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Focal ón gCeannasaí

Bunaíodh GRADAIM Gnó na hÉireann chun comhlachtaí a chur ar an eolas faoin luach trádála 
a bhaineann le húsáid an dá theanga, sa mhargaíocht, ar chomharthaíocht agus sa chumarsáid 
scríofa agus béil.

Is treochlár é GRADAIM do na comhlachtaí sin gur spéis leo tús a chur le húsáid an 
dátheangachais lena gcliaint, bíodh sé go laethúil nó go tráthrialta. Is cuma cén leibhéal ar 
mhaith leat a bhaint amach, beidh cúnamh ar fáil duit ó do choiste Gaeilge áitiúil nó ó 
Ghlór na nGael.

Tá an pobal ag dul i dtaithí ar an ilteangachas le blianta beaga anuas agus áit éigin taobh istigh 
den ilteangachas sin tá siad ag lorg radharc ar a dteanga féin, an Ghaeilge. Tá a fhios againn 
ó thaighde reatha a rinne Amárach Research i gcomhpháirt le Glór na nGael gur amhlaidh atá 
cúrsaí inniu.

Mar shampla, seo léargas ar mheon an phobail nuair a chuir Amárach Research an cheist seo 
a leanas: -

“ Ba mhaith liom níos mó comharthaíocht
Ghaeilge a fheiceáil i siopaí “

Seo a leanas na torthaí;

• Poblacht na hÉireann 76% (ar a son nó neodrach)
• Pobal ó Thuaidh 53% (ar a son nó neodrach)

• Ceantair Ghaeltachta 85% (ar a son nó ar a son go láidir)

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an heagraíochtaí seo a leanas as an ionchur a bhí 
acu i bhforbairt straitéise don réimse ghnó agus i bhforbairt na scéime seo: Foras na Gaeilge, 
Údarás na Gaeltachta, Gnó Mhaigh Eo, Comhairle Cathrach Bhéal Feirste, Gaillimh le Gaeilge, 
Gael Taca, Glór na nGael, Comhairle Contae Chiarraí, Dún Garbhán le Gaeilge, Líonra Leitir 
Cheannainn, An Clár as Gaeilge agus Muintir Chrónáin.

Guím gach rath ar na comhlachtaí agus iad ag triail ar na haitheantais seo. Tá mé ag súil le 
neart aitheantais GRADAIM a fheiceáil lasmuigh de shiopaí/chomhlachtaí sna 
blianta romhainn.

Lorcán Mac Gabhann
Ceannasaí Glór na nGael

An raibh fhios agat...

39.8%
Tá breis agus 1.7 milliún duine, nó 

39.8% den daonra ó dheas, a deir go 
bhfuil Gaeilge acu de réir figiúirí an 

daonáirimh 2016

76%
Tá 76% den daonra ó thuaidh ar son 

nó go láidir ar son táirge a úsáideann 
an Ghaeilge a cheannach sa 

todhchaí, de réir
Amárach Research 

2014
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Is scéim aitheantais í GRADAIM 
do ghnólachtaí atá ag úsáid na Gaeilge 

mar chuid den ghnó, nó atá ag cur 
seirbhíse trí Ghaeilge ar fáil dá gcustaiméirí.“ “Cad é Gradaim? Mar a bhronnfar gradaim

Déanfar trí chatagóir gníomhaíochtaí a thomhas 
sa phróiseas measúnaithe, mar seo a leanas;

1. Comharthaíocht:
Comharthaíocht lasmuigh 
agus laistigh; buan nó 
sealadach, comharthaíocht 
eolais agus comharthaíocht 
d’earraí ar díol, do sheirbhísí, 
do threoracha.

2. Brandáil agus Margaíocht:
Ainmneacha gnó nó tairgíochta; fógraíocht; 
stáiseanóireacht; na meáin shóisialta agus 
suíomh gréasáin.

3. Seirbhís Ghaeilge do
chustaiméirí & cliant

Baill foirne aitheanta le Gaeilge; 
seirbhís ghutháin; tacaíocht 
don fhoireann a gcumas 
Gaeilge a fheabhsú.

Bronnfar trí leibhéal gradam ar rannpháirtithe, 
de réir mar a bhaineann na gnólachtaí 
spriocanna gníomhaíochta amach thar 
thréimhse ama, mar seo a leanas;

Is féidir le gnólachtaí clárú chun dul faoi 
mholtóireacht in aon rannóg amháin, dhá cheann 
nó an trí rannóg agus bronnfar gradaim 
(cré-umha, airgead, ór nó gradam ar bith) de réir 
mar is cuí san rannóga sin.

