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Focal ó Cheannasaí Thuismitheoirí na Gaeltachta 
Seo an chéad mhór-shuirbhé náisiúnta Gaeltachta ar sheirbhísí teaghlaigh agus tá an-áthas ar Thuismitheoirí na
Gaeltachta (TnaG) na torthaí a chur i láthair an phobail. Is eagraíocht í TnaG a bhfuil sé mar aidhm aici freastal ar
theaghlaigh de réir a mianta féin. Tá tábhacht ar leith ag baint le tuairimí na dteaghlach sin agus beidh tionchar ag na
torthaí seo ar ghnéithe éagsúla den obair a bheidh ar bun ag TnaG amach anseo. Treoir a bheidh ann dúinn agus
déanfar gach iarracht na héilimh a chomhlíonadh. 

Rinneadh gach aon iarracht an suirbhé a scaipeadh ar an oiread teaghlaigh agus ab fhéidir sa Ghaeltacht agus mar
Cheannasaí tá mé thar a bheith buíoch d’fhoireann dícheallach TnaG a chaith dua leis an méid seo a bhaint amach.
Táimid buíoch chomh maith de na hOifigigh Pleanála Teanga a scaip an suirbhé go háitiúil, Údarás na Gaeltachta agus
Tús Maith, comharchumainn agus gníomhaithe pobail, scoileanna, naíonraí agus eagraíochtaí éagsúla eile a scaip an
suirbhé ar ár son agus a chinntigh go raibh deis ag an oiread daoine agus ab fhéidir tabhairt faoi. Fuaireamar an-
tacaíocht ó na meáin sna hiarrachtaí seo chomh maith agus tá mé ag súil go mbainfear úsáid as na torthaí anois le
tuilleadh anailíse a dhéanamh ar an eolas atá ar fáil.  

Is suirbhé fada go leor a bhí anseo, obair faoi leith a bhí i gceist len é a líonadh ach d’éirigh linn go leor daoine a
mhealladh agus táimid an-sásta leis an líon freagraí a fuarthas. Tá idir ábhar iontais agus ábhar misnigh sna torthaí
agus eolas thar cuimse. Tá tús curtha leis an anailís sa tuairisc seo ach go deimhin níl ann ach a thús. Seo eolas
luachmhar atá ar fáil d’aon duine nó dream ar cás leo ceist na Gaeltachta agus na Gaeilge agus tá súil agam go
mbainfear úsáid as na torthaí seo ar leas na teanga agus na Gaeltachta agus thar aon rud eile ar leas na dteaghlach atá
ag tógaint a gclann le Gaeilge, an chéad ghlúin eile de phobal na Gaeltachta. Is iad sin lóchrann na teanga, ná múchtar
orainn é.
Sorcha Ní Chéilleachair, Ceannasaí Thuismitheoirí na Gaeltachta, Aibreán 2021. 

Focal ó Sarah McGuinness
Bhí an-áthas orm an chéad mhór-shuirbhé náisiúnta Gaeltachta ar sheirbhísí teaghlaigh a dhearadh. Obair fhiúntach agus
luachmhar atá ann do thodhchaí na Gaeltachta agus do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge. Tá sé tábhachtach go
bhfuil an taighde seo ar siúl agus tá súil agam go rachaidh torthaí ár gcuid oibre go mór i bhfeidhm ar phobal na
Gaeltachta. Bhain mé an-taitneamh as an obair a rinne mé ar an tionscadal seo agus tá mé ag tnúth go mór leis an tuairisc
seo a roinnt go poiblí. 
Sarah McGuinness, taighdeoir, Aibreán 2021.
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Cuid a 1: Réamhrá & Cúlra 

1.1 Cúlra: 
Beartaíodh an suirbhé seo a dhéanamh mar chuid den ullmhúchán a bhí ar bun ag Tuismitheoirí na Gaeltachta don dara
straitéis 3 bliana a bhí le n-aontú le Roinn na Gaeltachta. D’fhéadfadh scóip fíor-leathan a bheith ag suirbhé dá leithéid mar
sin aontaíodh ar dhíriú ar sheirbhísí teaghlaigh amháin agus ar theaghlaigh le páistí in aois 0-12.  

