaigh,
23 Aibreán, san ord céanna mar a liostaítear ar Liosta 1 thuas ag tosú ar Lch. 4.

Lch 3
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Cuir tic sna boscaí mar seo

Duine 1
Cad is ainm duit? (Duine 1)
Céad ainm agus sloinne

7

Cá bhfuil gnáthchónaí ort?

1

ANSEO ag an seoladh seo

2

Áit eile in ÉIRINN (lena n-áirítear
Tuaisceart Éireann), sonraigh an
CONTAE

Gnéas

11

Fireann

1

2

Baineann

12

Ní bhaineann ceist an ghaoil le
Duine 1.

3

Áit eile THAR LEAR, sonraigh an TÍR

Cé mhéid leanaí a saolaíodh duit?

Do mhná amháin an cheist seo.
Scríobh isteach an méid leanaí a saolaíodh beo.

1

3

Scríobh i mBLOCLITREACHA

Duine ar bith

An bhfuil Gaeilge labhartha agat?

Freagair má tá tú 3 bliana d'aois nó níos sine.
1

Tá

2

Níl

MÁ 'Tá', an labhraíonn tú Gaeilge?
GACH bosca cuí.

8

Cá raibh gnáthchónaí ort bliain ó
shin?

Go laethúil, sa chóras oideachais

2

Go laethúil, taobh amuigh den chóras
oideachais
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Freagair má tá tú bliain amháin d'aois nó níos sine.

Seoladh CÉANNA

3

Go seachtainiúil

2

Áit eile in ÉIRINN (lena n-áirítear
Tuaisceart Éireann), sonraigh an
CONTAE

4

Ní chomh minic sin

5

Ní labhraíonn riamh í

3

Cad é do dháta breithe?
Lá

5

Mí

9

Bliain

Áit eile THAR LEAR, sonraigh an TÍR

Ar chónaigh tú lasmuigh de
Phoblacht na hÉireann ar feadh
tréimhse leanúnaí de bhliain nó
níos mó?

Cad í d'áit bhreithe?

Tabhair áit chónaithe do mháthar nuair
a saolaíodh thú.
Más ÉIRE (lena n-áirítear Tuaisceart
Éireann) an freagra, sonraigh an CONTAE.

1

Chónaigh

2

Níor chónaigh

MÁ 'Chónaigh', sonraigh an BHLIAIN

inár tháinig tú chun cónaithe i bPoblacht
na hÉireann den uair dheireanach

Caitliceach

2

Eaglais na hÉireann

3

Preispitéireach

4

Modhach

5

Ioslamachas

6

Eile, sonraigh do CHREIDEAMH

7

Níl aon chreideamh

14

A
2
3

10

3

Cén Náisiúntacht atá agat?

Má tá níos mó ná náisiúntacht amháin
agat, luaigh gach ceann díobh.
Éireannach
NÁISIÚNTACHT eile, sonraigh

Gan aon Náisiúntacht

Lch 4

1

B

Cad é do stádas pósta reatha?
Freagair má tá tú 15 bliana d'aois nó
níos sine.
i mbosca amháin.
Aonta (níor phós riamh)

Cén grúpa eitneach nó cultúr lena
mbaineann tú?
Roghnaigh rannóg AMHÁIN ó A go D,
sa bhosca cuí ansin.

1

Más áit eile THAR LEAR é, sonraigh
an TÍR.

2

i mbosca amháin.

Freagair má tá tú bliain amháin d'aois nó
níos sine agus gnáthchónaí in Éirinn ort.

an TÍR inár chónaigh tú go deireanach.

1

Cén creideamh atá agat?

1

AGUS

6
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1

13

4

H

1

4
5

C
6

2

Pósta (an chéad phósadh)

3

Athphósta (i ndiaidh Baintreachais)

D

4

Athphósta (i ndiaidh Colscartha/Neamhnithe)

8

5

Idirscartha (lena n-áirítear Tréigthe)

6

Colscartha

7

Baintreach

7

Cine Geal
Éireannach

Ball de Lucht Taistil na hÉireann
Aon chúlra Geal eile

Cine Gorm nó Éireannach Gorm
Afraiceach
Aon chúlra Gorm eile
Áiseach nó Áiseach Éireannach
Síneach
Aon chúlra Áiseach eile
Eile, cúlra measctha san áireamh
Eile, sonraigh
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Cuir tic sna boscaí mar seo

Duine 1 - ar lean

15

An bhfuil aon cheann de na riochtaí
fadtéarmacha seo a leanas ort?
(a) Daille, bodhaire, nó
mórlagú amhairc nó
éisteachta

Tá

(b) Riocht a bhacann go
mór bunghníomhaíocht
fhisiceach amháin nó
níos mó mar shiúl, dul
suas staighre, síneadh,
ardú nó iompar

Níl

Tá
2

1

(c) Míchumas foghlamtha nó
intleachtúil
(d) Riocht síceolaíoch nó
tochtach

Tá
1

Níl
2

Tá

Níl
2

1

(e) Eile, aon droch thinneas
san áireamh

16

Níl
2

1

Tá

1

Roimh 06:30

2

06:31 - 07:00

3

07:01 - 07:30

4

07:31 - 08:00

5

08:01 - 08:30

6

08:31 - 09:00

7

09:01 - 09:30

8

I ndiaidh 09:30

9

Ní bhaineann le hábhar

19

Cén t-achar atá an turas ón
mbaile chun oibre, chun
scoile nó chun coláiste agus
cá fhad a thógann sé de
ghnáth?

1

(b) Gléasadh, folcadh nó
dul timpeall laistigh
den bhaile
(c) Dul amach ón mbaile
i d'aonar chun
siopadóireacht a
dhéanamh nó chun
cuairt a thabhairt ar
an dochtúir
(d) Obair a dhéanamh i
bpost nó i ngnó nó
freastal a dhéanamh
ar scoil nó coláiste

Sonraigh an t-achar go dtí an
ciliméadar is gaire agus fad an
turais i nóiméid.

Ciliméadair

2

Ní
Bíonn bhíonn

1

Ní
Bíonn bhíonn

1

2

Ní
Bíonn bhíonn

1

Nóiméid

2

2

20

Cén ghnáthchóir thaistil chun oibre,
chun scoile nó chun coláiste atá agat?
i mbosca amháin, don chuid is
faide, de réir achair, de do ghnáththuras chun oibre, chun scoile nó
chun coláiste.

Má tá tú faoi 15 bliana d'aois,

Téigh ar aghaidh chuig C34
ar an gcéad leathanach eile

21

(e) Páirt a ghlacadh in
Ní
ngníomhaíochtaí eile, Bíonn bhíonn
mar shampla
1
2
siamsaíocht nó córas
iompair a úsáid

An soláthraíonn tú cúnamh
pearsanta rialta gan phá do chara
nó do bhall den teaghlach a bhfuil
breoiteacht, fadhb shláinte nó
míchumas fadtéarmach aige/aici?

Áirigh fadhbanna de bharr seanaoise.
Áirítear i gcúnamh pearsanta
cúnamh le buntascanna mar
bheathú nó gléasadh.

Cad é an leibhéal is airde oideachais
(lánaimseartha nó páirtaimseartha) atá
críochnaithe agat go dtí seo?
i mbosca amháin.

1

Gan oideachas foirmiúil

2

Bunoideachas

3

Dara Leibhéal
Iar-bhunoideachas íseal:

Teastas Sóisearach/Meán-Teist/Teastas Grúpa, ÓLeibhéil/GCSEanna, Bunteastas CNCG, Teastas Oiliúna
Bunscileanna nó a choibhéis
4

Iar-bhunoideachas ard:

Ardteistiméireacht (lena n-áirítear Cláir Fheidhmeacha
agus Gairmchúrsaí), A-Leibhéil, Teastas CNCG Leibhéal
1 nó a choibhéis
5

Cáilíocht Theicniúil nó Gairmchúrsa:

6

Iar-bhunoideachas ard agus Cáilíocht
Theicniúil nó Gairmchúrsa

Printíseacht Chríochnaithe, Teastas CNCG Leibhéal 2/3,
Teastas/Dioplóma Theagasc nó a choibhéis

7

H

!
N

Tríú Leibhéal
Cáilíocht nach cáilíocht chéime í:

Teastas Náisiúnta, Dioplóma CNCO/Institiúid
Teicneolaíochta nó a choibhéis, Dioplóma Altranais

8

Bunchéim ollscoile (Céim Bhaitsiléara Tríú Leibhéil)

9

Cáilíocht ghairmiúil (de stádas céime, ar
a laghad)

10

Céim agus cáilíocht ghairmiúil

11

Teastas nó Dioplóma iarchéime

12

Iarchéim (Máistreacht)

13

Dochtúireacht (Ph.D)

24

An bhfuil aon cháilíocht(aí) TRÍÚ
LEIBHÉIL agat a bhain tú amach i
ndiaidh 2 bhliain staidéir nó níos mó?

1

Tá

2

Níl

MÁ 'Tá', tabhair le fios an príomhréimse/
na príomhréimsí ábhair ina bhfuil an
cháilíocht/na cáilíochtaí sin agat.
i nGACH bosca a bhaineann leis seo.

1

Oideachas

2

Na Dáin agus Ealaíona

(lena n-áirítear Teangacha
Eachtracha, Stair, Fealsúnacht, Mínealaíona, Ceol agus
Ealaíona Léirfheidhmeacha, Dearadh)

1

Soláthraíonn, 1-14 uair an chloig
sa tseachtain

2

Soláthraíonn, 15-28 n-uair an
chloig sa tseachtain

3

Eolaíochtaí Sóisialta/Gnó/Dlí

4

Eolaíocht Bheatha, Eolaíocht Fhisiciúil,
Matamaitic agus Staitisticí

5

Ríomhaireacht

6

Innealtóireacht, Déantúsaíocht agus Tógáil

7

Talmhaíocht agus Tréidliacht

8

Sláinte

9

Seirbhísí Sóisialta (lena n-áirítear Cúram Leanaí

10

Seirbhísí (lena n-áirítear Óstánaíocht agus Lónadóireacht,

1

De shiúl na gcos

3

Soláthraíonn, 29-42 uair an chloig
sa tseachtain

2

Rothar

4

3

Bus, mionbhus nó cóiste

Soláthraíonn, 43 uair an chloig
sa tseachtain nó níos mó

Traein, DART nó LUAS

5

Ní sholáthraíonn

4
5

Gluaisrothar nó scútar

6

Gluaisteán (tiománaí)

7

Gluaisteán (paisinéir)

1

Tá

8

Leoraí nó veain

2

Níl

9

Cóir eile

10

Oibríonn ag baile nó ón mbaile go príomha

11

Ní bhaineann le hábhar

Lch 5

23
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MÁ d'fhreagair tú 'Tá' i dtaobh aon
riocht i gCeist 15, an mbíonn aon
deacracht agat aon cheann de na
gníomhaíochtaí seo a leanas a
dhéanamh?
(a) Foghlaim, cuimhneamh
Ní
Bíonn bhíonn
nó comhdhíriú

17

Cén t-am de ghnáth a fhágann
tú an baile chun dul chun
oibre, chun scoile nó chun
coláiste?

Níl
2

1

18

Scríobh i mBLOCLITREACHA

22

An bhfuil tú scortha den
oideachas lánaimseartha?

MÁ 'Tá', sonraigh an AOIS
nuair a scoireadh.

(lena n-áirítear
Síceolaíocht, Eacnamaíocht, Iriseoireacht, Airgeadas,
Cuntasaíocht)

(lena n-áirítear Ailtireacht)

(lena n-áirítear
Foraoiseacht, Iascach, Garraíodóireacht)
(lena n-áirítear Míochaine, Altranas, Staidéir
Fhiaclóireachta, Teiripe agus Athshlánú, Cógaisíocht)

agus
Seirbhísí Óige, Obair Shóisialta agus Comhairleoireacht)

Spórt, Iompar, Cosaint Chomhshaoil, Slándáil, Sláinte agus
Sábháilteacht Saothair, Seirbhísí Míleata agus Cosanta)
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25

An bhfuil aon cheann de na rudaí seo a
leanas déanta agat gan phá sa 4
sheachtain deireanach?

29

i nGACH bosca a bhaineann leis seo.

1

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht sóisialta nó charthanach

2

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le grúpa cráifeach nó eaglais

3

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht spóirt

4

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht pholaitiúil nó chultúrtha

5

Aon ghníomhaíocht eile deonach

6

Gan aon ghníomhaíocht deonach

26

Ag obair le haghaidh íocaíochta nó brabúis

2

Ag lorg oibre rialta don chéad uair

3

Dífhostaithe

4

Mac léinn nó dalta

5

Cúraimí tí/teaghlaigh

6

Scortha ón bhfostaíocht

7

Gan a bheith in ann oibriú de bharr tinnis nó
míchumais bhuan

8

Eile, sonraigh

H

Má tá tú:
ag obair le haghaidh íocaíochta
nó brabúis (C26 bosca 1),
dífhostaithe (C26 bosca 3),
scortha (C26 bosca 6),
freagair na ceisteanna seo a leanas faoi
do phríomhphost nó faoin bpríomhphost
a bhí agat go deireanach mura bhfuil tú
fostaithe faoi láthair.

!
N

Más feirmeoir nó oibrí feirme thú, sonraigh MÉID na feirme.

Héicteáir

30

Má tá tú scortha,

31

Cad é teideal iomlán na hEagraíochta dá n-oibríonn (dár oibrigh) tú
i do phríomhphost?

Téigh ar aghaidh chuig C34

Má tá (bhí) do ghnólacht féin agat, sonraigh TEIDEAL an ghnólachta.

32

Nó eile,

I ngach cás, cuir síos ar an tslí bheatha ina hiomláine agus go beacht, tabhair
teideal iomlán an phoist.
NÁ hÚSÁID téarmaí ginearálta mar
Úsáid téarmaí beachta mar
BAINISTEOIR SIOPA MIONDÍOLA
Bainisteoir
MÚINTEOIR MEÁNSCOILE
Múinteoir
INNEALTÓIR LEICTREACH
Innealtóir
Ba chóir do Státseirbhísigh agus fostaithe rialtais áitiúil a ngrád a lua e.g.
OIFIGEACH SINSEARACH RIARACHÁIN. Féadfaidh baill den Gharda Síochána
nó den Arm a gcéim a lua. Ba chóir go luafadh múinteoirí a mbrainse múinteoireachta
e.g. BUNMHÚINTEOIR. Ba chóir go dtabharfadh an chléir agus oird chráifeacha
tuairisc iomlán e.g. BEAN RIALTA - BANALTRA GHINEARÁLTA CHLÁRAITHE.
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1

27

Cén tslí bheatha atá (a bhí) agat i do phríomhphost?