Ní bheidh aon táillí i gceist agus cláróidh 
gnólachtaí tríd na grúpaí pobail Gaeilge atá 
cláraithe agus faofa ag Glór na nGael le 
craobhacha áitiúla de Gradaim a reáchtáil.

An rud atá i gceist leis an Ghradam ná leac (nó 
suaitheantas) a chuirfidh Glór na nGael ar fáil, a 
chrochfar (ar chostas an ghnó nó an coiste áitiúil)
lasmuigh den ghnólacht nó in áit sofheicthe 
laistigh den ghnólacht.  Dearbhóidh an leac (an 
Gradam) an leibhéal, (cré-umha, airgead nó ór) 
an bhliain agus an rannóg.

Mairfidh an Gradam trí bliana agus beidh ar 
ghnólacht iontráil nua a dhéanamh le gradam 
cothrom le dáta a bhaint amach. Is féidir le 
gnólachtaí ardú céime a bhaint amach laistigh
den tréimhse trí bliana ach líon na 
ngníomhaíochtaí a mhéadú.

Gaeilge
anseo

Gaeilge
anseo Gaeilge

anseo

Gaeilge
anseo

Gaeilge
anseo

Tá GRADAIM dírithe ar gach chineál gnó

• Miondíoltóirí
• Mórdhíoltóirí
• Gnónna tráchtála stáit, agus
• Carthanachtaí

Gradam Cré-umha

bainte amach ón 
liosta gníomh

Gradam Airgid

bainte amach ón
 liosta gníomh

Gradam Óir
ós cionn

bainte amach ón 
liosta gníomh

35%

55%

80%
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Déanfar measúnú do na
gradaim mar a leanas:

Bí i dteagmháil linn

Cré-umha
Le gradam cré-umha a bhaint amach líonfaidh 
gnólachtaí foirm féinmheasúnaithe isteach ina
mbeidh réimse gníomhaíochtaí.  Nuair atá marc 
35% bainte amach déanfaidh an coiste pobail 
Gaeilge áitiúil, atá cláraithe le Glór na nGael,
an liosta agus marc a fhaomhadh.  Bronnfar 
na gradaim chré-umha ag searmanas uair sa 
bhliain.

Airgead
Le gradam airgid a bhaint amach líonfaidh 
gnólachtaí foirm taifead isteach. Déanfaidh 
coiste pobail Gaeilge áitiúil, atá cláraithe le Glór
na nGael, an liosta a chinntiú agus má tá 55% 
bainte amach seolfaidh an coiste ainmniúchán 
don ghnólacht ar aghaidh do mheasúnú 
neamhspleách, le foireann neamhspleách 
ceaptha ag Glór na nGael. Bronnfar na gradaim 
airgid ag searmanas uair sa bhliain.

Ór
Le gradam ór a bhaint amach líonfaidh 
gnólachtaí foirm taifead isteach. Déanfaidh 
coiste pobail Gaeilge áitiúil, atá cláraithe le Glór
na nGael, an liosta a chinntiú agus má tá an 80% 
bainte amach seolfaidh an coiste ainmniúchán 
don ghnólacht ar aghaidh do mheasúnú
neamhspleách, le foireann neamhspleách 
ceaptha ag Glór na nGael. Bronnfar na gradaim 
óir ag searmanas uair sa bhliain.

Is foinse é an treoirleabhar seo do ghnólachtaí 
le theacht ar eolas praicticiúil le níos mó 
seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge. Tá eolas 
úsáideach le léamh ann a thabharfaidh cúnamh 
duit an Ghaeilge a chur chun cinn mar chuid de 
sheirbhísí an ghnó.

Gheobhaidh tú nascanna chuig foinsí 
cuiditheachta Gaeilge ann freisin, móide eolas 
ginearálta ar chonas tabhairt faoi réimsí áirithe.

Má tá aon cheist nó tuairímí agat maidir
leis an treoirleabhar seo nó le GRADAIM
Gnó na hÉireann, bí i dteagmháil linn:

Glór na nGael
Ráth Chairn
Baile Átha Buí
Co . na Mí

+353 46 943 0974

gno@glornangael.ie

www.gradaim.ie
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Grúpaí Pobail atá Páirteach 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Aontroim

Aontroim

Aontroim

Aontroim

Aontroim

Aontroim

Aontroim

Ard Mhacha

Ard Mhacha

Baile Átha Cliath 

Baile Átha Cliath 

Ceatharlach

Ciarraí 

Ciarraí 

Ciarraí 

Ciarraí 

Cill Dara

Cill Dara

Clár

Corcaigh

Corcaigh

An Droichead

Cultúrlann Mac Adam Ó 
Fiaich

Gaeil na nGlinntí

Cumann Cultúrtha Mhic 
Reachtain

Ionad Uíbh Eachach

Croí Éanna

Glór na Móna

Cairde Teo.