Bhíothas ag iarraidh fáil amach cad é an freastal a bhí á dhéanamh ar theaghlaigh sa Ghaeltacht, cad iad na seirbhísí
teaghlaigh a bhí agus nach raibh ar fáil dóibh, cén teanga ina raibh na seirbhísí teaghlaigh sin ar fáil, cá raibh na bearnaí
agus cad é an t-éileamh a bheadh ann ar sheirbhísí teaghlaigh faoi leith i nGaeilge. Chuathas i gcomhar le dreamanna eile a
bhí ag cur seirbhísí pobail agus teanga ar fáil sa Ghaeltacht agus cuireadh grúpa oibre le chéile leis an obair a stiúradh.
Páirteach sa ghrúpa oibre sin bhí Tuismitheoirí na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta, Tús Maith agus ionadaithe thar ceann
na nOifigeach Pleanála Teanga. Fostaíodh Sarah McGuinness, taighdeoir ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Claith le
comhairle a chur orainn, an suirbhé a dhearadh, agus leis na staitisticí a ríomh. 

1.2 Aidhmeanna & Cuspóirí: 
Pléadh cuspóir an tsuirbhé i dtús ama agus aontaíodh go mbeadh na haidhmeanna seo a leanas i gceist:
1. Eolas a bhailiú faoi sheirbhísí teaghlaigh atá/nach bhfuil ar fáil sa Ghaeltacht agus cén teanga ina bhfuil na seirbhísí sin
ar fáil. 
2. Cén úsáid a bhaintear as na seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge.
3. Cén t-éileamh atá ann do sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge. 
4. Cé chomh sásta is atá teaghlaigh le cúrsaí teanga na seirbhísí teaghlaigh a bhí ar fáil i nGaeilge. 

1.3 Sainmhíniú ar Sheirbhísí Teaghlaigh
Glacadh mar shainmhíniú ar ‘sheirbhísí teaghlaigh’ aon tseirbhís atá ar fáil sa phobal, atá dírithe go sonrach ar theaghlaigh
nó ar pháistí agus a mbainfeadh teaghlaigh úsáid astu pé acu go rialta, go hannamh nó eile. Tá réimse leathan de sheirbhísí
san áireamh sa sainmhíniú seo de ‘seirbhísí teaghlaigh’ ina measc seirbhísí sláinte a chuireann an stát ar fáil, an córas
scolaíochta agus réamhscolaíochta, cúram leanaí, ócáidí agus imeachtaí sóisialta, ranganna do pháistí agus do
thuismitheoirí, grúpaí spraoi, fearas spraoi, leabhair, ócáidí litríochta, tacaíocht don nGaeilge, clubanna i réimse leathan
spóirt, clubanna óige, cluichí boird agus go leor eile nach iad. Cuireann idir eagrais stáit, eagrais phobail agus eagrais
dheonacha na seirbhísí seo ar fáil. Aontaíodh nach aon bhreithiúnas ar chaighdeán na seirbhísí a bheadh i gceist ach bailiú
eolais, úsáid agus éileamh a fhiosrú.

1.4: Leagan Amach
Bhí sraith ceisteanna ag tús an tsuirbhé le eolas ginearálta a bhailiú faoi phróifíl an teaghlaigh. Bailíodh eolas anseo faoin
gceantar ina raibh an teaghlach lonnaithe (cén Limistéar Pleanála Teanga) agus aois na bpáistí sa teaghlach. 

Cuireadh liostaí seirbhísí teaghlaigh le chéile, pléadh na seirbhísí sin, cuireadh gearrliosta le chéile agus ansin roinneadh na
seirbhísí teaghlaigh ar fad i ngrúpaí comónta éagsúla. 7 ngrúpa ar fad a bhí i gceist agus bhí 49 ceist faoi sheirbhísí
teaghlaigh nó faoi rannóga seirbhísí teaghlaigh san áireamh sna grúpaí sin. 