Sonraigh do phríomh-SHLÍ BHEATHA.

Conas a chuirfeá síos ar do
phríomhstádas faoi láthair?
i mbosca amháin.

Scríobh i mBLOCLITREACHA

Cuir tic sna boscaí mar seo

Duine 1 - ar lean

1

33

Cad é an seoladh iomlán a n-oibríonn (ar oibrigh) tú aige?

Oibríonn ag baile nó ó bhaile go príomha

2

Gan aon ionad oibre seasta

Cén gnó atá (a bhí) ag d'fhostóir ag an ionad a n-oibríonn (ar
oibrigh) tú i do phríomhphost?

Má tá (bhí) tú féinfhostaithe freagair i dtaca le do ghnó féin.
Déan cur síos ar an bpríomhtháirge nó seirbhís a sholáthraíonn d'fhostóir.
Mar shampla, DÉANANN RÍOMHAIRÍ, DEISÍONN GLUAISTEÁIN,
MEÁNOIDEACHAS, MÓRDHÍOL BIA, DÉANANN CÓGAIS, CONRADHGHLANTACHÁN, FORBAIRT AGUS TACAÍOCHT BOGEARRAÍ.

Téigh ar aghaidh chuig ceist 34.

28

1

An oibríonn (ar oibrigh) tú mar fhostaí
nó an bhfuil (an raibh) tú féinfhostaithe
i do phríomhphost?

Is é do phríomhphost ná an post ina n-oibríonn
(inar oibrigh) tú an chuid is mó uaireanta an
chloig de ghnáth.
Fostaí

2

Féinfhostaithe, le fostaithe íoctha

3

Féinfhostaithe, gan fostaithe íoctha

4

Ag cabhrú le gaol (gan phá ná tuarastal
cinnte á fháil)

Lch 6

34

Freagair ceisteanna do Dhuine 2 ag tosú ar an gcéad leathanach eile.
Muna bhfuil ach duine amháin i láthair sa teaghlach ar oíche an 23
Aibreán,
Téigh ar aghaidh chuig lth 22
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Cuir tic sna boscaí mar seo

Duine 2
Cad is ainm duit? (Duine 2)
Céad ainm agus sloinne

7

Cá bhfuil gnáthchónaí ort?

1

ANSEO ag an seoladh seo

2

Áit eile in ÉIRINN (lena n-áirítear
Tuaisceart Éireann), sonraigh an
CONTAE

Gnéas

11

Duine ar bith

Fireann

1

2

Baineann

12

Cén gaol atá agat le Duine 1?

3

Áit eile THAR LEAR, sonraigh an TÍR

Féach sampla ar an leathanach cúil.
i mbosca amháin.
Gaol ag DUINE 2 le

Duine
1

Fear céile nó bean chéile

1

Páirtí

2

Mac nó iníon

4

Deartháir nó deirfiúr

5

Máthair nó athair

6

Leasmháthair/leasathair

7

Cliamhain nó banchliamhain

8

Garleanbh
Gaol eile

9

5

Tá

2

Níl
GACH bosca cuí.

8

1

Cá raibh gnáthchónaí ort bliain
ó shin?

Freagair má tá tú bliain amháin d'aois nó níos sine.

Mí

3

Go seachtainiúil

2

Áit eile in ÉIRINN (lena n-áirítear
Tuaisceart Éireann), sonraigh an
CONTAE

4

Ní chomh minic sin

5

Ní labhraíonn riamh í

13

3

Áit eile THAR LEAR, sonraigh an TÍR

9

Bliain

Ar chónaigh tú lasmuigh de
Phoblacht na hÉireann ar feadh
tréimhse leanúnaí de bhliain nó
níos mó?

Cad í d'áit bhreithe?

Tabhair áit chónaithe do mháthar nuair
a saolaíodh thú.
Más ÉIRE (lena n-áirítear Tuaisceart
Éireann) an freagra, sonraigh an CONTAE.

1

Chónaigh

2

Níor chónaigh

MÁ 'Chónaigh', sonraigh an BHLIAIN

inár tháinig tú chun cónaithe i bPoblacht
na hÉireann den uair dheireanach

10

3

Cén creideamh atá agat?
i mbosca amháin.

1

Caitliceach

2

Eaglais na hÉireann

3

Preispitéireach

4

Modhach

5

Ioslamachas

6

Eile, sonraigh do CHREIDEAMH

7

Níl aon chreideamh

Freagair má tá tú bliain amháin d'aois nó
níos sine agus gnáthchónaí in Éirinn ort.

Más áit eile THAR LEAR é, sonraigh
an TÍR.

2

!
N

Seoladh CÉANNA

an TÍR inár chónaigh tú go deireanach.

1

Go laethúil, taobh amuigh den chóras
oideachais

1

14

Cén Náisiúntacht atá agat?

Má tá níos mó ná náisiúntacht amháin
agat, luaigh gach ceann díobh.
Éireannach
NÁISIÚNTACHT eile, sonraigh

Gan aon Náisiúntacht

Lch 7

1

A

Freagair má tá tú 15 bliana d'aois nó
níos sine.
i mbosca amháin.
Aonta (níor phós riamh)

Cine Geal

1

Éireannach

2

Ball de Lucht Taistil na hÉireann

3

Aon chúlra Geal eile

B
Cad é do stádas pósta reatha?

Cén grúpa eitneach nó cultúr lena
mbaineann tú?
Roghnaigh rannóg AMHÁIN ó A go D,
sa bhosca cuí ansin.

AGUS

6

Go laethúil, sa chóras oideachais

H

2

11

Cad é do dháta breithe?
Lá

1

MÁ 'Tá', an labhraíonn tú Gaeilge?

10

Duine nach gaol
(lena n-áirítear páiste altrama)

4

An bhfuil Gaeilge labhartha agat?

Freagair má tá tú 3 bliana d'aois nó níos sine.
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3

Leasleanbh

Cé mhéid leanaí a saolaíodh duit?

Do mhná amháin an cheist seo.
Scríobh isteach an méid leanaí a saolaíodh beo.

1

3

Scríobh i mBLOCLITREACHA

Cine Gorm nó Éireannach Gorm

4

Afraiceach

5

Aon chúlra Gorm eile

C

Áiseach nó Áiseach Éireannach

6

Síneach
Aon chúlra Áiseach eile

2

Pósta (an chéad phósadh)

7

3

Athphósta (i ndiaidh Baintreachais)

D

4

Athphósta (i ndiaidh Colscartha/Neamhnithe)

8

5

Idirscartha (lena n-áirítear Tréigthe)

6

Colscartha

7

Baintreach

Eile, cúlra measctha san áireamh
Eile, sonraigh
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Cuir tic sna boscaí mar seo

Duine 2 - ar lean

15

An bhfuil aon cheann de na riochtaí
fadtéarmacha seo a leanas ort?
(a) Daille, bodhaire, nó
mórlagú amhairc nó
éisteachta

Tá
1

(b) Riocht a bhacann go
mór bunghníomhaíocht
fhisiceach amháin nó
níos mó mar shiúl, dul
suas staighre, síneadh,
ardú nó iompar

Tá

(c) Míchumas foghlamtha nó
intleachtúil
(d) Riocht síceolaíoch nó
tochtach

Níl
2

Tá
1

Níl
2

Níl

Tá
2

1

(e) Eile, aon droch thinneas
san áireamh

16

Níl
2

1

Tá
1

18
1

Roimh 06:30

2

06:31 - 07:00

3

07:01 - 07:30

4

07:31 - 08:00

5

08:01 - 08:30

6

08:31 - 09:00

7

09:01 - 09:30

8

I ndiaidh 09:30

9

Ní bhaineann le hábhar

Níl
2

19

Cén t-achar atá an turas ón
mbaile chun oibre, chun
scoile nó chun coláiste agus
cá fhad a thógann sé de
ghnáth?

23

Cad é an leibhéal is airde oideachais
(lánaimseartha nó páirtaimseartha) atá
críochnaithe agat go dtí seo?
i mbosca amháin.

1

Gan oideachas foirmiúil

2

Bunoideachas

3

Dara Leibhéal
Iar-bhunoideachas íseal:

Teastas Sóisearach/Meán-Teist/Teastas Grúpa, ÓLeibhéil/GCSEanna, Bunteastas CNCG, Teastas Oiliúna
Bunscileanna nó a choibhéis
4

Iar-bhunoideachas ard:

Ardteistiméireacht (lena n-áirítear Cláir Fheidhmeacha
agus Gairmchúrsaí), A-Leibhéil, Teastas CNCG Leibhéal
1 nó a choibhéis
5

Cáilíocht Theicniúil nó Gairmchúrsa:

6

Iar-bhunoideachas ard agus Cáilíocht
Theicniúil nó Gairmchúrsa

Printíseacht Chríochnaithe, Teastas CNCG Leibhéal 2/3,
Teastas/Dioplóma Theagasc nó a choibhéis

H
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MÁ d'fhreagair tú 'Tá' i dtaobh aon
riocht i gCeist 15, an mbíonn aon
deacracht agat aon cheann de na
gníomhaíochtaí seo a leanas a
dhéanamh?

Sonraigh an t-achar go dtí an
ciliméadar is gaire agus fad an
turais i nóiméid.

(a) Foghlaim, cuimhneamh
Ní
Bíonn bhíonn
nó comhdhíriú
1

Ciliméadair

2

(b) Gléasadh, folcadh nó
Ní
Bíonn bhíonn
dul timpeall laistigh
den bhaile
1
2
(c) Dul amach ón mbaile
i d'aonar chun
siopadóireacht a
dhéanamh nó chun
cuairt a thabhairt ar
an dochtúir
(d) Obair a dhéanamh i
bpost nó i ngnó nó
freastal a dhéanamh
ar scoil nó coláiste

Ní
Bíonn bhíonn

1

2

Ní
Bíonn bhíonn

1

2

Nóiméid

20

Cén ghnáthchóir thaistil chun oibre,
chun scoile nó chun coláiste atá agat?
i mbosca amháin, don chuid is
faide, de réir achair, de do ghnáththuras chun oibre, chun scoile nó
chun coláiste.

Má tá tú faoi 15 bliana d'aois,

Téigh ar aghaidh chuig C34
ar an gcéad leathanach eile

21

(e) Páirt a ghlacadh in
Ní
ngníomhaíochtaí eile, Bíonn bhíonn
mar shampla
1
2
siamsaíocht nó córas
iompair a úsáid

17

Cén t-am de ghnáth a fhágann
tú an baile chun dul chun
oibre, chun scoile nó chun
coláiste?

Scríobh i mBLOCLITREACHA

An soláthraíonn tú cúnamh
pearsanta rialta gan phá do chara
nó do bhall den teaghlach a bhfuil
breoiteacht, fadhb shláinte nó
míchumas fadtéarmach aige/aici?

Áirigh fadhbanna de bharr seanaoise.
Áirítear i gcúnamh pearsanta
cúnamh le buntascanna mar
bheathú nó gléasadh.

!
N

Tríú Leibhéal
Cáilíocht nach cáilíocht chéime í:

Teastas Náisiúnta, Dioplóma CNCO/Institiúid
Teicneolaíochta nó a choibhéis, Dioplóma Altranais

8

Bunchéim ollscoile (Céim Bhaitsiléara Tríú Leibhéil)

9

Cáilíocht ghairmiúil (de stádas céime, ar
a laghad)

10

Céim agus cáilíocht ghairmiúil

11

Teastas nó Dioplóma iarchéime

12

Iarchéim (Máistreacht)

13

Dochtúireacht (Ph.D)

24

An bhfuil aon cháilíocht(aí) TRÍÚ
LEIBHÉIL agat a bhain tú amach i
ndiaidh 2 bhliain staidéir nó níos mó?

1

Tá

2

Níl

MÁ 'Tá', tabhair le fios an príomhréimse/
na príomhréimsí ábhair ina bhfuil an
cháilíocht/na cáilíochtaí sin agat.
i nGACH bosca a bhaineann leis seo.

1

Oideachas

2

Na Dáin agus Ealaíona

(lena n-áirítear Teangacha
Eachtracha, Stair, Fealsúnacht, Mínealaíona, Ceol agus
Ealaíona Léirfheidhmeacha, Dearadh)

1

Soláthraíonn, 1-14 uair an chloig
sa tseachtain

2

Soláthraíonn, 15-28 n-uair an
chloig sa tseachtain

3

Eolaíochtaí Sóisialta/Gnó/Dlí

4

Eolaíocht Bheatha, Eolaíocht Fhisiciúil,
Matamaitic agus Staitisticí

5

Ríomhaireacht

6

Innealtóireacht, Déantúsaíocht agus Tógáil

7

Talmhaíocht agus Tréidliacht

8

Sláinte

9

Seirbhísí Sóisialta (lena n-áirítear Cúram Leanaí

10

Seirbhísí (lena n-áirítear Óstánaíocht agus Lónadóireacht,

1

De shiúl na gcos

3

Soláthraíonn, 29-42 uair an chloig
sa tseachtain

2

Rothar

4

3

Bus, mionbhus nó cóiste

Soláthraíonn, 43 uair an chloig
sa tseachtain nó níos mó

Traein, DART nó LUAS

5

Ní sholáthraíonn

4
5

Gluaisrothar nó scútar

6

Gluaisteán (tiománaí)

7

Gluaisteán (paisinéir)

1

Tá

8

Leoraí nó veain

2

Níl

9

Cóir eile

10

Oibríonn ag baile nó ón mbaile go príomha

11

Ní bhaineann le hábhar

Lch 8

7

22

An bhfuil tú scortha den
oideachas lánaimseartha?

MÁ 'Tá', sonraigh an AOIS
nuair a scoireadh.

(lena n-áirítear
Síceolaíocht, Eacnamaíocht, Iriseoireacht, Airgeadas,
Cuntasaíocht)

(lena n-áirítear Ailtireacht)

(lena n-áirítear
Foraoiseacht, Iascach, Garraíodóireacht)
(lena n-áirítear Míochaine, Altranas, Staidéir
Fhiaclóireachta, Teiripe agus Athshlánú, Cógaisíocht)
agus
Seirbhísí Óige, Obair Shóisialta agus Comhairleoireacht)

Spórt, Iompar, Cosaint Chomhshaoil, Slándáil, Sláinte agus
Sábháilteacht Saothair, Seirbhísí Míleata agus Cosanta)
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Duine 2 - ar lean

25

An bhfuil aon cheann de na rudaí seo a
leanas déanta agat gan phá sa 4
sheachtain deireanach?