Gaelphobal Ard Mhacha 
Theas

Gaelphobal Thamhlachta & 
an caifé ‘Aon Scéal?

Muintir Chrónáin

Glór Cheatharlach

Trá Lí le Gaeilge

Comharchumann Forbartha 
Chorca Dhuibhne

Coiste Glór na nGael 
Chlochán Bhreanainn

Comhchoiste Ghaeltacht 
Uíbh Ráthaigh

Cill Dara le Gaeilge

Gaeilge Nuada

An Clár As Gaeilge

Comharchumann Forbartha 
Mhúscraí

Oifigeach Pleanála Teanga 
Muscraí

Pól Deeds

Gráinne Ní Ghilín

Máirtín Mac Ailín

Ferdia Mac Carsún & 
Dathí Mac Uait

Sinéad McConnell & 
Brian Mac An tSionnaigh

Joanne Kinnear

Gearóidín Nic 
Cathmhaoil

Tiarnán Mac Gabhann

Barra Ó Muirí

Pól Ó Meadhra

Brian Ó Gaibhín

Emma Uí Bhroin & Bríde 
de Róiste

Aoife Ní Chonchúir

John Prendergast

Máire Áine Uí Mhurchú

Áine Uí Bheoláin

Daithí de Faoite

Póla Ní Chinnsealaigh 

Marc Mac an Adhastair

Caroline Nolan

Liadh Ní Riada

pol@androichead.com

grainne@culturlann.ie

dubhdoite@gmail.com

eolas@mhicreachtain.com

bainisteoir@ionadue.org   
cultur@ionadue.org

eolas@croieanna.com

oifig@glornamona.com

eolas@cairdeteo.com

barraomuiri@gmail.com

pobalnagaeilge@
gmail.com

brian@araschronain.ie

emma@glorcheatharlach.ie 
bridederoiste@gmail.com

anic@kerryetb.ie

j.prendergast@cfcd.ie

maireainem@yahoo.ie

aine@comhchoiste.ie

eolas@cilldaralegaeilge.ie

gaeilgenuada1@gmail.com

anclarasgaeilge@gmail.com

eolas@cfmteo.com

opt@muscrai.org

Contae Grúpa Pobail Teagmhálaí Seoladh Ríomhphoist
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Corcaigh

Corcaigh

Doire

Doire

Doire

Doire

Doire

Dún (An)

Dún (An)

Dún (An)

Dún na nGall

Dún na nGall

Dún na nGall

Dún na nGall

Dún na nGall

Dún na nGall

Dún na nGall

Dún na nGall

Dún na nGall

Dún na nGall

Fear Manach

Gaillimh

Gaillimh

Gaillimh

Gaillimh

Gaillimh

Liatroim

Maigh Eo

Maigh Eo

Maigh Eo

Maigh Eo

Mí (na)

Mí (na)

Muineachán 

Muineachán 

Port Láirge

Tiobraid Árann

Tír Eoghain

Tír Eoghain

Tír Eoghain

Comhaltas Chosanta Chúil 
Aodha

Coiste Forbartha Béal Átha 
an Ghaorthaidh

Cultúrlann Uí Chanáin

Coiste Forbartha Charn 
Tóchair

Glór na Speiríní

Glór Mhachaire Fíolta

Glór Dhún Geimhin

Glór Uachtar Tíre

Cumann Gaelach Leath 
Chathail

Gaeláras Mhic Ardghail

Líonra Leitir Ceanainn

Áislann Rann na Feirste

Lár Chomhairle Paróiste 
Ghleann Cholm Cille

Béal an Phobail (LPT Chill 
Chartha, Ard a Rátha, Gleann 

Cholm Cille)