Cuireadh sraith ceisteanna i ngach grúpa. Tosaíodh le ceist faoin tseirbhís/grúpa seirbhísí teaghlaigh féin agus an raibh
sí/siad ar fáil sa phobal áitiúil. Bhí ceithre rogha anseo: Tá an tseirbhís ar fáil i nGaeilge, tá an tseirbhís ar fáil i mBéarla, tá
an tseirbhís ar fáil go dátheangach nó níl an tseirbhís ar fáil/Níl a fhios agam. 

Rinneadh freagraí na gceisteanna sin a rangú ansin. Don dream a léirigh go raibh na seirbhísí teaghlaigh ar fáil i nGaeilge,
fiafraíodh dóibh an mbaineann siad úsáid as na seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge. Bhí ceithre rogha tugtha: Baineann, ní
bhaineann, bhain san am atá caite nó bhainfinn dá mbeadh gá. 
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Ansin don dream a dúirt go raibh an tseirbhís teaghlaigh ar fáil i mBéarla, go dátheangach nó nach raibh an tseirbhís ar
fáil/níl a fhios agam, fiafraíodh dóibh an mbainfidís úsáid as an tseirbhís teaghlaigh dá mbeadh sí ar fáil i nGaeilge. 
Dhá rogha a bhí anseo, bhainfinn nó ní bhainfinn. 

Tugadh deis do dhaoine ag deireadh gach aon rannóg nó grúpa agus arís ag deireadh an tsuirbhé féin a gcuid tuairimí agus/nó
tuilleadh eolais a thabhairt. Ghlac go leor teaghlaigh leis an deis seo, 1,127 teachtaireacht a fágadh agus tá an t-uafás eolais
bailithe dá réir. Tá scagadh á dhéanamh ar an eolas sin faoi láthair agus foilseofar tuarascáil eile ina leith amach anseo.  

1.5: Cur chuige
Cuireadh dhá leagan den suirbhé ar fáil, ceann i nGaeilge agus ceann go dátheangach (i nGaeilge agus i mBéarla) le teacht ar
theaghlaigh le cúlraí teanga éagsúla. Ní raibh aon ghá ainm a chur leis an suirbhé le go mbeadh daoine in ann a gcuid mianta
agus tuairimí a chur in iúl faoi rún ach bhí deis ann ag deireadh an tsuirbhé foirm neamhspléach a líonadh le bheith san
áireamh i dtarraingt do 10 gcinn de dhearbháin €50 do ghnólachtaí Gaeltachta. 

Suirbhé ar líne amháin a bhí i gceist agus leagadh síos sprioc de 1,000 freagra le cinntiú go mbeadh barántas ag an suirbhé.
Úsáideadh an córas SurveyMonkey leis an suirbhé a riar, córas a bhfuil socruithe faoi leith ann a chinntíonn nach mbaintear
mí-úsáid as iarrachtaí ar eolas dá leithéid seo a bhailiú. 

Cuireadh an suirbhé ar fáil don phobal ar an 18 Eanáir 2021 agus tugadh go dtí an 8 Feabhra do dhaoine é a líonadh, trí
seachtaine san iomlán. Scaipeadh an suirbhé go forleathan ar líne agus i measc gréasáin éagsúla sna pobail Ghaeltachta.
Baineadh an sprioc amach agus ar deireadh 1,057 duine/teaghlach a d’fhreagair an suirbhé. 
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Rinneadh rangú eile ar na freagraí seo agus fiafraíodh den dream a léirigh go mbaineann/gur bhain úsáid as na seirbhísí
teaghlaigh i nGaeilge, cé chomh sásta is a bhí siad le cúrsaí teanga na seirbhísí teaghlaigh sin. Rogha idir An-sásta, sásta, níl
aon tuairim agam ina leith, míshásta agus an-mhíshásta a bhí i gceist. 
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Cuid a 2: Torthaí: Réamhrá & eolas faoi na teaghlaigh 

2:1: Réamhrá
Tá torthaí an tsuirbhé tugtha sa tuarascáil seo. Tugtar an t-eolas go lom le fíor-bheagán anailíse. 