29

i nGACH bosca a bhaineann leis seo.

1

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht sóisialta nó charthanach

2

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le grúpa cráifeach nó eaglais

3

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht spóirt

4

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht pholaitiúil nó chultúrtha

5

Aon ghníomhaíocht eile deonach

6

Gan aon ghníomhaíocht deonach

26

Conas a chuirfeá síos ar do
phríomhstádas faoi láthair?

I ngach cás, cuir síos ar an tslí bheatha ina hiomláine agus go beacht, tabhair
teideal iomlán an phoist.
NÁ hÚSÁID téarmaí ginearálta mar
Úsáid téarmaí beachta mar
BAINISTEOIR SIOPA MIONDÍOLA
Bainisteoir
MÚINTEOIR MEÁNSCOILE
Múinteoir
INNEALTÓIR LEICTREACH
Innealtóir
Ba chóir do Státseirbhísigh agus fostaithe rialtais áitiúil a ngrád a lua e.g.
OIFIGEACH SINSEARACH RIARACHÁIN. Féadfaidh baill den Gharda Síochána
nó den Arm a gcéim a lua. Ba chóir go luafadh múinteoirí a mbrainse múinteoireachta
e.g. BUNMHÚINTEOIR. Ba chóir go dtabharfadh an chléir agus oird chráifeacha
tuairisc iomlán e.g. BEAN RIALTA - BANALTRA GHINEARÁLTA CHLÁRAITHE.

H

G I
I
A
Á
N
H
Á
M
L
H SA
M A
O L
C EO
Á
N AR
M

1

Ag obair le haghaidh íocaíochta nó brabúis

2

Ag lorg oibre rialta don chéad uair

3

Dífhostaithe

4

Mac léinn nó dalta

5

Cúraimí tí/teaghlaigh

6

Scortha ón bhfostaíocht

7

Gan a bheith in ann oibriú de bharr tinnis nó
míchumais bhuan

8

Eile, sonraigh

Má tá tú:
ag obair le haghaidh íocaíochta
nó brabúis (C26 bosca 1),
dífhostaithe (C26 bosca 3),
scortha (C26 bosca 6),
freagair na ceisteanna seo a leanas faoi
do phríomhphost nó faoin bpríomhphost
a bhí agat go deireanach mura bhfuil tú
fostaithe faoi láthair.

!
N

Más feirmeoir nó oibrí feirme thú, sonraigh MÉID na feirme.

Héicteáir

30

Má tá tú scortha,

31

Cad é teideal iomlán na hEagraíochta dá n-oibríonn (dár oibrigh) tú
i do phríomhphost?

Téigh ar aghaidh chuig C34

Má tá (bhí) do ghnólacht féin agat, sonraigh TEIDEAL an ghnólachta.

32

Nó eile,

Cén tslí bheatha atá (a bhí) agat i do phríomhphost?

Sonraigh do phríomh-SHLÍ BHEATHA.

i mbosca amháin.

27

Scríobh i mBLOCLITREACHA

Cuir tic sna boscaí mar seo

1

33

Cad é an seoladh iomlán a n-oibríonn (ar oibrigh) tú aige?

Oibríonn ag baile nó ó bhaile go príomha

2

Gan aon ionad oibre seasta

Cén gnó atá (a bhí) ag d'fhostóir ag an ionad a n-oibríonn (ar
oibrigh) tú i do phríomhphost?

Má tá (bhí) tú féinfhostaithe freagair i dtaca le do ghnó féin.
Déan cur síos ar an bpríomhtháirge nó seirbhís a sholáthraíonn d'fhostóir.
Mar shampla, DÉANANN RÍOMHAIRÍ, DEISÍONN GLUAISTEÁIN,
MEÁNOIDEACHAS, MÓRDHÍOL BIA, DÉANANN CÓGAIS, CONRADHGHLANTACHÁN, FORBAIRT AGUS TACAÍOCHT BOGEARRAÍ.

Téigh ar aghaidh chuig ceist 34.

28

1

An oibríonn (ar oibrigh) tú mar fhostaí
nó an bhfuil (an raibh) tú féinfhostaithe
i do phríomhphost?

Is é do phríomhphost ná an post ina n-oibríonn
(inar oibrigh) tú an chuid is mó uaireanta an
chloig de ghnáth.
Fostaí

2

Féinfhostaithe, le fostaithe íoctha

3

Féinfhostaithe, gan fostaithe íoctha

4

Ag cabhrú le gaol (gan phá ná tuarastal
cinnte á fháil)

Lch 9

34

Freagair ceisteanna do Dhuine 3 ag tosú ar an gcéad leathanach eile.
Muna bhfuil ach beirt i láthair sa teaghlach ar oíche an 23 Aibreán,
Téigh ar aghaidh chuig lth 22
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Cuir tic sna boscaí mar seo

Duine 3
Cad is ainm duit? (Duine 3)
Céad ainm agus sloinne

7

Cá bhfuil gnáthchónaí ort?

1

ANSEO ag an seoladh seo

2

Áit eile in ÉIRINN (lena n-áirítear
Tuaisceart Éireann), sonraigh an
CONTAE

Gnéas

11

Fireann

1

2

Baineann

12

Cén gaol atá agat le Daoine 1
agus 2?
Féach sampla ar an leathanach cúil.
i mbosca amháin do gach duine.

Gaol ag DUINE 3 le

Daoine
1
2

Fear céile nó bean chéile

1

Páirtí

2

Mac nó iníon

4

Deartháir nó deirfiúr
Máthair nó athair

Cliamhain nó banchliamhain

8
9

5

Mí

Tá

2

Níl

1

Cá raibh gnáthchónaí ort bliain
ó shin?

2

Freagair má tá tú bliain amháin d'aois nó níos sine.

1

Seoladh CÉANNA

3

2

Áit eile in ÉIRINN (lena n-áirítear
Tuaisceart Éireann), sonraigh an
CONTAE

4
5

13

3

Áit eile THAR LEAR, sonraigh an TÍR

9

Bliain

Ar chónaigh tú lasmuigh de
Phoblacht na hÉireann ar feadh
tréimhse leanúnaí de bhliain nó
níos mó?

Cad í d'áit bhreithe?

Tabhair áit chónaithe do mháthar nuair
a saolaíodh thú.
Más ÉIRE (lena n-áirítear Tuaisceart
Éireann) an freagra, sonraigh an CONTAE.

1

Chónaigh

2

Níor chónaigh

MÁ 'Chónaigh', sonraigh an BHLIAIN

inár tháinig tú chun cónaithe i bPoblacht
na hÉireann den uair dheireanach

Más áit eile THAR LEAR é, sonraigh
an TÍR.

10

2

3

Go seachtainiúil

Ní chomh minic sin

Ní labhraíonn riamh í

Cén creideamh atá agat?
i mbosca amháin.

2

Eaglais na hÉireann

3

Preispitéireach

4

Modhach

5

Ioslamachas

6

Eile, sonraigh do CHREIDEAMH

7

Níl aon chreideamh

Freagair má tá tú bliain amháin d'aois nó
níos sine agus gnáthchónaí in Éirinn ort.

an TÍR inár chónaigh tú go deireanach.

1

!
N

Go laethúil, taobh amuigh den chóras
oideachais

Caitliceach

14

Cén Náisiúntacht atá agat?

Má tá níos mó ná náisiúntacht amháin
agat, luaigh gach ceann díobh.
Éireannach
NÁISIÚNTACHT eile, sonraigh

Gan aon Náisiúntacht

Lch 10

1

A

Freagair má tá tú 15 bliana d'aois nó
níos sine.
i mbosca amháin.
Aonta (níor phós riamh)

Cine Geal

1

Éireannach

2

Ball de Lucht Taistil na hÉireann

3

Aon chúlra Geal eile

B
Cad é do stádas pósta reatha?

Cén grúpa eitneach nó cultúr lena
mbaineann tú?
Roghnaigh rannóg AMHÁIN ó A go D,
sa bhosca cuí ansin.

AGUS

6

H

Go laethúil, sa chóras oideachais

1

11

Cad é do dháta breithe?
Lá

8

10

Duine nach gaol
(lena n-áirítear páiste altrama)

4

1

GACH bosca cuí.

6
7

Gaol eile

An bhfuil Gaeilge labhartha agat?

Freagair má tá tú 3 bliana d'aois nó níos sine.

MÁ 'Tá', an labhraíonn tú Gaeilge?

5

Leasmháthair/leasathair
Garleanbh

Áit eile THAR LEAR, sonraigh an TÍR

Duine ar bith

G I
I
A
Á
N
H
Á
M
L
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Á
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3

Leasleanbh

3

Cé mhéid leanaí a saolaíodh duit?

Do mhná amháin an cheist seo.
Scríobh isteach an méid leanaí a saolaíodh beo.

1

3

Scríobh i mBLOCLITREACHA

Cine Gorm nó Éireannach Gorm

4

Afraiceach

5

Aon chúlra Gorm eile

C

Áiseach nó Áiseach Éireannach

6

Síneach
Aon chúlra Áiseach eile

2

Pósta (an chéad phósadh)

7

3

Athphósta (i ndiaidh Baintreachais)

D

4

Athphósta (i ndiaidh Colscartha/Neamhnithe)

8

5

Idirscartha (lena n-áirítear Tréigthe)

6

Colscartha

7

Baintreach

Eile, cúlra measctha san áireamh
Eile, sonraigh
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Cuir tic sna boscaí mar seo

Duine 3 - ar lean

15

An bhfuil aon cheann de na riochtaí
fadtéarmacha seo a leanas ort?
(a) Daille, bodhaire, nó
mórlagú amhairc nó
éisteachta

Tá

(b) Riocht a bhacann go
mór bunghníomhaíocht
fhisiceach amháin nó
níos mó mar shiúl, dul
suas staighre, síneadh,
ardú nó iompar

Tá

(d) Riocht síceolaíoch nó
tochtach

Níl
2

1

(c) Míchumas foghlamtha nó
intleachtúil

Tá

Níl
2

1

Tá
1

(e) Eile, aon droch thinneas
san áireamh

16

Níl
2

1

Níl
2

Tá

1

Roimh 06:30

2

06:31 - 07:00

3

07:01 - 07:30

4

07:31 - 08:00

5

08:01 - 08:30

6

08:31 - 09:00

7

09:01 - 09:30

8

I ndiaidh 09:30

9

Ní bhaineann le hábhar

19

23

Cad é an leibhéal is airde oideachais
(lánaimseartha nó páirtaimseartha) atá
críochnaithe agat go dtí seo?
i mbosca amháin.

1

Gan oideachas foirmiúil

2

Bunoideachas

3

Dara Leibhéal
Iar-bhunoideachas íseal:

Teastas Sóisearach/Meán-Teist/Teastas Grúpa, ÓLeibhéil/GCSEanna, Bunteastas CNCG, Teastas Oiliúna
Bunscileanna nó a choibhéis
4

Iar-bhunoideachas ard:

Ardteistiméireacht (lena n-áirítear Cláir Fheidhmeacha
agus Gairmchúrsaí), A-Leibhéil, Teastas CNCG Leibhéal
1 nó a choibhéis
5

Cáilíocht Theicniúil nó Gairmchúrsa:

6

Iar-bhunoideachas ard agus Cáilíocht
Theicniúil nó Gairmchúrsa

Printíseacht Chríochnaithe, Teastas CNCG Leibhéal 2/3,
Teastas/Dioplóma Theagasc nó a choibhéis

H

G I
I
A
Á
N
H
Á
M
L
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M A
O L
C EO
Á
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MÁ d'fhreagair tú 'Tá' i dtaobh aon
riocht i gCeist 15, an mbíonn aon
deacracht agat aon cheann de na
gníomhaíochtaí seo a leanas a
dhéanamh?
1

(b) Gléasadh, folcadh nó
dul timpeall laistigh
den bhaile
(c) Dul amach ón mbaile
i d'aonar chun
siopadóireacht a
dhéanamh nó chun
cuairt a thabhairt ar
an dochtúir
(d) Obair a dhéanamh i
bpost nó i ngnó nó
freastal a dhéanamh
ar scoil nó coláiste

Ciliméadair

2

Ní
Bíonn bhíonn

1

2

Ní
Bíonn bhíonn

1

Nóiméid

2

Ní
Bíonn bhíonn

1

Cén t-achar atá an turas ón
mbaile chun oibre, chun
scoile nó chun coláiste agus
cá fhad a thógann sé de
ghnáth?

Sonraigh an t-achar go dtí an
ciliméadar is gaire agus fad an
turais i nóiméid.

(a) Foghlaim, cuimhneamh
Ní
Bíonn bhíonn
nó comhdhíriú

2

20

Cén ghnáthchóir thaistil chun oibre,
chun scoile nó chun coláiste atá agat?
i mbosca amháin, don chuid is
faide, de réir achair, de do ghnáththuras chun oibre, chun scoile nó
chun coláiste.

Má tá tú faoi 15 bliana d'aois,

Téigh ar aghaidh chuig C34
ar an gcéad leathanach eile

21

(e) Páirt a ghlacadh in
Ní
ngníomhaíochtaí eile, Bíonn bhíonn
mar shampla
1
2
siamsaíocht nó córas
iompair a úsáid

17

Cén t-am de ghnáth a fhágann
tú an baile chun dul chun
oibre, chun scoile nó chun
coláiste?

Níl
2

1

18

Scríobh i mBLOCLITREACHA

An soláthraíonn tú cúnamh
pearsanta rialta gan phá do chara
nó do bhall den teaghlach a bhfuil
breoiteacht, fadhb shláinte nó
míchumas fadtéarmach aige/aici?

Áirigh fadhbanna de bharr seanaoise.
Áirítear i gcúnamh pearsanta
cúnamh le buntascanna mar
bheathú nó gléasadh.

!
N

Tríú Leibhéal
Cáilíocht nach cáilíocht chéime í:

Teastas Náisiúnta, Dioplóma CNCO/Institiúid
Teicneolaíochta nó a choibhéis, Dioplóma Altranais

8

Bunchéim ollscoile (Céim Bhaitsiléara Tríú Leibhéil)

9

Cáilíocht ghairmiúil (de stádas céime, ar
a laghad)

10

Céim agus cáilíocht ghairmiúil

11

Teastas nó Dioplóma iarchéime

12

Iarchéim (Máistreacht)

13

Dochtúireacht (Ph.D)

24

An bhfuil aon cháilíocht(aí) TRÍÚ
LEIBHÉIL agat a bhain tú amach i
ndiaidh 2 bhliain staidéir nó níos mó?