Glór Inis Eoghain

Pleanáil Teanga na Rosann

MPT Iarthuaisceart Dhún
na nGall

Coiste Forbartha Dhobhair 
Teo - Ionad Naomh Pádraig

Coiste Stiúrtha Pleanála 
Teanga Árainn Mhór

LPT Thuaisceart Dhún 
na nGall

Tús Nua

Gaeilge Mhaigh Cuilinn

Glór Locha Riach
 

Comharchumann Mhic Dara

Fóram Chois Fharraige um 
Pleanáil Teanga

Cumann Forbartha Chois 
Fharraige

Glór Gleannta Liatroma

Comhlacht Forbartha Áitiúil 
Acla

Muintir a’ Chorrain Teo

Gnó Mhaigh Eo

Togra Mhaigh Eo 
de Chonradh na Gaeilge

Comharchumann Ráth 
Chairn

Coiste Pleanála Teanga 
Ghaeltacht na Mí

Lios Darach le Gaeilge 

Muineachán le Gaeilge

Comhlucht Forbartha na 
nDéise

Conradh na Gaeilge 
an tAonach

Cairde Uí Néill

Pobal ar a’n Iúl

Gaelphobal an tSratha Báin

Concubhar Ó Liatháin

Tadhg Ó Duinnín

Pádraig Mac Congáil

Leonne Ní Loingsigh

Conchur Ó Muirí

Siobhán Clarke

Caitlín Ní Cheallaigh

Emer O’Hagan

Caitlín Ní Chearúlláin

Séamas Mac Dhaibhéid

Bairbre Uí Chathail

Eimear Nic Gairbheith

Donna Ní Ghallchobhair

Aisling Ní Churraighín

Stiofán Ó Dochartaigh

Mary O’Brein

Dónall Ó Cnáimhsí

Máire Uí Chomhaill

Fiona Ní Ghloinn

Oisín Mac Eo

Paud Ó Maolagáin

Andrea Tighe

Alí Mac Aindreasa

Seán Ó Domhnaill

Katie Ní Loingsigh & 
Aoife Ní Chonghaile

Donncha Ó hÉalaithe

Rossa Ó Snodaigh

Máire Mhic Lochlainn

Majella 
Uí Ghallachobhair

Niamh de Búrca

Brídín Ní Cheallaigh

Brídóg Ní Chonaire

Hannah Ní Bhaoill

Brian Mac Uaid

Nollaig Mag Giolla 
Thuile

Conor Mc Guinness

Kirsty Uí Ríain

Damian Ó Néill

Ciarán Mag Uidhir

Seán Mór Ó Daimhin

concubhar.oliathain@gmail.
com

bealathaabu@gmail.com

eolas@culturlann.org

leonne.niloinsigh@
ancarn.org

conchurglor@gmail.com

siobhan2211@yahoo.co.uk

nicheallaighcait@gmail.com

gloruachtartire@
hotmail.co.uk

eolas@leathchathail.ie

gaelarasmhicardghail@
gmail.com

bairbre.cpt@lionralc.ie

aislannrnaf@gmail.com

oifiglcpg@gmail.com

bealanphobail@gmail.com

gloriniseoghain@gmail.com

maryoptnarosann@
gmail.com

 donocn@gmail.com

ionadnp@gmail.com

ptarainnmhor@gmail.com

oisinmaceo@hotmail.com

tusnua.fearmanach@
hotmail.com

gaeilgemhaighcuilinn@
gmail.com

eolas@bailelochariach.ie

seancccr@gmail.com

optchoisfharraige@
gmail.com

cumannforbartha@
gmail.com

glórnangleannta@
gmail.com

maire@acaill.com

muintirachorrain@
gmail.com

niamh@gnomhaigheo.ie

eolas@conradhmhaigheo.ie 

bainisteoirccrc@gmail.com

gaeltachtnami@gmail.com

liosdarach@gmail.com

nollaig@mlg.ie

cfdeise@gmail.com

cnagantaonach@gmail.com

cairdeuineill@hotmail.com

oifigeach@pobalaraniul.com

sean_mor@outlook.ie

Contae ContaeGrúpa Pobail Grúpa PobailTeagmhálaí TeagmhálaíSeoladh Ríomhphoist Seoladh Ríomhphoist
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1. Comharthaíocht

Comharthaíocht - Córas Scórála
Iomlán marcanna - 200

Ceisteanna Ginearálta
An bhfuil an comhartha as Gaeilge nó dátheangach?
An bhfuil méid an chló Gaeilge mar an gcéanna leis an chló Béarla?
An bhfuil an cló agus stíl chéanna in úsáid don dá theanga?
An bhfuil an Ghaeilge cruinn?
Conas a chintíonn tú go bhfuil an Ghaeilge cruinn?

Comharthaíocht sheachtrach, aghaidh an tsiopa, feithiclí srl.
Cén céatadán comharthaíochta Ghaeilge atá ann i gcomparáid leis an Bhéarla?
 25%; 50: 75% 100% (7.5, 15, 22.5, 30)
An bhfuil níos mó ná ainm an chomhlachta ar an chomhartha?
An bhfuil comharthaíocht ócáideach ann?

