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Tá bileog nua eolais foilsithe ag 
Glór na nGael d’ábhar 
tuismitheoirí. 

Is é is sprioc leis an bhileog ná 
iad a spreagadh leis an Ghaeilge 
a roghnú mar theanga clainne. 

Tá páistí fud fad na hÉireann á 
dtógáil le Gaeilge agus cuireann 
an bhileog ina luí ar 
thuismitheoirí nach cinneadh ait 
é agus go mbeidh tacaíocht ar 
fáil dóibh má ghlacann siad an 
cinneadh sin. 

Is féidir cóipeananna den bhileog 
a fháil ach teagmháil a dhéanamh 
le Marcas Mac Ruairí ag 
marcas@glornangael.ie.  

An bhileog eolais nua-fhoilsithe ag Glór 

na nGael, ‘Ar smaoinigh tú ar do pháiste 

a thógáil le Gaeilge.’ 



2 

Níor mhaith le héinne 
againn go mbeidh ar 
pháiste dul isteach 
san otharlann ach 
tarlaíonn sé. 

Is féidir leis an taithí 
bheith dian ar an 
pháiste agus ar na 
tuismitheoirí araon 
agus bíonn orainn 
uilig bheith láidir. 

Is féidir an strus a 
mhaolú má dhéantar 
an t-ullmhúchán 
ceart. 

Labhair faoin 
otharlann mar áit 
shona ina gcabhraíonn 
dochtúirí agus 
banaltrai le sláinte a 
fheabhsú. 

Seo léideanna ar 
dheis bunaithe ar 
chomhairle a 
d’fhoisligh Bord na 
Gaeilge tamailll de 
bhlianta  shin: 

 

 

 Déan mar a iarrann na dochtúirí is banaltraí. 

 Cuir ceist ar an dochtúir faoin gcomhar leighis a chuirfear 

ar an bpáiste. 

 Dearbhaigh go gcuirfidh tú cuairt orthu a oiread agus is 

féidir agus go mbeidh sí nó sé ag teacht abhaile. 

 Mínigh x-ghathanna, scanadh, instealladh, tástáil fola 

agus eile. Inis an fhírinne. 

 Beir leat an bréagán nó pluid is ansa léi nó leis agus an 

gubán súraic nó buidéal (má tá sé fós in úsáid). 

 Beidh gá ag do pháiste leat, go mór mór roimh agus i 

ndiaidh obráide. 

 Is minic gurb é an dearbhu agus a lán grá an leigheas is 

tábhachtaí. 

 Gráigh do leanbh. Tabhair barróg do do leanbh. 

 Tabhair nuacht ón bhaile. 

 Munar féidir leat féin bheith ann i gcónaí eagraigh duine 

eile i do áit. 
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Séipéal an Aiséirí, Cill Áirne, 

Ceol & Rince le Mháire & Spraoi 
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Déanann Lá Idirnáisiúnta na mBan ceiliúradh ar bhuanna na mban i réimsí 
eacnamaíochta, sóisialta, polaitiúil agus cultúrtha. Spreagann an lá seo daoine 

bogadh chun gnímh in aghaidh idirdhealaithe.  

Tá Lá  
Idirnáisiúnta na mBan 
á chéiliúradh ar an 8 
Márta le breis agus  
100 bliain.  

Sa bhliain 1975, rinne 
na Náisiúin Aontaithe 
ceiliúradh oifigiúil, 
domhanda ar chearta 
na mban agus sío-

Déanann an lá seo ceilúradh 
ar mhná inspioráideacha ón 
stair agus sa lá atá inniu 
ann.  
 
Is é sprioc an lá seo fosta ná 
daoine a chur ag caint ar 
chomhionannas inscne.  
 
An raibh a fhios agat?  
 
 I rialtais náisiúnta ar fud 

an domhain, ní mná iad 
ach 23% de na             
polaiteoirí. 

 
 Ar an mheán, faigheann 

mná 25-40% níos lú    
airgid na na fir a         
dhéanann an post céanna.  

 
 Ar fud an domhain, as na 

daoine nach bhfuil in ann 
léamh, is mná iad 60% 
acu.  

 
 In Éirinn, bíonn sé     

deacair ar mhná post 
bainisteora a fháil. Níl 
ach 40% de na postanna 
mar bhainisteoirí 
sóisearacha agus 17% de 
na postanna mar CEO ag 
mná.  

Buanna mhná 
an domhain a 
cheiliúradh   
 

Daoine a 
spreagadh 
chun gnímh 
maidir le  
comhionannas 

Mná agus 
cailíní ar fud 
an domhain a 
chumhachtú 
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Cé hí?  

Is údar í J.K. Rowling a bhfuil clú agus cáil uirthi ar fud an domhain as na    leabhair Harry Potter a 
scríobh. Ba í an scríbhneoir is saibhre sa bhliain 2017. Ní amháin sin, ach bíonn sí ag troid ar son mná 
agus cailíní in am an ghátair.  

 

Ainm Cléite 

Is é an fíorainm atá uirthi ná Joanne, ach tugann sí Jo uirthi féin. Shíl an comhlacht a d’fhoilsigh a 
cuid leabhar nach mbeadh móran suime ag daoine an chéad leabhar Harry Potter a cheannach agus a 
léamh dá mbeadh a fhios acu gur bean a scríobh é. Mar sin, d’iarr siad uirthi litreacha a úsáid in áit a 
céad ainm le nach mbeadh a fhios ag daoine. Seasann an ‘K’ don ainm Kathleen, an t-ainm a bhí ar a 
seanmháthair.  

 

Cad é mar a fuair sí post mar scríbhneoir? 

Thosaigh sí ag scríobh scéalta agus í sé bliana d’aois. Scríobh sí a céad úrscéal agus í 11 bliana d’aois. 
Sular fhoilsíodh a céad leabhar, d’oibrigh sí mar thaighdeoir le Amnesty International.  

Ghlac sé sé mbliana uirthi Harry Potter agus an Órchloch a scríobh agus is iomaí am crua a bhí aici le 
linn an ama sin. Bhí sí ina máthair shingil agus í ag obair mar mhúinteoir i nDún Éideann. Scríobh sí 
gach uair a raibh am saor    aici.  

 

Cén fáth a bhfuil meas agam uirthi? 

Tá meas agam ar an bhean seo mar is duine cruthaitheach í a bhfuil bua na scríbhneoireachta aici. 
Thug an bua sin eispéaras iontach do léitheoirí ar fud an domhain agus i réimse leathan teangacha. Ní 
amháin sin ach bhunaigh sí an Volant Charitable Trust, carthanacht a chuidíonn le daoine a bhfuil an 
galar MS orthu.  