1

Tá

2

Níl

MÁ 'Tá', tabhair le fios an príomhréimse/
na príomhréimsí ábhair ina bhfuil an
cháilíocht/na cáilíochtaí sin agat.
i nGACH bosca a bhaineann leis seo.

1

Oideachas

2

Na Dáin agus Ealaíona

(lena n-áirítear Teangacha
Eachtracha, Stair, Fealsúnacht, Mínealaíona, Ceol agus
Ealaíona Léirfheidhmeacha, Dearadh)

1

Soláthraíonn, 1-14 uair an chloig
sa tseachtain

2

Soláthraíonn, 15-28 n-uair an
chloig sa tseachtain

3

Eolaíochtaí Sóisialta/Gnó/Dlí

4

Eolaíocht Bheatha, Eolaíocht Fhisiciúil,
Matamaitic agus Staitisticí

5

Ríomhaireacht

6

Innealtóireacht, Déantúsaíocht agus Tógáil

7

Talmhaíocht agus Tréidliacht

8

Sláinte

9

Seirbhísí Sóisialta (lena n-áirítear Cúram Leanaí

10

Seirbhísí (lena n-áirítear Óstánaíocht agus Lónadóireacht,

1

De shiúl na gcos

3

Soláthraíonn, 29-42 uair an chloig
sa tseachtain

2

Rothar

4

3

Bus, mionbhus nó cóiste

Soláthraíonn, 43 uair an chloig
sa tseachtain nó níos mó

Traein, DART nó LUAS

5

Ní sholáthraíonn

4
5

Gluaisrothar nó scútar

6

Gluaisteán (tiománaí)

7

Gluaisteán (paisinéir)

1

Tá

8

Leoraí nó veain

2

Níl

9

Cóir eile

10

Oibríonn ag baile nó ón mbaile go príomha

11

Ní bhaineann le hábhar

Lch 11

7

22

An bhfuil tú scortha den
oideachas lánaimseartha?

MÁ 'Tá', sonraigh an AOIS
nuair a scoireadh.

(lena n-áirítear
Síceolaíocht, Eacnamaíocht, Iriseoireacht, Airgeadas,
Cuntasaíocht)

(lena n-áirítear Ailtireacht)

(lena n-áirítear
Foraoiseacht, Iascach, Garraíodóireacht)
(lena n-áirítear Míochaine, Altranas, Staidéir
Fhiaclóireachta, Teiripe agus Athshlánú, Cógaisíocht)

agus
Seirbhísí Óige, Obair Shóisialta agus Comhairleoireacht)

Spórt, Iompar, Cosaint Chomhshaoil, Slándáil, Sláinte agus
Sábháilteacht Saothair, Seirbhísí Míleata agus Cosanta)
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25

An bhfuil aon cheann de na rudaí seo a
leanas déanta agat gan phá sa 4
sheachtain deireanach?

29

i nGACH bosca a bhaineann leis seo.

1

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht sóisialta nó charthanach

2

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le grúpa cráifeach nó eaglais

3

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht spóirt

4

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht pholaitiúil nó chultúrtha

5

Aon ghníomhaíocht eile deonach

6

Gan aon ghníomhaíocht deonach

26

Conas a chuirfeá síos ar do
phríomhstádas faoi láthair?

I ngach cás, cuir síos ar an tslí bheatha ina hiomláine agus go beacht, tabhair
teideal iomlán an phoist.
Úsáid téarmaí beachta mar
NÁ hÚSÁID téarmaí ginearálta mar
BAINISTEOIR SIOPA MIONDÍOLA
Bainisteoir
MÚINTEOIR MEÁNSCOILE
Múinteoir
INNEALTÓIR LEICTREACH
Innealtóir
Ba chóir do Státseirbhísigh agus fostaithe rialtais áitiúil a ngrád a lua e.g.
OIFIGEACH SINSEARACH RIARACHÁIN. Féadfaidh baill den Gharda Síochána
nó den Arm a gcéim a lua. Ba chóir go luafadh múinteoirí a mbrainse múinteoireachta
e.g. BUNMHÚINTEOIR. Ba chóir go dtabharfadh an chléir agus oird chráifeacha
tuairisc iomlán e.g. BEAN RIALTA - BANALTRA GHINEARÁLTA CHLÁRAITHE.

H

Ag obair le haghaidh íocaíochta nó brabúis

2

Ag lorg oibre rialta don chéad uair

3

Dífhostaithe

4

Mac léinn nó dalta

5

Cúraimí tí/teaghlaigh

6

Scortha ón bhfostaíocht

7

Gan a bheith in ann oibriú de bharr tinnis nó
míchumais bhuan

8

Eile, sonraigh

Héicteáir

30

Má tá tú scortha,

31

Cad é teideal iomlán na hEagraíochta dá n-oibríonn (dár oibrigh) tú
i do phríomhphost?

Téigh ar aghaidh chuig C34

Má tá (bhí) do ghnólacht féin agat, sonraigh TEIDEAL an ghnólachta.

32

Má tá tú:
ag obair le haghaidh íocaíochta
nó brabúis (C26 bosca 1),
dífhostaithe (C26 bosca 3),
scortha (C26 bosca 6),
freagair na ceisteanna seo a leanas faoi
do phríomhphost nó faoin bpríomhphost
a bhí agat go deireanach mura bhfuil tú
fostaithe faoi láthair.

!
N

Más feirmeoir nó oibrí feirme thú, sonraigh MÉID na feirme.

G I
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Á
N
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Á
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1

Nó eile,

Cén tslí bheatha atá (a bhí) agat i do phríomhphost?

Sonraigh do phríomh-SHLÍ BHEATHA.

i mbosca amháin.

27

Scríobh i mBLOCLITREACHA

Cuir tic sna boscaí mar seo

Duine 3 - ar lean

1

33

Cad é an seoladh iomlán a n-oibríonn (ar oibrigh) tú aige?

Oibríonn ag baile nó ó bhaile go príomha

2

Gan aon ionad oibre seasta

Cén gnó atá (a bhí) ag d'fhostóir ag an ionad a n-oibríonn (ar
oibrigh) tú i do phríomhphost?

Má tá (bhí) tú féinfhostaithe freagair i dtaca le do ghnó féin.
Déan cur síos ar an bpríomhtháirge nó seirbhís a sholáthraíonn d'fhostóir.
Mar shampla, DÉANANN RÍOMHAIRÍ, DEISÍONN GLUAISTEÁIN,
MEÁNOIDEACHAS, MÓRDHÍOL BIA, DÉANANN CÓGAIS, CONRADHGHLANTACHÁN, FORBAIRT AGUS TACAÍOCHT BOGEARRAÍ.

Téigh ar aghaidh chuig ceist 34.

28

1

An oibríonn (ar oibrigh) tú mar fhostaí
nó an bhfuil (an raibh) tú féinfhostaithe
i do phríomhphost?

Is é do phríomhphost ná an post ina n-oibríonn
(inar oibrigh) tú an chuid is mó uaireanta an
chloig de ghnáth.
Fostaí

2

Féinfhostaithe, le fostaithe íoctha

3

Féinfhostaithe, gan fostaithe íoctha

4

Ag cabhrú le gaol (gan phá ná tuarastal
cinnte á fháil)

Lch 12

34

Freagair ceisteanna do Dhuine 4 ag tosú ar an gcéad leathanach eile.
Muna bhfuil ach triúr i láthair sa teaghlach ar oíche an 23 Aibreán,
Téigh ar aghaidh chuig lth 22
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Cuir tic sna boscaí mar seo

Duine 4
Cad is ainm duit? (Duine 4)
Céad ainm agus sloinne

7

Cá bhfuil gnáthchónaí ort?

1

ANSEO ag an seoladh seo

2

Áit eile in ÉIRINN (lena n-áirítear
Tuaisceart Éireann), sonraigh an
CONTAE

Gnéas

11

Fireann

1

2

Baineann

12

Cén gaol atá agat le Daoine 1,
2 agus 3?
Féach sampla ar an leathanach cúil.
i mbosca amháin do gach duine.

Gaol ag DUINE 4 le

Daoine
1
2
3

Fear céile nó bean chéile

1

Páirtí

2

Mac nó iníon

Máthair nó athair

Cliamhain nó banchliamhain

8

8

Cá raibh gnáthchónaí ort bliain
ó shin?

5

1

Go laethúil, sa chóras oideachais

2

Go laethúil, taobh amuigh den chóras
oideachais
Go seachtainiúil

2

Áit eile in ÉIRINN (lena n-áirítear
Tuaisceart Éireann), sonraigh an
CONTAE

4

Ní chomh minic sin

5

Ní labhraíonn riamh í

Áit eile THAR LEAR, sonraigh an TÍR

10

9

Bliain

Ar chónaigh tú lasmuigh de
Phoblacht na hÉireann ar feadh
tréimhse leanúnaí de bhliain nó
níos mó?

Cad í d'áit bhreithe?

Tabhair áit chónaithe do mháthar nuair
a saolaíodh thú.
Más ÉIRE (lena n-áirítear Tuaisceart
Éireann) an freagra, sonraigh an CONTAE.

1

Chónaigh

2

Níor chónaigh

MÁ 'Chónaigh', sonraigh an BHLIAIN

inár tháinig tú chun cónaithe i bPoblacht
na hÉireann den uair dheireanach

Más áit eile THAR LEAR é, sonraigh
an TÍR.

10

2

3

Cén creideamh atá agat?
i mbosca amháin.

1

Caitliceach

2

Eaglais na hÉireann

3

Preispitéireach

4

Modhach

5

Ioslamachas

6

Eile, sonraigh do CHREIDEAMH

7

Níl aon chreideamh

Freagair má tá tú bliain amháin d'aois nó
níos sine agus gnáthchónaí in Éirinn ort.

an TÍR inár chónaigh tú go deireanach.

1

!
N

3

14

Cén Náisiúntacht atá agat?

Má tá níos mó ná náisiúntacht amháin
agat, luaigh gach ceann díobh.
Éireannach
NÁISIÚNTACHT eile, sonraigh

Gan aon Náisiúntacht

Lch 13

1

A

Freagair má tá tú 15 bliana d'aois nó
níos sine.
i mbosca amháin.
Aonta (níor phós riamh)

Cine Geal

1

Éireannach

2

Ball de Lucht Taistil na hÉireann

3

Aon chúlra Geal eile

B
Cad é do stádas pósta reatha?

Cén grúpa eitneach nó cultúr lena
mbaineann tú?
Roghnaigh rannóg AMHÁIN ó A go D,
sa bhosca cuí ansin.

AGUS

6

H

Seoladh CÉANNA

3

9

Mí

Níl

13

Cad é do dháta breithe?
Lá

2

1

11
Duine nach gaol
(lena n-áirítear páiste altrama)

4

Tá

GACH bosca cuí.

6
7

Gaol eile

1

MÁ 'Tá', an labhraíonn tú Gaeilge?

5

Leasmháthair/leasathair
Garleanbh

An bhfuil Gaeilge labhartha agat?

G I
I
A
Á
N
H
Á
M
L
H SA
M A
O L
C EO
Á
N AR
M
4

Deartháir nó deirfiúr

Áit eile THAR LEAR, sonraigh an TÍR

Duine ar bith

Freagair má tá tú 3 bliana d'aois nó níos sine.

Freagair má tá tú bliain amháin d'aois nó níos sine.

3

Leasleanbh

3

Cé mhéid leanaí a saolaíodh duit?

Do mhná amháin an cheist seo.
Scríobh isteach an méid leanaí a saolaíodh beo.

1

3

Scríobh i mBLOCLITREACHA

Cine Gorm nó Éireannach Gorm

4

Afraiceach

5

Aon chúlra Gorm eile

C

Áiseach nó Áiseach Éireannach

6

Síneach
Aon chúlra Áiseach eile

2

Pósta (an chéad phósadh)

7

3

Athphósta (i ndiaidh Baintreachais)

D

4

Athphósta (i ndiaidh Colscartha/Neamhnithe)

8

5

Idirscartha (lena n-áirítear Tréigthe)

6

Colscartha

7

Baintreach

Eile, cúlra measctha san áireamh
Eile, sonraigh
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Cuir tic sna boscaí mar seo

Duine 4 - ar lean

15

An bhfuil aon cheann de na riochtaí
fadtéarmacha seo a leanas ort?
(a) Daille, bodhaire, nó
mórlagú amhairc nó
éisteachta

Tá

(b) Riocht a bhacann go
mór bunghníomhaíocht
fhisiceach amháin nó
níos mó mar shiúl, dul
suas staighre, síneadh,
ardú nó iompar

Tá

(d) Riocht síceolaíoch nó
tochtach

Níl
2

1

(c) Míchumas foghlamtha nó
intleachtúil

Tá

Níl
2

1

Tá
1

(e) Eile, aon droch thinneas
san áireamh

16

Níl
2

1

18

Níl
2

Tá

1

Roimh 06:30

2

06:31 - 07:00

3

07:01 - 07:30

4

07:31 - 08:00

5

08:01 - 08:30

6

08:31 - 09:00

7

09:01 - 09:30

8

I ndiaidh 09:30

9

Ní bhaineann le hábhar

Níl

19

MÁ d'fhreagair tú 'Tá' i dtaobh aon
riocht i gCeist 15, an mbíonn aon
deacracht agat aon cheann de na
gníomhaíochtaí seo a leanas a
dhéanamh?
1

(c) Dul amach ón mbaile
i d'aonar chun
siopadóireacht a
dhéanamh nó chun
cuairt a thabhairt ar
an dochtúir

Ciliméadair

2

(d) Obair a dhéanamh i
bpost nó i ngnó nó
freastal a dhéanamh
ar scoil nó coláiste

Ní
Bíonn bhíonn

1

2

Ní
Bíonn bhíonn

1

2

Nóiméid

20

i mbosca amháin, don chuid is
faide, de réir achair, de do ghnáththuras chun oibre, chun scoile nó
chun coláiste.

Má tá tú faoi 15 bliana d'aois,

Téigh ar aghaidh chuig C34
ar an gcéad leathanach eile

21

(e) Páirt a ghlacadh in
Ní
ngníomhaíochtaí eile, Bíonn bhíonn
mar shampla
1
2
siamsaíocht nó córas
iompair a úsáid

Cén ghnáthchóir thaistil chun oibre,
chun scoile nó chun coláiste atá agat?

Cén t-achar atá an turas ón
mbaile chun oibre, chun
scoile nó chun coláiste agus
cá fhad a thógann sé de
ghnáth?