Laistigh den Gnó
Cén céatadán comharthaíochta Ghaeilge atá ann i gcompáráid leis an Bhéarla? 
 25%; 50%; 75%; 100% (7.5, 15, 22.5, 30)
An bhfuil na comharthaí déanta don ghnó féin, eg, sainchomharthaíocht in úsáid do 
earraí éagsúla sa tsiopa?
An bhfuil comharthaí ó Fhoras na Gaeilge (nó eile) in úsáid mar shampla, cinn coitianta 
comónta tríd an ghnó?

Dearadh & Cruthaitheacht 
An bhfuil na comharthaí cruthaitheach, snasta agus tarraingteach?  Mar shampla, an 
mbaintear úsáid  as seanfhocail nó imeartas focal eile?
Ar baineadh úsáid as ábhar d’ard-chaighdeán agus an comhartha á dhéanamh?
An bhfuil an comhartha ábhartha do shuíomh na cuideachta?

1.
2.
3.
4.
5.

10
10
10
10
10

50

50

50

50

30

10
10

30

10

10

30

20
20

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
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2. Ábhair Mhargaíochta 
& Brandáil

Ábhair Mhargaíochta & Brandáil - Córas Scórála
Iomlán marcanna - 200

Ainm/Branda 
An bhfuil ainm an bhranda/na n-earraí/na seirbhísí trí Ghaeilge nó dátheangach? 
An bhfuil méid an chló Gaeilge mar an gcéanna leis an chló Béarla?
An bhfuil an cló agus stíl céanna in úsáid don dá theanga?
An bhfuil an Ghaeilge cruinn?
Conas a chintíonn tú go bhfuil an Ghaeilge cruinn?
An bhfuil an brandáil Ghaeilge cruthaitheach, snasta agus tarraingteach?  
Mar shampla, an mbaintear úsáid as seanfhocail nó imeartas focal eile?

Na hÁbhair Ghnó 
(samplaí d’ábhair ghnó a bhféadfadh gnónna iad a úsáid)
An bhfuil cártaí gnó Gaeilge ag an chomhlacht?
An bhfuil stáiseanóireacht trí Ghaeilge/dátheangach ag an chomhlacht?
An bhfuil láithreán meáin shóisialta trí Ghaeilge/dátheangach ag an chomhlacht?
An bhfuil suíomh gréasáin Gaeilge/dátheangach ag an chomhlacht?
An bhfuil fógraíocht trí Ghaeilge/dátheangach ag an chomhlacht?
An bhfuil bróisiúir trí Ghaeilge/dátheangach ag an chomhlacht?
An bhfuil éide oibre trí Ghaeilge/dátheangach ag an chomhlacht? 
An ndéantar fógraí raidió/teilifíse/meáin shóisialta/meáin chló trí Ghaeilge/dátheangach ?
Eile?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10
10
10
10
10
10

60

140

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Seirbhís Labhartha Ghaeilge don Chustaiméir - Córas Scórála
Iomlán marcanna - 200

Foireann le Gaeilge aitheanta agus ar fáil 
Cé mhéad duine ar an bhfoireann atá sásta seirbhís Ghaeilge a chur ar fáil do 
chustaiméirí?  25% (15)  50% (30)  75% (45) 100% (60) 
Sa chás nach bhfuil Gaeilge líofa ag ball foirne (nó custaiméir) an mbaintear úsáid as 
frásaí Gaeilge, ar nós, slán leat, fáilte romhat, go raibh maith agat, srl.?
An mbíonn an fhoireann ag labhairt Gaeilge ‘ar dtús’ le custaiméirí?
An bhfuil seirbhís ghutháin ar fáil trí Ghaeilge?
An bhfuil seirbhís chomhfhreagras ar fáil trí Ghaeilge?
Conas a aithníonn an custaiméír go bhfuil an tseirbhís ar fáil?  
 a. An bhfuil comhartha a chuireann le fios go bhfuil seirbhísí Gaeilge ar 
 fáil sa ghnó?
 b. An bhfuil suaitheantas ar éide na foirne atá sásta Gaeilge a labhairt?

Cur chun cinn na seirbhíse labhartha
An bhfuil spreagadh ar bith ann don fhoireann Gaeilge a fhoghlaim nó a fheabhsú?
 a. Ranganna inseirbhíse
 b. Tacaíocht le táillí ranganna 

1.