Bíonn barántas faoi leith ag suirbhé a bhfuil sampla de 1,000 freagra i gceist leis agus glactar leis dá réir sin gur léiriú
réasúnta cruinn atá i dtorthaí an tsuirbhé seo de dhearcadh agus mianta phobal na Gaeltachta agus den staid reatha ó thaobh
seirbhísí teaghlaigh de. Úsáidtear téarmaíocht sa tuairisc a léiríonn an méid seo dá bharr agus is ionann téarmaí dá
leithéid‘sa phobal’ ‘sa Ghaeltacht’ agus ‘ i measc teaghlaigh sa Ghaeltacht’ agus ‘an chuid sin de phobal na Gaeltachta a
líon an suirbhé’ dá réir. 

Ní mór tabhairt faoi deara gur ionann 'Níl' agus 'Níl a fhios agam' sna freagraí a tugadh sa suirbhé agus go bhfuil an dá chás
sin san áireamh nuair a deirtear nach bhfuil seirbhísí ar fáil sa phobal/ nach bhfuil an pobal ar an eolas faoi sheirbhísí sa
tuarascáil seo. Mar a bhíonn i gceist le suirbhé dá leithéid, le sampla de 1,000 teaghlach agus bunaithe ar dhaonra
teaghlaigh na Gaeltachta, tá lamháil earráide 3% i gceist. 

Tá eolas tugtha sa chéad dá mhír ar lonnaíocht agus aois na bpáistí sna teaghlaigh a líon an suirbhé. Ina dhiaidh sin, tugtar
eolas agus déantar anailís ghearr ar thorthaí iomlána náisiúnta an tsuirbhé. Pléitear leis na grúpaí ansin, tugtar eolas
ginearálta agus déantar anailís ghearr ar gach grúpa. Tá sraith graf curtha ar fáil le gach grúpa a thugann briseadh síos na
dtorthaí de réir grúpaí agus ceisteanna. 

2.2: Próifíl Teaghlaigh: Lonnaíocht
 Féach thíos eolas faoi lonnaíocht agus próifíl aoise na dteaghlach a líon an suirbhé. Tugtar eolas sa chéad léaráid ar an
scaipeadh de réir contae agus tá briseadh síos de réir Limistéir Pleanála Teanga sna léaráidí a leanann. Léiríonn an t-eolas
thíos go raibh scaipeadh maith tíreolaíoch ar fud na gceantar Gaeltachta agus réimse leathan aoiseanna i gceist leis na
teaghlaigh a líon an suirbhé. 

Figiúr 2.1: Na teaghlaigh a ghlac páirt sa suirbhé, briste síos de réir Contae
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Figiúr 2.2: Líon na dteaghlach a líon an suirbhé i nDún na nGall, briste síos de réir
LPT
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Figiúr 2.3: Líon na dteaghlach a líon an suirbhé i Maigh Eo, briste síos de réir LPT*
Aontaíodh Tuar Mhic Éadaigh a chur isteach faoi dhó – faoi Mhaigh Eo (ar mhaithe le soiléireacht) agus faoi Ghaillimh
(mar atá sé i leagan amach na LPT)
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Figiúr 2.4: Líon na dteaghlach a líon an suirbhé i gContae na Gaillimhe, briste síos
de réir LPT
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Figiúr 2.6: Líon na dteaghlach a líon an suirbhé i gCorcaigh, briste síos de réir
LPT
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Figiúr 2.8: Líon na dteaghlach a líon an suirbhé i gCo. na Mí, briste síos de réir
LPT
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2.3: Próifíl teaghlaigh: Aois na bpáistí
Seo a leanas na réimsí aoise a bhí i gceist sna teaghlaigh a líon an suirbhé. Bhí níos mó ná páiste amháin i gceist i
bhformhór na gcásanna mar sin níl an t-iomlán cothrom le 100% dá bharr. 