Sonraigh an t-achar go dtí an
ciliméadar is gaire agus fad an
turais i nóiméid.

(b) Gléasadh, folcadh nó
Ní
Bíonn bhíonn
dul timpeall laistigh
den bhaile
1
2

An soláthraíonn tú cúnamh
pearsanta rialta gan phá do chara
nó do bhall den teaghlach a bhfuil
breoiteacht, fadhb shláinte nó
míchumas fadtéarmach aige/aici?

Áirigh fadhbanna de bharr seanaoise.
Áirítear i gcúnamh pearsanta
cúnamh le buntascanna mar
bheathú nó gléasadh.

Cad é an leibhéal is airde oideachais
(lánaimseartha nó páirtaimseartha) atá
críochnaithe agat go dtí seo?
i mbosca amháin.

1

Gan oideachas foirmiúil

2

Bunoideachas

3

Dara Leibhéal
Iar-bhunoideachas íseal:

Teastas Sóisearach/Meán-Teist/Teastas Grúpa, ÓLeibhéil/GCSEanna, Bunteastas CNCG, Teastas Oiliúna
Bunscileanna nó a choibhéis
4

Iar-bhunoideachas ard:

Ardteistiméireacht (lena n-áirítear Cláir Fheidhmeacha
agus Gairmchúrsaí), A-Leibhéil, Teastas CNCG Leibhéal
1 nó a choibhéis
5

Cáilíocht Theicniúil nó Gairmchúrsa:

6

Iar-bhunoideachas ard agus Cáilíocht
Theicniúil nó Gairmchúrsa

H

Printíseacht Chríochnaithe, Teastas CNCG Leibhéal 2/3,
Teastas/Dioplóma Theagasc nó a choibhéis

7

!
N

Tríú Leibhéal
Cáilíocht nach cáilíocht chéime í:

Teastas Náisiúnta, Dioplóma CNCO/Institiúid
Teicneolaíochta nó a choibhéis, Dioplóma Altranais

8

Bunchéim ollscoile (Céim Bhaitsiléara Tríú Leibhéil)

9

Cáilíocht ghairmiúil (de stádas céime, ar
a laghad)

10

Céim agus cáilíocht ghairmiúil

11

Teastas nó Dioplóma iarchéime

12

Iarchéim (Máistreacht)

13

Dochtúireacht (Ph.D)

24

An bhfuil aon cháilíocht(aí) TRÍÚ
LEIBHÉIL agat a bhain tú amach i
ndiaidh 2 bhliain staidéir nó níos mó?

1

Tá

2

Níl

MÁ 'Tá', tabhair le fios an príomhréimse/
na príomhréimsí ábhair ina bhfuil an
cháilíocht/na cáilíochtaí sin agat.
i nGACH bosca a bhaineann leis seo.

1

Oideachas

2

Na Dáin agus Ealaíona

(lena n-áirítear Teangacha
Eachtracha, Stair, Fealsúnacht, Mínealaíona, Ceol agus
Ealaíona Léirfheidhmeacha, Dearadh)

1

Soláthraíonn, 1-14 uair an chloig
sa tseachtain

2

Soláthraíonn, 15-28 n-uair an
chloig sa tseachtain

3

Eolaíochtaí Sóisialta/Gnó/Dlí

3

Soláthraíonn, 29-42 uair an chloig
sa tseachtain

4

Eolaíocht Bheatha, Eolaíocht Fhisiciúil,
Matamaitic agus Staitisticí

4

Soláthraíonn, 43 uair an chloig
sa tseachtain nó níos mó

5

Ríomhaireacht

5

Ní sholáthraíonn

6

Innealtóireacht, Déantúsaíocht agus Tógáil

7

Talmhaíocht agus Tréidliacht

8

Sláinte

9

Seirbhísí Sóisialta (lena n-áirítear Cúram Leanaí

10

Seirbhísí (lena n-áirítear Óstánaíocht agus Lónadóireacht,

1

De shiúl na gcos

2

Rothar

3

Bus, mionbhus nó cóiste

4

Traein, DART nó LUAS

5

Gluaisrothar nó scútar

6

Gluaisteán (tiománaí)

7

Gluaisteán (paisinéir)

1

Tá

8

Leoraí nó veain

2

Níl

9

Cóir eile

10

Oibríonn ag baile nó ón mbaile go príomha

11

Ní bhaineann le hábhar

Lch 14

23
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2

1

(a) Foghlaim, cuimhneamh
Ní
Bíonn bhíonn
nó comhdhíriú

17

Cén t-am de ghnáth a fhágann
tú an baile chun dul chun
oibre, chun scoile nó chun
coláiste?

Scríobh i mBLOCLITREACHA

22

An bhfuil tú scortha den
oideachas lánaimseartha?

MÁ 'Tá', sonraigh an AOIS
nuair a scoireadh.

(lena n-áirítear
Síceolaíocht, Eacnamaíocht, Iriseoireacht, Airgeadas,
Cuntasaíocht)

(lena n-áirítear Ailtireacht)

(lena n-áirítear
Foraoiseacht, Iascach, Garraíodóireacht)
(lena n-áirítear Míochaine, Altranas, Staidéir
Fhiaclóireachta, Teiripe agus Athshlánú, Cógaisíocht)
agus
Seirbhísí Óige, Obair Shóisialta agus Comhairleoireacht)

Spórt, Iompar, Cosaint Chomhshaoil, Slándáil, Sláinte agus
Sábháilteacht Saothair, Seirbhísí Míleata agus Cosanta)
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Duine 4 - ar lean

25

An bhfuil aon cheann de na rudaí seo a
leanas déanta agat gan phá sa 4
sheachtain deireanach?

29

i nGACH bosca a bhaineann leis seo.

1

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht sóisialta nó charthanach

2

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le grúpa cráifeach nó eaglais

3

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht spóirt

4

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht pholaitiúil nó chultúrtha

5

Aon ghníomhaíocht eile deonach

6

Gan aon ghníomhaíocht deonach

26

Conas a chuirfeá síos ar do
phríomhstádas faoi láthair?

I ngach cás, cuir síos ar an tslí bheatha ina hiomláine agus go beacht, tabhair
teideal iomlán an phoist.
Úsáid téarmaí beachta mar
NÁ hÚSÁID téarmaí ginearálta mar
BAINISTEOIR SIOPA MIONDÍOLA
Bainisteoir
MÚINTEOIR MEÁNSCOILE
Múinteoir
INNEALTÓIR LEICTREACH
Innealtóir
Ba chóir do Státseirbhísigh agus fostaithe rialtais áitiúil a ngrád a lua e.g.
OIFIGEACH SINSEARACH RIARACHÁIN. Féadfaidh baill den Gharda Síochána
nó den Arm a gcéim a lua. Ba chóir go luafadh múinteoirí a mbrainse múinteoireachta
e.g. BUNMHÚINTEOIR. Ba chóir go dtabharfadh an chléir agus oird chráifeacha
tuairisc iomlán e.g. BEAN RIALTA - BANALTRA GHINEARÁLTA CHLÁRAITHE.

H

Ag obair le haghaidh íocaíochta nó brabúis

2

Ag lorg oibre rialta don chéad uair

3

Dífhostaithe

4

Mac léinn nó dalta

5

Cúraimí tí/teaghlaigh

6

Scortha ón bhfostaíocht

7

Gan a bheith in ann oibriú de bharr tinnis nó
míchumais bhuan

8

Eile, sonraigh

Héicteáir

30

Má tá tú scortha,

31

Cad é teideal iomlán na hEagraíochta dá n-oibríonn (dár oibrigh) tú
i do phríomhphost?

Téigh ar aghaidh chuig C34

Má tá (bhí) do ghnólacht féin agat, sonraigh TEIDEAL an ghnólachta.

32

Má tá tú:
ag obair le haghaidh íocaíochta
nó brabúis (C26 bosca 1),
dífhostaithe (C26 bosca 3),
scortha (C26 bosca 6),
freagair na ceisteanna seo a leanas faoi
do phríomhphost nó faoin bpríomhphost
a bhí agat go deireanach mura bhfuil tú
fostaithe faoi láthair.

!
N

Más feirmeoir nó oibrí feirme thú, sonraigh MÉID na feirme.
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1

Nó eile,

Cén tslí bheatha atá (a bhí) agat i do phríomhphost?

Sonraigh do phríomh-SHLÍ BHEATHA.

i mbosca amháin.

27

Scríobh i mBLOCLITREACHA

Cuir tic sna boscaí mar seo

1

33

Cad é an seoladh iomlán a n-oibríonn (ar oibrigh) tú aige?

Oibríonn ag baile nó ó bhaile go príomha

2

Gan aon ionad oibre seasta

Cén gnó atá (a bhí) ag d'fhostóir ag an ionad a n-oibríonn (ar
oibrigh) tú i do phríomhphost?

Má tá (bhí) tú féinfhostaithe freagair i dtaca le do ghnó féin.
Déan cur síos ar an bpríomhtháirge nó seirbhís a sholáthraíonn d'fhostóir.
Mar shampla, DÉANANN RÍOMHAIRÍ, DEISÍONN GLUAISTEÁIN,
MEÁNOIDEACHAS, MÓRDHÍOL BIA, DÉANANN CÓGAIS, CONRADHGHLANTACHÁN, FORBAIRT AGUS TACAÍOCHT BOGEARRAÍ.

Téigh ar aghaidh chuig ceist 34.

28

1

An oibríonn (ar oibrigh) tú mar fhostaí
nó an bhfuil (an raibh) tú féinfhostaithe
i do phríomhphost?

Is é do phríomhphost ná an post ina n-oibríonn
(inar oibrigh) tú an chuid is mó uaireanta an
chloig de ghnáth.
Fostaí

2

Féinfhostaithe, le fostaithe íoctha

3

Féinfhostaithe, gan fostaithe íoctha

4

Ag cabhrú le gaol (gan phá ná tuarastal
cinnte á fháil)

Lch 15

34

Freagair ceisteanna do Dhuine 5 ag tosú ar an gcéad leathanach eile.
Muna bhfuil ach ceathrar i láthair sa teaghlach ar oíche an 23 Aibreán,
Téigh ar aghaidh chuig lth 22
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Cuir tic sna boscaí mar seo

Duine 5
Cad is ainm duit? (Duine 5)
Céad ainm agus sloinne

7

Cá bhfuil gnáthchónaí ort?

1

ANSEO ag an seoladh seo

2

Áit eile in ÉIRINN (lena n-áirítear
Tuaisceart Éireann), sonraigh an
CONTAE

Gnéas

11

Fireann

1

2

Baineann

12

Cén gaol atá agat le Daoine 1,
2, 3 agus 4?
Féach sampla ar an leathanach cúil.
i mbosca amháin do gach duine.

Gaol ag DUINE 5 le

Daoine
1 2 3 4

Fear céile nó bean chéile
Páirtí

1

4

Deartháir nó deirfiúr
Máthair nó athair

Cliamhain nó banchliamhain

8

8

5

2

1

Seoladh CÉANNA

3

2

Áit eile in ÉIRINN (lena n-áirítear
Tuaisceart Éireann), sonraigh an
CONTAE

4

3

9

Áit eile THAR LEAR, sonraigh an TÍR

10

Mí

Níl

5

13

Cad é do dháta breithe?
Lá

2

1

Cá raibh gnáthchónaí ort bliain
ó shin?

11
Duine nach gaol
(lena n-áirítear páiste altrama)

4

Tá

GACH bosca cuí.

6
7

Gaol eile

1

MÁ 'Tá', an labhraíonn tú Gaeilge?

5

Leasmháthair/leasathair
Garleanbh

9

Bliain

Ar chónaigh tú lasmuigh de
Phoblacht na hÉireann ar feadh
tréimhse leanúnaí de bhliain nó
níos mó?

Cad í d'áit bhreithe?

Tabhair áit chónaithe do mháthar nuair
a saolaíodh thú.
Más ÉIRE (lena n-áirítear Tuaisceart
Éireann) an freagra, sonraigh an CONTAE.

1

Chónaigh

2

Níor chónaigh

MÁ 'Chónaigh', sonraigh an BHLIAIN

inár tháinig tú chun cónaithe i bPoblacht
na hÉireann den uair dheireanach

Más áit eile THAR LEAR é, sonraigh
an TÍR.

10

2

3

!
N

Go laethúil, taobh amuigh den chóras
oideachais
Go seachtainiúil

Ní chomh minic sin

Ní labhraíonn riamh í

Cén creideamh atá agat?
i mbosca amháin.

Caitliceach

2

Eaglais na hÉireann

3

Preispitéireach

4

Modhach

5

Ioslamachas

6

Eile, sonraigh do CHREIDEAMH

7

Níl aon chreideamh

Freagair má tá tú bliain amháin d'aois nó
níos sine agus gnáthchónaí in Éirinn ort.

an TÍR inár chónaigh tú go deireanach.

1

H

Go laethúil, sa chóras oideachais

1

14

Cén Náisiúntacht atá agat?

Má tá níos mó ná náisiúntacht amháin
agat, luaigh gach ceann díobh.
Éireannach
NÁISIÚNTACHT eile, sonraigh

Gan aon Náisiúntacht

Lch 16

1

A

Freagair má tá tú 15 bliana d'aois nó
níos sine.
i mbosca amháin.
Aonta (níor phós riamh)

Cine Geal

1

Éireannach

2

Ball de Lucht Taistil na hÉireann

3

Aon chúlra Geal eile

B
Cad é do stádas pósta reatha?

Cén grúpa eitneach nó cultúr lena
mbaineann tú?
Roghnaigh rannóg AMHÁIN ó A go D,
sa bhosca cuí ansin.

AGUS

6

An bhfuil Gaeilge labhartha agat?
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3

Leasleanbh

Áit eile THAR LEAR, sonraigh an TÍR

Duine ar bith

Freagair má tá tú 3 bliana d'aois nó níos sine.

Freagair má tá tú bliain amháin d'aois nó níos sine.

2

Mac nó iníon

3

Cé mhéid leanaí a saolaíodh duit?

Do mhná amháin an cheist seo.
Scríobh isteach an méid leanaí a saolaíodh beo.