2.

3.
4.
5.
6.

60
10

20
20
20

15

15

160

40

20
20

7.

3. Seirbhís Labhartha 
Ghaeilge don Chustaiméir



www.freagra.net 
Seirbhísí Aistriúcháin saor in aisce.
Is líne chabhrach seirbhís aistriúcháin saor in 
aisce é Freagra le haghaidh freagra tapa a fháil 
ar cheisteanna faoi gach gné den Ghaeilge. Thig 
glaoch, téacs nó ríomhphoist a sheoladh chuig:
087 7935913 | freagra@ling.ie

Aistritheoirí
Déanann Foras na Gaeilge maoirsiú ar An Séala 
Creidiúnaithe d’Aistritheoirí. Is cáilíocht ghairmiúil 
í seo d’aistritheoirí agus Gaeilge a fheidhmíonn 
mar dhearbhú i leith caighdeán oibre an 
aistritheora.  Tá liosta ar fáil anseo

Scéim Tacaíochta Gnó
Tá maoiniú meaitseála 50:50 ag Foras na Gaeilge 
d’fhiontair thráchtála (nó aon fhiontar nach 
dtiteann faoi théarmaí Acht na dTeangacha 
Oifigiúl 2003). Is é an t-uasmhéid atá ar fáil faoin 
scéim seo ná ¤3,000/£2,700.
Tuilleadh eolais anseo

Acmhainní gnó Fhoras na Gaeilge
Acmhainní atá ar fáil saor in aisce ó Fhoras na 
Gaeilge anseo

Billeoga Deachleachtais - Comharthaíocht agus 
Pacáistíocht.
Tá dhá bhilleog ag Foras na Gaeilge le treoir ar 
an gcleachtas is fearr i dtaobh úsáid an dá 
theanga ar chomarthaíocht agus ar 
phacáistíocht.

Billeog Deachleachtais Comharthaíochta 
Tá bileog clóite ag Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar 
deachleachtais comharthaíochta ar fáil anseo

Foclóirí

Teanglann.ie
Ar an suíomh seo, tá leaganacha inchuardaithe 
leictreonacha de English-Irish Dictionary (de
Bhaldraithe, 1959) agus de Foclóir 
Gaeilge-Béarla (Ó Dónaill, 1977), an dá
fhoclóir atá mar phríomhfhoinsí tagartha ag 
pobal na teanga le breis is caoga bliain.

Bunachar Foghraíochta
Sa Bhunachar Foghraíochta tá comhaid 
fuaime ar fáil inar féidir focail a chloisteáil i 
ngach ceann de na trí mhórchanúint: canúint
Chonnacht, canúint Uladh agus canúint na 
Mumhan.

PotaFocal
Foclóir Neamhspleách Gaeilge.

Foclóir.ie
Foclóir Nua Béarla-Gaeilge Fhoras na Gaeilge.

Foclóirí Speisialaithe

Lámhleabhar Miondíola
Téarmaí Gaeilge sa tionscal miondíola, foilsithe 
ag Foras na Gaeilge.

Lámhleabhar Bia & Dí
Lámhleabhar foilsithe ag Foras na
Gaeilge dírithe ar an earnáil bia & dí

Gluaiseanna

Téarma.ie
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta
don Ghaeilge.

Name Your Place Booklet
Is áis bhunúsach é an leabhrán seo a 
sholáthraíonn logainmneacha agus comhairle i 
dtaobh ainmniú eastáit tithíochta nó forbairtí eile 
i nGaeilge.

Frásleabhar Raghnallach
Tá neart frásaí cuidiúil le húsáid i ngnóanna 
éagsula sa frásleabhar Gaeilge seo ó Fhéile 
Ealaíon Raghnallach le cabhair ó ghrúpa comhrá 
Gaeilge atá lonnaithe sa cheantar, Cabairí.

Fáiltiú & Comharthaíocht
Frásaí agus téarmaí úsáideacha gur féidir a úsáid 
i gcomhfhreagras nó i gcomhrá ag 
déanamh do ghnó trí Ghaeilge:

 Gaelchultúr
 Gailimh le Gaeilge

Suaitheantais Fhoras na Gaeilge
Tá suaitheantais ar fáil saor in aisce ó Fhoras na 
Gaeilge, “Tá Gaeilge agam” agus 
“Tá Cúpla Focal” agam.
Tá siad ar fáil anseo