Figiúr 2.9: Aois na bpáistí sna teaghlaigh a líon an suirbhé
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• 48% de phobal na Gaeltachta nach bhfuil seirbhísí teaghlaigh ar fáil dóibh, in aon teanga, nó nach bhfuil aon eolas acu
faoi na seirbhísí sin. 

• Tá seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge ar fáil do 30% de theaghlaigh sa Ghaeltacht.

• Tá seirbhísí teaghlaigh i mBéarla nó go dátheangach ar fáil do 22% de theaghlaigh sa Ghaeltacht. 

• Seirbhísí teaghlaigh oideachais agus cúram leanaí is láidre ó thaobh na Gaeilge de agus nuair a chuirtear na seirbhísí sin
as an áireamh, tá seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge ar fáil do 24% den phobal agus seirbhísí teaghlaigh i mBéarla nó go
dátheangach ar fáil do 23% de phobal na Gaeltachta.
 
• 81% de theaghlaigh a bhaineann, a bhain nó a bhainfeadh úsáid as seirbhís teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht (nuair a
bhíonn a leithéid ar fáil).  

• Tá 93% de theaghlaigh a bhain úsáid as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht an-sásta nó sásta le cúrsaí teanga na
seirbhísí sin. 

• Deir 69% de theaghlaigh go mbainfeadh siad úsáid as seirbhís teaghlaigh i nGaeilge sa chás is nach bhfuil an tseirbhís sin
ar fáil, nach eol dóibh é bheith ar fáil nó nach bhfuil sé ar fáil i nGaeilge sa Ghaeltacht.

Cuid a 3: Torthaí: Torthaí iomlána Náisiúnta

3.1: Príomh thorthaí iomlána an tsuirbhé
Seo cur síos ar an suirbhé ina iomláine agus na torthaí atá i gceist nuair a chuirtear freagraí na gceisteanna ar fad le chéile.  
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3.2: Anailís ar thorthaí iomlána

Ábhar suntais agus imní é nach bhfuil seirbhísí teaghlaigh, fiú iad sin ar féidir gnáth-sheirbhísí, bun-sheirbhisí nó seirbhísí
riachtanacha a thabhairt orthu (is cuma cén teanga) ar fáil nó eolas faoi na seirbhísí sin ag 48% de phobal na Gaeltachta. Cé
gur léiriú é seo ar an easpa freastail a dhéantar ar theaghlaigh go ginearálta, is deis é chomh maith na seirbhísí sin a chur ar
fáil, cuid acu a chur ar bun den chéad uair fiú, i nGaeilge. 

As an 52% den phobal a bhfuil seirbhísí teaghlaigh ar fáil dóibh, is ábhar misnigh é go bhfuil seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge
ar fáil do 30% de theaghlaigh. Is ionann sin agus a rá gur seirbhísí i nGaeilge iad 58% de sheirbhísí teaghlaigh a chuirtear ar
fáil sa Ghaeltacht. 

Mar sin féin, nuair a chuirtear cúrsaí oideachais agus cúram leanaí as an áireamh (an grúpa is láidre a bhí ann ó thaobh na
Gaeilge) níl na seirbhísí teaghlaigh eile (seirbhísí pobail is mó) ar fáil/eolas fúthu ag 53% de theaghlaigh sa Ghaeltacht. Sa
chás seo, feictear ísliú suntasach ar an gcéatadán de sheirbhísí teaghlaigh atá ar fáil i nGaeilge, síos go 24%. Ciallaíonn sé sin
gur seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge díreach os cionn leath na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil sa Ghaeltacht (51%) (nuair a
chuirtear cúrsaí oideachais agus cúram leanaí as an áireamh). 