1

3

Scríobh i mBLOCLITREACHA

Cine Gorm nó Éireannach Gorm

4

Afraiceach

5

Aon chúlra Gorm eile

C

Áiseach nó Áiseach Éireannach

6

Síneach
Aon chúlra Áiseach eile

2

Pósta (an chéad phósadh)

7

3

Athphósta (i ndiaidh Baintreachais)

D

4

Athphósta (i ndiaidh Colscartha/Neamhnithe)

8

5

Idirscartha (lena n-áirítear Tréigthe)

6

Colscartha

7

Baintreach

Eile, cúlra measctha san áireamh
Eile, sonraigh
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Cuir tic sna boscaí mar seo

Duine 5 - ar lean

15

An bhfuil aon cheann de na riochtaí
fadtéarmacha seo a leanas ort?
(a) Daille, bodhaire, nó
mórlagú amhairc nó
éisteachta

Tá
1

(b) Riocht a bhacann go
mór bunghníomhaíocht
fhisiceach amháin nó
níos mó mar shiúl, dul
suas staighre, síneadh,
ardú nó iompar

Tá

(c) Míchumas foghlamtha nó
intleachtúil
(d) Riocht síceolaíoch nó
tochtach

Níl
2

Tá
1

Níl
2

Níl

Tá
2

1

(e) Eile, aon droch thinneas
san áireamh

16

Níl
2

1

Tá
1

18
1

Roimh 06:30

2

06:31 - 07:00

3

07:01 - 07:30

4

07:31 - 08:00

5

08:01 - 08:30

6

08:31 - 09:00

7

09:01 - 09:30

8

I ndiaidh 09:30

9

Ní bhaineann le hábhar

Níl
2

23

Cad é an leibhéal is airde oideachais
(lánaimseartha nó páirtaimseartha) atá
críochnaithe agat go dtí seo?
i mbosca amháin.

1

Gan oideachas foirmiúil

2

Bunoideachas

3

Dara Leibhéal
Iar-bhunoideachas íseal:

Teastas Sóisearach/Meán-Teist/Teastas Grúpa, ÓLeibhéil/GCSEanna, Bunteastas CNCG, Teastas Oiliúna
Bunscileanna nó a choibhéis
4

Iar-bhunoideachas ard:

Ardteistiméireacht (lena n-áirítear Cláir Fheidhmeacha
agus Gairmchúrsaí), A-Leibhéil, Teastas CNCG Leibhéal
1 nó a choibhéis
5

Cáilíocht Theicniúil nó Gairmchúrsa:

6

Iar-bhunoideachas ard agus Cáilíocht
Theicniúil nó Gairmchúrsa

Printíseacht Chríochnaithe, Teastas CNCG Leibhéal 2/3,
Teastas/Dioplóma Theagasc nó a choibhéis

H
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MÁ d'fhreagair tú 'Tá' i dtaobh aon
riocht i gCeist 15, an mbíonn aon
deacracht agat aon cheann de na
gníomhaíochtaí seo a leanas a
dhéanamh?
1

(b) Gléasadh, folcadh nó
dul timpeall laistigh
den bhaile
(c) Dul amach ón mbaile
i d'aonar chun
siopadóireacht a
dhéanamh nó chun
cuairt a thabhairt ar
an dochtúir
(d) Obair a dhéanamh i
bpost nó i ngnó nó
freastal a dhéanamh
ar scoil nó coláiste

Ciliméadair

2

Ní
Bíonn bhíonn

1

2

Ní
Bíonn bhíonn

1

Nóiméid

2

Ní
Bíonn bhíonn

1

Cén t-achar atá an turas ón
mbaile chun oibre, chun
scoile nó chun coláiste agus
cá fhad a thógann sé de
ghnáth?

Sonraigh an t-achar go dtí an
ciliméadar is gaire agus fad an
turais i nóiméid.

(a) Foghlaim, cuimhneamh
Ní
Bíonn bhíonn
nó comhdhíriú

2

20

Cén ghnáthchóir thaistil chun oibre,
chun scoile nó chun coláiste atá agat?
i mbosca amháin, don chuid is
faide, de réir achair, de do ghnáththuras chun oibre, chun scoile nó
chun coláiste.

Má tá tú faoi 15 bliana d'aois,

Téigh ar aghaidh chuig C34
ar an gcéad leathanach eile

21

(e) Páirt a ghlacadh in
Ní
ngníomhaíochtaí eile, Bíonn bhíonn
mar shampla
1
2
siamsaíocht nó córas
iompair a úsáid

17

Cén t-am de ghnáth a fhágann
tú an baile chun dul chun
oibre, chun scoile nó chun
coláiste?

Scríobh i mBLOCLITREACHA

An soláthraíonn tú cúnamh
pearsanta rialta gan phá do chara
nó do bhall den teaghlach a bhfuil
breoiteacht, fadhb shláinte nó
míchumas fadtéarmach aige/aici?

Áirigh fadhbanna de bharr seanaoise.
Áirítear i gcúnamh pearsanta
cúnamh le buntascanna mar
bheathú nó gléasadh.

!
N

Tríú Leibhéal
Cáilíocht nach cáilíocht chéime í:

Teastas Náisiúnta, Dioplóma CNCO/Institiúid
Teicneolaíochta nó a choibhéis, Dioplóma Altranais

8

Bunchéim ollscoile (Céim Bhaitsiléara Tríú Leibhéil)

9

Cáilíocht ghairmiúil (de stádas céime, ar
a laghad)

10

Céim agus cáilíocht ghairmiúil

11

Teastas nó Dioplóma iarchéime

12

Iarchéim (Máistreacht)

13

Dochtúireacht (Ph.D)

24

An bhfuil aon cháilíocht(aí) TRÍÚ
LEIBHÉIL agat a bhain tú amach i
ndiaidh 2 bhliain staidéir nó níos mó?

1

Tá

2

Níl

MÁ 'Tá', tabhair le fios an príomhréimse/
na príomhréimsí ábhair ina bhfuil an
cháilíocht/na cáilíochtaí sin agat.
i nGACH bosca a bhaineann leis seo.

1

Oideachas

2

Na Dáin agus Ealaíona

(lena n-áirítear Teangacha
Eachtracha, Stair, Fealsúnacht, Mínealaíona, Ceol agus
Ealaíona Léirfheidhmeacha, Dearadh)

1

Soláthraíonn, 1-14 uair an chloig
sa tseachtain

2

Soláthraíonn, 15-28 n-uair an
chloig sa tseachtain

3

Eolaíochtaí Sóisialta/Gnó/Dlí

4

Eolaíocht Bheatha, Eolaíocht Fhisiciúil,
Matamaitic agus Staitisticí

5

Ríomhaireacht

6

Innealtóireacht, Déantúsaíocht agus Tógáil

7

Talmhaíocht agus Tréidliacht

8

Sláinte

9

Seirbhísí Sóisialta (lena n-áirítear Cúram Leanaí

10

Seirbhísí (lena n-áirítear Óstánaíocht agus Lónadóireacht,

1

De shiúl na gcos

3

Soláthraíonn, 29-42 uair an chloig
sa tseachtain

2

Rothar

4

3

Bus, mionbhus nó cóiste

Soláthraíonn, 43 uair an chloig
sa tseachtain nó níos mó

Traein, DART nó LUAS

5

Ní sholáthraíonn

4
5

Gluaisrothar nó scútar

6

Gluaisteán (tiománaí)

7

Gluaisteán (paisinéir)

1

Tá

8

Leoraí nó veain

2

Níl

9

Cóir eile

10

Oibríonn ag baile nó ón mbaile go príomha

11

Ní bhaineann le hábhar

Lch 17

7

22

An bhfuil tú scortha den
oideachas lánaimseartha?

MÁ 'Tá', sonraigh an AOIS
nuair a scoireadh.

(lena n-áirítear
Síceolaíocht, Eacnamaíocht, Iriseoireacht, Airgeadas,
Cuntasaíocht)

(lena n-áirítear Ailtireacht)

(lena n-áirítear
Foraoiseacht, Iascach, Garraíodóireacht)
(lena n-áirítear Míochaine, Altranas, Staidéir
Fhiaclóireachta, Teiripe agus Athshlánú, Cógaisíocht)

agus
Seirbhísí Óige, Obair Shóisialta agus Comhairleoireacht)

Spórt, Iompar, Cosaint Chomhshaoil, Slándáil, Sláinte agus
Sábháilteacht Saothair, Seirbhísí Míleata agus Cosanta)
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25

An bhfuil aon cheann de na rudaí seo a
leanas déanta agat gan phá sa 4
sheachtain deireanach?

29

i nGACH bosca a bhaineann leis seo.

1

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht sóisialta nó charthanach

2

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le grúpa cráifeach nó eaglais

3

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht spóirt

4

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht pholaitiúil nó chultúrtha

5

Aon ghníomhaíocht eile deonach

6

Gan aon ghníomhaíocht deonach

26

Conas a chuirfeá síos ar do
phríomhstádas faoi láthair?

I ngach cás, cuir síos ar an tslí bheatha ina hiomláine agus go beacht, tabhair
teideal iomlán an phoist.
Úsáid téarmaí beachta mar
NÁ hÚSÁID téarmaí ginearálta mar
BAINISTEOIR SIOPA MIONDÍOLA
Bainisteoir
MÚINTEOIR MEÁNSCOILE
Múinteoir
INNEALTÓIR LEICTREACH
Innealtóir
Ba chóir do Státseirbhísigh agus fostaithe rialtais áitiúil a ngrád a lua e.g.
OIFIGEACH SINSEARACH RIARACHÁIN. Féadfaidh baill den Gharda Síochána
nó den Arm a gcéim a lua. Ba chóir go luafadh múinteoirí a mbrainse múinteoireachta
e.g. BUNMHÚINTEOIR. Ba chóir go dtabharfadh an chléir agus oird chráifeacha
tuairisc iomlán e.g. BEAN RIALTA - BANALTRA GHINEARÁLTA CHLÁRAITHE.

H

Ag obair le haghaidh íocaíochta nó brabúis

2

Ag lorg oibre rialta don chéad uair

3

Dífhostaithe

4

Mac léinn nó dalta

5

Cúraimí tí/teaghlaigh

6

Scortha ón bhfostaíocht

7

Gan a bheith in ann oibriú de bharr tinnis nó
míchumais bhuan

8

Eile, sonraigh

Héicteáir

30

Má tá tú scortha,

31

Cad é teideal iomlán na hEagraíochta dá n-oibríonn (dár oibrigh) tú
i do phríomhphost?

Téigh ar aghaidh chuig C34

Má tá (bhí) do ghnólacht féin agat, sonraigh TEIDEAL an ghnólachta.

32

Má tá tú:
ag obair le haghaidh íocaíochta
nó brabúis (C26 bosca 1),
dífhostaithe (C26 bosca 3),
scortha (C26 bosca 6),
freagair na ceisteanna seo a leanas faoi
do phríomhphost nó faoin bpríomhphost
a bhí agat go deireanach mura bhfuil tú
fostaithe faoi láthair.

!
N

Más feirmeoir nó oibrí feirme thú, sonraigh MÉID na feirme.

G I
I
A
Á
N
H
Á M
L
H SA
M A
O L
C EO
Á
N AR
M

1

Nó eile,

Cén tslí bheatha atá (a bhí) agat i do phríomhphost?

Sonraigh do phríomh-SHLÍ BHEATHA.

i mbosca amháin.

27

Scríobh i mBLOCLITREACHA

Cuir tic sna boscaí mar seo

Duine 5 - ar lean

1

33

Cad é an seoladh iomlán a n-oibríonn (ar oibrigh) tú aige?

Oibríonn ag baile nó ó bhaile go príomha

2

Gan aon ionad oibre seasta

Cén gnó atá (a bhí) ag d'fhostóir ag an ionad a n-oibríonn (ar
oibrigh) tú i do phríomhphost?

Má tá (bhí) tú féinfhostaithe freagair i dtaca le do ghnó féin.
Déan cur síos ar an bpríomhtháirge nó seirbhís a sholáthraíonn d'fhostóir.
Mar shampla, DÉANANN RÍOMHAIRÍ, DEISÍONN GLUAISTEÁIN,
MEÁNOIDEACHAS, MÓRDHÍOL BIA, DÉANANN CÓGAIS, CONRADHGHLANTACHÁN, FORBAIRT AGUS TACAÍOCHT BOGEARRAÍ.

Téigh ar aghaidh chuig ceist 34.

28

1

An oibríonn (ar oibrigh) tú mar fhostaí
nó an bhfuil (an raibh) tú féinfhostaithe
i do phríomhphost?

Is é do phríomhphost ná an post ina n-oibríonn
(inar oibrigh) tú an chuid is mó uaireanta an
chloig de ghnáth.
Fostaí

2

Féinfhostaithe, le fostaithe íoctha

3

Féinfhostaithe, gan fostaithe íoctha

4

Ag cabhrú le gaol (gan phá ná tuarastal
cinnte á fháil)

Lch 18

34

Freagair ceisteanna do Dhuine 6 ag tosú ar an gcéad leathanach eile.
Muna bhfuil ach cúigear i láthair sa teaghlach ar oíche an 23 Aibreán,
Téigh ar aghaidh chuig lth 22
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Cuir tic sna boscaí mar seo

Duine 6
Cad is ainm duit? (Duine 6)
Céad ainm agus sloinne

7

Cá bhfuil gnáthchónaí ort?

1

ANSEO ag an seoladh seo

2

Áit eile in ÉIRINN (lena n-áirítear
Tuaisceart Éireann), sonraigh an
CONTAE

Gnéas

11

Fireann

1

2

Baineann

12

Cén gaol atá agat le Daoine 1,
2, 3 agus 4?
Féach sampla ar an leathanach cúil.
i mbosca amháin do gach duine.

Gaol ag DUINE 6 le

Daoine
1 2 3 4

Fear céile nó bean chéile

1

Páirtí

2

Mac nó iníon

Máthair nó athair

Cliamhain nó banchliamhain

8

8

5

2

1

Seoladh CÉANNA

3

2

Áit eile in ÉIRINN (lena n-áirítear
Tuaisceart Éireann), sonraigh an
CONTAE

4

3

9

Áit eile THAR LEAR, sonraigh an TÍR

10

Mí

Níl

5

13

Cad é do dháta breithe?
Lá

2

1

Cá raibh gnáthchónaí ort bliain
ó shin?

11
Duine nach gaol
(lena n-áirítear páiste altrama)

4

Tá

GACH bosca cuí.

6
7

Gaol eile

1

MÁ 'Tá', an labhraíonn tú Gaeilge?

5

Leasmháthair/leasathair
Garleanbh

9

Bliain

Ar chónaigh tú lasmuigh de
Phoblacht na hÉireann ar feadh
tréimhse leanúnaí de bhliain nó
níos mó?

Cad í d'áit bhreithe?