An Fáinne 
Tugann An Fáinne cumas Gaeilge an té atá á 
chaitheamh le fios agus go bhfuil sé/sí toilteanach 
í a labhairt. Tá trí leibhéal ar fáil:
Fáinne Óir - a chuireann líofacht in iúl
Fáinne Airgid - don duine le cumas bunúsach sa 
Ghaeilge
Cúpla Focal - don duine le cúpla focal

Scéim Tacaíochta Gnó
Tá maoiniú meaitseála 50:50 ag Foras na Gaeilge 
d’fhiontair thráchtála (nó aon fhiontar nach 
dtiteann faoi théarmaí Acht na dTeangacha 
Oifigiúl 2003). Is é an t-uasmhéid atá ar fáil faoin 
scéim seo ná ¤3,000/£2,700.
Tuilleadh eolais anseo

Leideanna

Rannóg 1 & 2
Comharthaíocht
Ábhair Mhargaíochta & Brandáil

Rannóg 3
Ábhair Mhargaíochta & Brandáil Foclóirí agus Téarmaíocht
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http://www.freagra.net 
mailto:freagra%40ling.ie?subject=
https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2021/04/eefdeaa67f112692ab941e48a87c9c32.pdf
https://www.forasnagaeilge.ie/funding-schemes/?lang=en
https://www.forasnagaeilge.ie/about/supporting-you/gno-means-business/order-business-resources/?lang=en
https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2016/03/Bilingual-Signage_Treoir-Guide_FnaG_Croch.pdf
https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2016/03/Pac%C3%A1ist%C3%ADocht-Dh%C3%A1theangach-05.04.17.pdf
https://www.gaidhlig.scot/wp-content/uploads/2018/06/Best-practice-for-bilingual-signs.pdf
http://Teanglann.ie
https://www.teanglann.ie/ga/fuaim/
http://www.potafocal.com/
https://www.focloir.ie/
https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2016/03/leabhar_miondiola.pdf
https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2016/03/lamhleabhar_bia.pdf
http://www.tearma.ie
https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2016/03/Name-your-place3FnG.pdf
https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2016/03/Frsleabhar-Raghnallach.pdf
https://www.gaelchultur.com/ga/frasai_usaideacha.aspx
https://gleg.ie/useful-phrases/?lang=en
https://www.forasnagaeilge.ie/about-foras-na-gaeilge/our-role-supporting-you/gno-means-business/business-resources/order-resource-form/?lang=en
https://www.forasnagaeilge.ie/funding-schemes/?lang=en


20

Aistriúchán

www.freagra.net 
Seirbhísí Aistriúcháin saor in aisce.
Is líne chabhrach seirbhís aistriúcháin saor in 
aisce é Freagra le haghaidh freagra tapa a fháil 
ar cheisteanna faoi gach gné den Ghaeilge. Thig 
glaoch, téacs nó ríomhphoist a sheoladh chuig:
087 7935913 | freagra@ling.ie

Aistritheoirí
Déanann Foras na Gaeilge maoirsiú ar An Séala 
Creidiúnaithe d’Aistritheoirí. Is cáilíocht ghairmiúil 
í seo d’aistritheoirí agus Gaeilge a fheidhmíonn 
mar dhearbhú i leith caighdeán oibre an 
aistritheora.  Tá liosta ar fáil anseo

Físeáin

Físeáin Ghlór na nGael
Tá sraith físeán ag Glór na nGael ar an ngnó – tá 
teacht orthú anseo:

 Físeán 1
 Fiseán 2

Físeán Fhoras na Gaeilge
Tá sraith físeán ag Foras na Gaeilge ar ghnó le 
Gaeilge – tá teacht orthú anseo:

 Físeáin Fhoras na Gaeilge

Físeáin Údarás na Gaeltachta
Tá sraith físeán ag Údarás na Gaeltachta ar ghnó 
le Gaeilge – tá teacht orthú anseo:

 Físeáin Údarás na Gaeltachta

San Oifig

Dia duit/ haigh. Seo (ainm) ó (gnólacht). 
 
Tá mé sa san oifig faoi láthair ach níl mé ag mo 
dheasc.

Fág teachtaireacht le d’ainm agus d’uimhir agus 
cuirfidh mé scairt ar ais ort go luath.

Go raibh maith agat as do ghlaoch.

As Láthair

Dia duit/ haigh. Seo (ainm) ó (gnólacht). 
 
Níl mé sa san oifig faoi láthair.

Fág teachtaireacht le d’ainm agus d’uimhir agus 
cuirfidh mé scairt ar ais ort go luath.

Go raibh maith agat as do ghlaoch.