Tabhair áit chónaithe do mháthar nuair
a saolaíodh thú.
Más ÉIRE (lena n-áirítear Tuaisceart
Éireann) an freagra, sonraigh an CONTAE.

1

Chónaigh

2

Níor chónaigh

MÁ 'Chónaigh', sonraigh an BHLIAIN

inár tháinig tú chun cónaithe i bPoblacht
na hÉireann den uair dheireanach

Más áit eile THAR LEAR é, sonraigh
an TÍR.

10

2

3

H

!
N

Go laethúil, taobh amuigh den chóras
oideachais
Go seachtainiúil

Ní chomh minic sin

Ní labhraíonn riamh í

Cén creideamh atá agat?
i mbosca amháin.

Caitliceach

2

Eaglais na hÉireann

3

Preispitéireach

4

Modhach

5

Ioslamachas

6

Eile, sonraigh do CHREIDEAMH

7

Níl aon chreideamh

Freagair má tá tú bliain amháin d'aois nó
níos sine agus gnáthchónaí in Éirinn ort.

an TÍR inár chónaigh tú go deireanach.

1

Go laethúil, sa chóras oideachais

1

14

Cén Náisiúntacht atá agat?

Má tá níos mó ná náisiúntacht amháin
agat, luaigh gach ceann díobh.
Éireannach
NÁISIÚNTACHT eile, sonraigh

Gan aon Náisiúntacht

Lch 19

1

A

Freagair má tá tú 15 bliana d'aois nó
níos sine.
i mbosca amháin.
Aonta (níor phós riamh)

Cine Geal

1

Éireannach

2

Ball de Lucht Taistil na hÉireann

3

Aon chúlra Geal eile

B
Cad é do stádas pósta reatha?

Cén grúpa eitneach nó cultúr lena
mbaineann tú?
Roghnaigh rannóg AMHÁIN ó A go D,
sa bhosca cuí ansin.

AGUS

6

An bhfuil Gaeilge labhartha agat?

G I
I
A
Á
N
H
Á M
L
H SA
M A
O L
C EO
Á
N AR
M
4

Deartháir nó deirfiúr

Áit eile THAR LEAR, sonraigh an TÍR

Duine ar bith

Freagair má tá tú 3 bliana d'aois nó níos sine.

Freagair má tá tú bliain amháin d'aois nó níos sine.

3

Leasleanbh

3

Cé mhéid leanaí a saolaíodh duit?

Do mhná amháin an cheist seo.
Scríobh isteach an méid leanaí a saolaíodh beo.

1

3

Scríobh i mBLOCLITREACHA

Cine Gorm nó Éireannach Gorm

4

Afraiceach

5

Aon chúlra Gorm eile

C

Áiseach nó Áiseach Éireannach

6

Síneach
Aon chúlra Áiseach eile

2

Pósta (an chéad phósadh)

7

3

Athphósta (i ndiaidh Baintreachais)

D

4

Athphósta (i ndiaidh Colscartha/Neamhnithe)

8

5

Idirscartha (lena n-áirítear Tréigthe)

6

Colscartha

7

Baintreach

Eile, cúlra measctha san áireamh
Eile, sonraigh
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Cuir tic sna boscaí mar seo

Duine 6 - ar lean

15

An bhfuil aon cheann de na riochtaí
fadtéarmacha seo a leanas ort?
(a) Daille, bodhaire, nó
mórlagú amhairc nó
éisteachta

Tá

(b) Riocht a bhacann go
mór bunghníomhaíocht
fhisiceach amháin nó
níos mó mar shiúl, dul
suas staighre, síneadh,
ardú nó iompar

Níl

Tá
2

1

(c) Míchumas foghlamtha nó
intleachtúil
(d) Riocht síceolaíoch nó
tochtach

Tá
1

Níl
2

Tá

Níl
2

1

(e) Eile, aon droch thinneas
san áireamh

16

Níl
2

1

18

Tá

1

Roimh 06:30

2

06:31 - 07:00

3

07:01 - 07:30

4

07:31 - 08:00

5

08:01 - 08:30

6

08:31 - 09:00

7

09:01 - 09:30

8

I ndiaidh 09:30

9

Ní bhaineann le hábhar

Níl

19

MÁ d'fhreagair tú 'Tá' i dtaobh aon
riocht i gCeist 15, an mbíonn aon
deacracht agat aon cheann de na
gníomhaíochtaí seo a leanas a
dhéanamh?
1

(c) Dul amach ón mbaile
i d'aonar chun
siopadóireacht a
dhéanamh nó chun
cuairt a thabhairt ar
an dochtúir

Ciliméadair

2

(d) Obair a dhéanamh i
bpost nó i ngnó nó
freastal a dhéanamh
ar scoil nó coláiste

Ní
Bíonn bhíonn

1

2

Ní
Bíonn bhíonn

1

2

Nóiméid

20

i mbosca amháin, don chuid is
faide, de réir achair, de do ghnáththuras chun oibre, chun scoile nó
chun coláiste.

Má tá tú faoi 15 bliana d'aois,

Téigh ar aghaidh chuig C34
ar an gcéad leathanach eile

21

(e) Páirt a ghlacadh in
Ní
ngníomhaíochtaí eile, Bíonn bhíonn
mar shampla
1
2
siamsaíocht nó córas
iompair a úsáid

Cén ghnáthchóir thaistil chun oibre,
chun scoile nó chun coláiste atá agat?

Cén t-achar atá an turas ón
mbaile chun oibre, chun
scoile nó chun coláiste agus
cá fhad a thógann sé de
ghnáth?

Sonraigh an t-achar go dtí an
ciliméadar is gaire agus fad an
turais i nóiméid.

(b) Gléasadh, folcadh nó
Ní
Bíonn bhíonn
dul timpeall laistigh
den bhaile
1
2

An soláthraíonn tú cúnamh
pearsanta rialta gan phá do chara
nó do bhall den teaghlach a bhfuil
breoiteacht, fadhb shláinte nó
míchumas fadtéarmach aige/aici?

Áirigh fadhbanna de bharr seanaoise.
Áirítear i gcúnamh pearsanta
cúnamh le buntascanna mar
bheathú nó gléasadh.

Cad é an leibhéal is airde oideachais
(lánaimseartha nó páirtaimseartha) atá
críochnaithe agat go dtí seo?
i mbosca amháin.

1

Gan oideachas foirmiúil

2

Bunoideachas

3

Dara Leibhéal
Iar-bhunoideachas íseal:

Teastas Sóisearach/Meán-Teist/Teastas Grúpa, ÓLeibhéil/GCSEanna, Bunteastas CNCG, Teastas Oiliúna
Bunscileanna nó a choibhéis
4

Iar-bhunoideachas ard:

Ardteistiméireacht (lena n-áirítear Cláir Fheidhmeacha
agus Gairmchúrsaí), A-Leibhéil, Teastas CNCG Leibhéal
1 nó a choibhéis
5

Cáilíocht Theicniúil nó Gairmchúrsa:

6

Iar-bhunoideachas ard agus Cáilíocht
Theicniúil nó Gairmchúrsa

H

Printíseacht Chríochnaithe, Teastas CNCG Leibhéal 2/3,
Teastas/Dioplóma Theagasc nó a choibhéis

7

!
N

Tríú Leibhéal
Cáilíocht nach cáilíocht chéime í:

Teastas Náisiúnta, Dioplóma CNCO/Institiúid
Teicneolaíochta nó a choibhéis, Dioplóma Altranais

8

Bunchéim ollscoile (Céim Bhaitsiléara Tríú Leibhéil)

9

Cáilíocht ghairmiúil (de stádas céime, ar
a laghad)

10

Céim agus cáilíocht ghairmiúil

11

Teastas nó Dioplóma iarchéime

12

Iarchéim (Máistreacht)

13

Dochtúireacht (Ph.D)

24

An bhfuil aon cháilíocht(aí) TRÍÚ
LEIBHÉIL agat a bhain tú amach i
ndiaidh 2 bhliain staidéir nó níos mó?

1

Tá

2

Níl

MÁ 'Tá', tabhair le fios an príomhréimse/
na príomhréimsí ábhair ina bhfuil an
cháilíocht/na cáilíochtaí sin agat.
i nGACH bosca a bhaineann leis seo.

1

Oideachas

2

Na Dáin agus Ealaíona

(lena n-áirítear Teangacha
Eachtracha, Stair, Fealsúnacht, Mínealaíona, Ceol agus
Ealaíona Léirfheidhmeacha, Dearadh)

1

Soláthraíonn, 1-14 uair an chloig
sa tseachtain

2

Soláthraíonn, 15-28 n-uair an
chloig sa tseachtain

3

Eolaíochtaí Sóisialta/Gnó/Dlí

3

Soláthraíonn, 29-42 uair an chloig
sa tseachtain

4

Eolaíocht Bheatha, Eolaíocht Fhisiciúil,
Matamaitic agus Staitisticí

4

Soláthraíonn, 43 uair an chloig
sa tseachtain nó níos mó

5

Ríomhaireacht

5

Ní sholáthraíonn

6

Innealtóireacht, Déantúsaíocht agus Tógáil

7

Talmhaíocht agus Tréidliacht

8

Sláinte

9

Seirbhísí Sóisialta (lena n-áirítear Cúram Leanaí

10

Seirbhísí (lena n-áirítear Óstánaíocht agus Lónadóireacht,

1

De shiúl na gcos

2

Rothar

3

Bus, mionbhus nó cóiste

4

Traein, DART nó LUAS

5

Gluaisrothar nó scútar

6

Gluaisteán (tiománaí)

7

Gluaisteán (paisinéir)

1

Tá

8

Leoraí nó veain

2

Níl

9

Cóir eile

10

Oibríonn ag baile nó ón mbaile go príomha

11

Ní bhaineann le hábhar

Lch 20
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2

1

(a) Foghlaim, cuimhneamh
Ní
Bíonn bhíonn
nó comhdhíriú

17

Cén t-am de ghnáth a fhágann
tú an baile chun dul chun
oibre, chun scoile nó chun
coláiste?

Scríobh i mBLOCLITREACHA

22

An bhfuil tú scortha den
oideachas lánaimseartha?

MÁ 'Tá', sonraigh an AOIS
nuair a scoireadh.

(lena n-áirítear
Síceolaíocht, Eacnamaíocht, Iriseoireacht, Airgeadas,
Cuntasaíocht)

(lena n-áirítear Ailtireacht)

(lena n-áirítear
Foraoiseacht, Iascach, Garraíodóireacht)
(lena n-áirítear Míochaine, Altranas, Staidéir
Fhiaclóireachta, Teiripe agus Athshlánú, Cógaisíocht)

agus
Seirbhísí Óige, Obair Shóisialta agus Comhairleoireacht)

Spórt, Iompar, Cosaint Chomhshaoil, Slándáil, Sláinte agus
Sábháilteacht Saothair, Seirbhísí Míleata agus Cosanta)
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Duine 6 - ar lean

25

An bhfuil aon cheann de na rudaí seo a
leanas déanta agat gan phá sa 4
sheachtain deireanach?

29

i nGACH bosca a bhaineann leis seo.

1

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht sóisialta nó charthanach

2

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le grúpa cráifeach nó eaglais

3

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht spóirt

4

Ag tabhairt cúnamh nó ag obair go deonach
le heagraíocht pholaitiúil nó chultúrtha

5

Aon ghníomhaíocht eile deonach

6

Gan aon ghníomhaíocht deonach

26

Conas a chuirfeá síos ar do
phríomhstádas faoi láthair?

I ngach cás, cuir síos ar an tslí bheatha ina hiomláine agus go beacht, tabhair
teideal iomlán an phoist.
NÁ hÚSÁID téarmaí ginearálta mar
Úsáid téarmaí beachta mar
BAINISTEOIR SIOPA MIONDÍOLA
Bainisteoir
MÚINTEOIR MEÁNSCOILE
Múinteoir
INNEALTÓIR LEICTREACH
Innealtóir
Ba chóir do Státseirbhísigh agus fostaithe rialtais áitiúil a ngrád a lua e.g.
OIFIGEACH SINSEARACH RIARACHÁIN. Féadfaidh baill den Gharda Síochána
nó den Arm a gcéim a lua. Ba chóir go luafadh múinteoirí a mbrainse múinteoireachta
e.g. BUNMHÚINTEOIR. Ba chóir go dtabharfadh an chléir agus oird chráifeacha
tuairisc iomlán e.g. BEAN RIALTA - BANALTRA GHINEARÁLTA CHLÁRAITHE.

H
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1

Ag obair le haghaidh íocaíochta nó brabúis

2

Ag lorg oibre rialta don chéad uair

3

Dífhostaithe

4

Mac léinn nó dalta

5

Cúraimí tí/teaghlaigh

6

Scortha ón bhfostaíocht

7

Gan a bheith in ann oibriú de bharr tinnis nó
míchumais bhuan

8

Eile, sonraigh

Má tá tú:
ag obair le haghaidh íocaíochta
nó brabúis (C26 bosca 1),
dífhostaithe (C26 bosca 3),
scortha (C26 bosca 6),
freagair na ceisteanna seo a leanas faoi
do phríomhphost nó faoin bpríomhphost
a bhí agat go deireanach mura bhfuil tú
fostaithe faoi láthair.

!
N

Más feirmeoir nó oibrí feirme thú, sonraigh MÉID na feirme.

Héicteáir

30

Má tá tú scortha,

31

Cad é teideal iomlán na hEagraíochta dá n-oibríonn (dár oibrigh) tú
i do phríomhphost?

Téigh ar aghaidh chuig C34

Má tá (bhí) do ghnólacht féin agat, sonraigh TEIDEAL an ghnólachta.

32

Nó eile,

Cén tslí bheatha atá (a bhí) agat i do phríomhphost?

Sonraigh do phríomh-SHLÍ BHEATHA.

i mbosca amháin.

27

Scríobh i mBLOCLITREACHA

Cuir tic sna boscaí mar seo

1

33

Cad é an seoladh iomlán a n-oibríonn (ar oibrigh) tú aige?

Oibríonn ag baile nó ó bhaile go príomha

2

Gan aon ionad oibre seasta

Cén gnó atá (a bhí) ag d'fhostóir ag an ionad a n-oibríonn (ar
oibrigh) tú i do phríomhphost?

Má tá (bhí) tú féinfhostaithe freagair i dtaca le do ghnó féin.
Déan cur síos ar an bpríomhtháirge nó seirbhís a sholáthraíonn d'fhostóir.
Mar shampla, DÉANANN RÍOMHAIRÍ, DEISÍONN GLUAISTEÁIN,
MEÁNOIDEACHAS, MÓRDHÍOL BIA, DÉANANN CÓGAIS, CONRADHGHLANTACHÁN, FORBAIRT AGUS TACAÍOCHT BOGEARRAÍ.

Téigh ar aghaidh chuig ceist 34.

28

1

An oibríonn (ar oibrigh) tú mar fhostaí
nó an bhfuil (an raibh) tú féinfhostaithe
i do phríomhphost?

Is é do phríomhphost ná an post ina n-oibríonn
(inar oibrigh) tú an chuid is mó uaireanta an
chloig de ghnáth.
Fostaí

2

Féinfhostaithe, le fostaithe íoctha

3

Féinfhostaithe, gan fostaithe íoctha

4

Ag cabhrú le gaol (gan phá ná tuarastal
cinnte á fháil)

Lch 21

34

Má tá níos mó ná seisear i láthair sa teaghlach oíche Dé Domhnaigh
23 Aibreán beidh Foirm Phearsan Aonair uait do gach duine breise.
Iarr ar d'Áiritheoir foirmeacha breise a chur ar fáil duit.
Nó eile,
Téigh ar aghaidh chuig an gcéad leathanach eile.
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Daoine as baile go sealadach ón teaghlach oíche Dé Domhnaigh 23 Aibreán
Freagair ceisteanna A1 go A8 i gcás aon bhall den teaghlach a chónaíonn ag an seoladh seo de ghnáth ach NACH
bhfuil i láthair oíche Dé Domhnaigh, 23 Aibreán. Áirigh ach go háirithe mic léinn atá ina gcónaí as baile le linn tréimhse
téarma NACH bhfuil i láthair ag an seoladh seo oíche Dé Domhnaigh, 23 Aibreán.

A1

A2

Duine as Láthair 1
Cad is ainm don duine?
Céad ainm agus sloinne

A1

A2

Gnéas

Duine as Láthair 2
Cad is ainm don duine?
Céad ainm agus sloinne

A1

A2

Gnéas

Duine as Láthair 3
Cad is ainm don duine?
Céad ainm agus sloinne

Gnéas

1

Fireann

1

Fireann

1

Fireann

2

Baineann

2

Baineann

2

Baineann

A3

Cén gaol atá ag an duine seo le
Duine 1 ar leathanach 4?

A3

Cén gaol atá ag an duine seo le
Duine 1 ar leathanach 4?

i mbosca amháin.

A3

Cén gaol atá ag an duine seo le
Duine 1 ar leathanach 4?

H

i mbosca amháin.

!
N

i mbosca amháin.
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1

Fear céile nó bean chéile

1

Fear céile nó bean chéile

1

Fear céile nó bean chéile

2

Páirtí

2

Páirtí

2

Páirtí

3

Mac nó iníon

3

Mac nó iníon

3

Mac nó iníon

10

GAOL eile, sonraigh

10

GAOL eile, sonraigh

10

GAOL eile, sonraigh

11

A4

Duine nach gaol (lena n-áirítear páiste
altrama)

Cad é dáta breithe an duine seo?
Lá

A5
1

Mí

11

A4

Bliain

Cad é stádas pósta reatha an duine?

Freagair má tá an duine seo 15 bliana
d'aois nó níos sine.
i mbosca amháin.
Aonta (níor phós riamh)

Duine nach gaol (lena n-áirítear páiste
altrama)

Cad é dáta breithe an duine seo?

Lá

A5

1

Mí

11

A4

Bliain

Cad é stádas pósta reatha an duine?

Freagair má tá an duine seo 15 bliana
d'aois nó níos sine.
i mbosca amháin.
Aonta (níor phós riamh)

Duine nach gaol (lena n-áirítear páiste
altrama)

Cad é dáta breithe an duine seo?

Lá

A5

1

Mí

Bliain

Cad é stádas pósta reatha an duine?

Freagair má tá an duine seo 15 bliana
d'aois nó níos sine.
i mbosca amháin.
Aonta (níor phós riamh)

2

Pósta (lena n-áirítear Athphósta)

2

Pósta (lena n-áirítear Athphósta)

2

Pósta (lena n-áirítear Athphósta)

5

Idirscartha (lena n-áirítear Tréigthe)

5

Idirscartha (lena n-áirítear Tréigthe)

5

Idirscartha (lena n-áirítear Tréigthe)

6

Colscartha

6

Colscartha

6

Colscartha

7

Baintreach

7

Baintreach

7

Baintreach

A6

Cá fhad san iomlán atá an tréimhse
atá an duine seo le bheith as baile?

A6

Cá fhad san iomlán atá an tréimhse
atá an duine seo le bheith as baile?

A6

Cá fhad san iomlán atá an tréimhse
atá an duine seo le bheith as baile?

1

Níos lú ná 3 mhí

1

Níos lú ná 3 mhí

1

Níos lú ná 3 mhí

2

3 mhí nó níos mó

2

3 mhí nó níos mó

2

3 mhí nó níos mó

A7

An raibh an duine seo i bPoblacht na
hÉireann Dé Domhnaigh, 23 Aibreán?

A7

An raibh an duine seo i bPoblacht na
hÉireann Dé Domhnaigh, 23 Aibreán?

A7

An raibh an duine seo i bPoblacht na
hÉireann Dé Domhnaigh, 23 Aibreán?

1

Bhí

1

Bhí

1

Bhí

2

Ní raibh

2

Ní raibh

2

Ní raibh

A8

An mac léinn/dalta an duine seo
atá as baile ag freastal ar scoil nó
ar choláiste?

A8

An mac léinn/dalta an duine seo
atá as baile ag freastal ar scoil nó
ar choláiste?

A8

An mac léinn/dalta an duine seo
atá as baile ag freastal ar scoil nó
ar choláiste?

1

Is ea

1

Is ea

1

Is ea

2

Ní hea

2

Ní hea

2

Ní hea

Lch 22
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Daoine as baile go sealadach ón teaghlach oíche Dé Domhnaigh 23 Aibreán

A1

A2

Duine as Láthair 4
Cad is ainm don duine?
Céad ainm agus sloinne

A1

A2

Gnéas

Duine as Láthair 5
Cad is ainm don duine?
Céad ainm agus sloinne

A1

A2

Gnéas

Duine as Láthair 6
Cad is ainm don duine?
Céad ainm agus sloinne

Gnéas

1

Fireann

1

Fireann

1

Fireann

2

Baineann

2

Baineann

2

Baineann

A3

Cén gaol atá ag an duine seo le
Duine 1 ar leathanach 4?

A3

Cén gaol atá ag an duine seo le
Duine 1 ar leathanach 4?

i mbosca amháin.

A3

i mbosca amháin.

i mbosca amháin.

1

Fear céile nó bean chéile

1

Fear céile nó bean chéile

1

2

Páirtí

2

Páirtí

2

3

Mac nó iníon

10

GAOL eile, sonraigh

11

A4

Cad é dáta breithe an duine seo?

A5
1

Mí

H

Fear céile nó bean chéile
Páirtí
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Duine nach gaol (lena n-áirítear páiste
altrama)

Lá

Cén gaol atá ag an duine seo le
Duine 1 ar leathanach 4?

3

Mac nó iníon

3

10

GAOL eile, sonraigh

10

11

A4

Bliain

Cad é stádas pósta reatha an duine?

Freagair má tá an duine seo 15 bliana
d'aois nó níos sine.
i mbosca amháin.
Aonta (níor phós riamh)

Duine nach gaol (lena n-áirítear páiste
altrama)

Cad é dáta breithe an duine seo?

Lá

A5

1

Mí

11

A4

Bliain

Cad é stádas pósta reatha an duine?

Freagair má tá an duine seo 15 bliana
d'aois nó níos sine.
i mbosca amháin.
Aonta (níor phós riamh)

Mac nó iníon

Duine nach gaol (lena n-áirítear páiste
altrama)

Cad é dáta breithe an duine seo?

Lá

A5

1

!
N

GAOL eile, sonraigh

Mí

Bliain

Cad é stádas pósta reatha an duine?

Freagair má tá an duine seo 15 bliana
d'aois nó níos sine.
i mbosca amháin.
Aonta (níor phós riamh)

2

Pósta (lena n-áirítear Athphósta)

2

Pósta (lena n-áirítear Athphósta)

2

Pósta (lena n-áirítear Athphósta)

5

Idirscartha (lena n-áirítear Tréigthe)

5

Idirscartha (lena n-áirítear Tréigthe)

5

Idirscartha (lena n-áirítear Tréigthe)

6

Colscartha

6

Colscartha

6

Colscartha

7

Baintreach

7

Baintreach

7

Baintreach

A6

Cá fhad san iomlán atá an tréimhse
atá an duine seo le bheith as baile?

1

Níos lú ná 3 mhí

2

3 mhí nó níos mó

A7

An raibh an duine seo i bPoblacht na
hÉireann Dé Domhnaigh, 23 Aibreán?

A6

Cá fhad san iomlán atá an tréimhse
atá an duine seo le bheith as baile?

A6

Cá fhad san iomlán atá an tréimhse
atá an duine seo le bheith as baile?

1

Níos lú ná 3 mhí

1

Níos lú ná 3 mhí

2

3 mhí nó níos mó

2

3 mhí nó níos mó

A7

An raibh an duine seo i bPoblacht na
hÉireann Dé Domhnaigh, 23 Aibreán?

A7

An raibh an duine seo i bPoblacht na
hÉireann Dé Domhnaigh, 23 Aibreán?

1

Bhí

1

Bhí

1

Bhí

2

Ní raibh

2

Ní raibh

2

Ní raibh

A8

An mac léinn/dalta an duine seo
atá as baile ag freastal ar scoil nó
ar choláiste?

A8

An mac léinn/dalta an duine seo
atá as baile ag freastal ar scoil nó
ar choláiste?

A8

An mac léinn/dalta an duine seo
atá as baile ag freastal ar scoil nó
ar choláiste?

1

Is ea

1

Is ea

1

Is ea

2

Ní hea

2

Ní hea

2

Ní hea

Má tá níos mó ná seisear as láthair go sealadach ón teaghlach
oíche Dé Domhnaigh 23 Aibreán, iarr comhairle ar d'Áiritheoir
le do thoil.
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Sínigh an dearbhú ar an leathanach cúil, le do thoil.
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Dearbhú le síniú ag Ceann an Teaghlaigh nuair atá an Fhoirm Dhaonáirimh comhlánaithe.
Sula síníonn tú an dearbhú seiceáil an méid seo a leanas le do thoil:
Go bhfuil na ceisteanna maidir le do chóiríocht ar leathanach 2 comhlánaithe agat.
Go bhfuil gach uile dhuine (lena n-áirítear cuairteoirí) a chaith oíche Dé Domhnaigh, 23 Aibreán, sa teaghlach áirithe agat
ar Liosta 1 ar leathanach 3 (má tá níos mó ná seisear i láthair, comhlánaigh an líon cuí Foirmeacha Pearsana Aonair).
Go bhfuil gach uile cheist ba chóir a fhreagairt le haghaidh gach duine a chaith oíche Dé Domhnaigh, 23 Aibreán, sa
teaghlach freagartha agat (leathanaigh 4-21).
Go bhfuil aon bhall den teaghlach a bhí as baile go sealadach oíche Dé Domhnaigh, 23 Aibreán, áirithe agat ar Liosta 2
ar leathanach 3 (má tá níos mó ná seisear as láthair, iarr comhairle ar d'Áiritheoir).
Go bhfuil na ceisteanna ar leathanaigh 22-23 a bhaineann le haon bhall den teaghlach a bhí as baile go sealadach oíche
Dé Domhnaigh, 23 Aibreán, freagartha.
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Nach bhfuil aon duine curtha san áireamh faoi dhó ar an bhfoirm seo.
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Dearbhú le comhlánú ag an duine atá freagrach as an bhfoirm a chomhlánú

Dearbhaím go bhfuil an fhoirm seo ceart agus iomlán a mhéad is eol dom agus a chreidim.
Síniú

!
N

Tá an fhoirm Dhaonáirimh comhlánaithe anois agat.
Go raibh maith agat as do chomhoibriú.

Sampla - Ceist 3 - Baill an teaghlaigh agus an Gaol atá acu lena chéile

I dteaghlach ina bhfuil suas le cúigear, ní mór do gach duine i ndiaidh Duine 1 sa teaghlach, an gaol atá acu
leis na daoine atá curtha san áireamh ar an liosta rompu a lua. I dteaghlaigh ina bhfuil seisear nó níos mó daoine,
ní mór do Dhaoine 5 agus níos airde an gaol atá acu le Daoine 1-4 amháin a lua.
Tá sé leagtha síos sa sampla seo conas ceist an ghaoil a chomhlánú don teaghlach ina bhfuil na daoine seo a
leanas: Eibhlín Uí Mhurchú, a fear céile Tomás, a n-iníon Caitríona agus a n-gariníon Aoife (iníon Chaitríona).
Ní bhaineann ceist an
ghaoil le Duine 1.

E IBHLIN UI MHURCHU

Ainm Duine 2

Ainm Duine 3

TOMAS O MURCHU

i mbosca amháin.

Gaol ag
DUINE 2 le

Duine
1

CAITRIONA NI MHURCHU

AOIFE NI MHURCHU

i mbosca amháin do gach duine.

i mbosca amháin do gach duine.

Daoine
1 2

Gaol ag
DUINE 3 le

Daoine
1 2 3

Gaol ag
DUINE 4 le

Fear céile nó bean chéile

1

Fear céile nó bean chéile 1

Fear céile nó bean chéile 1

Páirtí

2

Páirtí

2

Páirtí

2

Mac nó iníon

3

Mac nó iníon

3

Mac nó iníon

3

Leasleanbh

4

Leasleanbh

4

Leasleanbh

4

Deartháir nó deirfiúr

5

Deartháir nó deirfiúr

5

Deartháir nó deirfiúr

5
6
7

Máthair nó athair

6

Máthair nó athair

6

Máthair nó athair

Leasmháthair/leasathair

7

Leasmháthair/leasathair

7

Leasmháthair/leasathair

Cliamhain nó banchliamhain 8

Cliamhain nó banchliamhain 8

Cliamhain nó banchliamhain 8

Garleanbh

Garleanbh

Garleanbh

9

9

9

Gaol eile

10

Gaol eile

10

Gaol eile

10

Duine nach gaol

11

Duine nach gaol

11

Duine nach gaol

11

(lena n-áirítear páiste altrama)
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Ainm Duine 4

(lena n-áirítear páiste altrama)

(lena n-áirítear páiste altrama)
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