Ar Saoire

Dia duit/ haigh. Seo (ainm) ó (gnólacht). 
 
Níl mé sa san oifig faoi láthair, tá mé ar saoire go 
dtí (dáta).

Fág teachtaireacht le d’ainm agus d’uimhir agus 
cuirfidh mé scairt ar ais ort go luath.

Go raibh maith agat as do ghlaoch.

In the Office

Hello/Dia duit. This is (name) at (organisation).

I am in the office, however I am currently away 
from my desk

Please leave me a message with your name and 
number and I’ll return your call soon.

Thank you for calling.  

Short Absence  

Hello/Dia duit. This is (name) at (organisation).

I’m not in the office right now.

Please leave me a message with your name and 
number and I’ll return your call soon.

Thank you for calling.  

Short Absence  

Hello/Dia duit. This is (name) at (organisation).

I’m not in the office now, I am one leave until 
(date).

Please leave me a message with your name and 
number and I’ll return your call soon.

Thank you for calling.  

Dea-Chleachtais

Eolaire Gnó Chonradh na Gaeilge
Tá eolaire gnó ag Conradh na Gaeilge, déanann 
siad áird a tharraingt ar gnó difriúl gach 
seachtain. Cláraigh anseo

Céimeanna Ginearálta Gnó ó 
Gaillimh le Gaeilge. 
Tá céimeanna ginearálta curtha le chéile ag 
Gaillimh le Gaeilge mar threoir do chomhlachtaí 
gur mhaith leo dul i dtreo an dátheangachas

 Gnó le Gaeilge
 Dearadh

Billeog Deachleachtais Comharthaíochta 
Tá bileog clóite ag Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar 
deachleachtais comharthaíochta ar fáil anseo

Aistriúchán

Beannaithe Glórphoist
Samplaí
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http://www.freagra.net 
mailto:freagra%40ling.ie?subject=
https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2021/04/eefdeaa67f112692ab941e48a87c9c32.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lQv2I9rfjqU
https://www.youtube.com/watch?v=9YiDoU0RCcc
https://www.youtube.com/watch?v=AX61NeUbEHI&list=PLdoi9yvh3zxr6W7lVkjxsi7X9YnidOiKh&index=1
https://www.youtube.com/user/UdarasNaGaeltachta/videos
https://peig.ie/eolaire/claraigh-do-ghno/
https://gleg.ie/gaeilge-sa-ghno/
https://gleg.ie/dearadh/
https://www.gaidhlig.scot/wp-content/uploads/2018/06/Best-practice-for-bilingual-signs.pdf
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Fiontraí Óg na Bliana

Mar a bhronnfar gradaim

Bronnfar dhá ghradaim ar leith le linn searmanas bronnta 2022 ar bheirt duine óg a léiríonn bua don 
fhiontraíocht le Gaeilge.  Is sa dá rannóg seo a bhronnfar na gradaim:

 Fiontraí Óg na Bliana, Rannóg 1
Aois 12 - 18 (aois scoile le linn na scoilbhliana 21/22)

 Fiontraí Óg na Bliana, Rannóg 2
Aois 18 - 21 (duine atá thar aois na scoile ach faoi 22 bliain d’aois i Meitheamh 2022)

Ar mholadh ón choiste pobail áitiúil nó ón scoil, déanfaidh moltóirí na scéime iarratas a mheas don 
Ghradam seo. 

Chun duine óg a ainmniú don ghradam, is cóir tuairisc a chur ar fáil do Ghlór na nGael faoi Mhí 
Mheitheamh 2022 a shonraíonn go soiléir mar a léiríonn an duine ainmnithe na tréithe seo a leanas:

 1. Bua don fhiontraíocht
 2. Cumas samhlaíoch ina c(h)ur chuige
 3. Íomhá dhearfach i leith na Gaeilge a chur chun tosaigh
 4. Seirbhís le Gaeilge don chustaiméir nó don chliant

Tar éis sin, cuirfidh moltóirí na scéime aithne níos fearr ar na fiontraithe a shaothraíonn áit ar an 
ghearrliosta trí agallamh gairid.  

Bronnfar trófaí, iPad agus 3 ticéad le haghaidh searmanas bronnta 2022 ar an dá bhuaiteoir, chomh 
maith leis an teideal ‘Fiontraí Óg na Bliana de chuid GRADAIM’.

Déantar teagmháil linn ag gno@glornangael.ie le haghaidh tuilleadh eolais agus chun 
ainmniúchán a dhéanamh.

Fiontraí Óg na Bliana
de chuid GRADAIM
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www.gradaim.ie