Na hábhair misnigh is mó a fheictear sa suirbhé seo ná an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge, chomh sásta is
atá daoine leis na seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge agus an t-éileamh a bheadh ar sheirbhísí teaghlaigh dá mbeidís ar fáil i
nGaeilge sa Ghaeltacht.  
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Dúirt 81% de theaghlaigh go mbaineann/gur bhain san am atá caite/go mbainfeadh siad úsáid dá mba ghá as seirbhísí
teaghlaigh atá ar fáil i nGaeilge sa Ghaeltacht. 

Léirigh 93% de theaghlaigh go rabhadar an-sásta nó sásta le cúrsaí teanga nuair a bhain siad úsáid as seirbhísí
teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht. 

Léiríodh éileamh an-ard ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht chomh maith. Dúirt 69% de theaghlaigh go
mbainfeadh siad úsáid as an tseirbhís teaghlaigh i nGaeilge dá gcuirfí a leithéid ar fáil. Teaghlaigh iad seo a léirigh
nach raibh seirbhísí teaghlaigh ar leith ar fáil dóibh, nach raibh a fhios acu an raibh seirbhísí faoi leith ar fáil nó nach
raibh na seirbhísí teaghlaigh ar fáil dóibh i nGaeilge. Is sciar suntasach den phobal é seo ar an mbonn gur léirigh
céatadán ard (48% de theaghlaigh) nach raibh seirbhísí (in aon teanga) ar fáil dóibh/eolas acu fúthu sa Ghaeltacht.  

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021

Figiúr 3.1: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa Ghaeltacht. 
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Figiúr 3.2: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht.

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021

Figiúr 3.3: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht
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Figiúr 3.4: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021
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Cuid a 4: Torthaí Ghrúpa A:
Seirbhísí & Imeachtaí Sóisialta

do Theaghlaigh 
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Cuid a 4: Torthaí Ghrúpa A: Seirbhísí agus imeachtaí sóisialta do theaghlaigh

4.1: Cur síos
Na seirbhísí teaghlaigh atá san áireamh i nGrúpa A: Ceardlann nó seisiún réamhbhreithe do thuismitheoirí atá ag súil le páiste;
Grúpa spraoi do thuismitheoirí agus leanaí; Suathaireacht do leanaí (Baby Massage) nó imeachtaí eile do tuismitheoirí agus
leanaí óga msh snámh, céadfach (sensory) srl; Siamsán nó ócáidí siamsaíochta don teaghlach; Tóraíocht Taisce nó siúlóidí
teaghlaigh; Scoil Choille/Foraoise do theaghlaigh nó do pháistí.  

Figiúr 4.1: Ghrúpa A: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa
Ghaeltacht

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021
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Figiúr 4.2: Grúpa A: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i
nGaeilge sa Ghaeltacht.  

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021

Figiúr 4.3: Grúpa A: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i
nGaeilge sa Ghaeltacht. 
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4.2 Anailís ar thorthaí Ghrúpa A

Baineann an grúpa seo le himeachtaí do theaghlaigh le páistí óga agus imeachtaí dírithe ar an teaghlach ina iomláine. Bhí sé ar
an ngrúpa seirbhísí teaghlaigh is laige ó thaobh soláthar imeachtaí i nGaeilge agus ar an dara grúpa is mó (in éineacht le Grúpa
B) a léirigh nach raibh na himeachtaí seo ar fáil sa phobal nó nach raibh eolas ag teaghlaigh fúthu (is cuma cén teanga). 

Tá seirbhísí teaghlaigh Ghrúpa A ar fáil i nGaeilge do 19% den phobal agus i mBéarla nó go dátheangach do 20% den phobal. 

Ní raibh na seirbhísí teaghlaigh seo ar fáil/eolas fúthu ag 61% den phobal.

Léirigh 74% de theaghlaigh a dúirt go raibh na seirbhísí teaghlaigh ar fáil i nGaeilge go mbaineann/bhain/mbainfeadh siad
úsáid as na seirbhísí sin. 

Léirigh 91% de theaghlaigh a dúirt go mbaineann/gur bhain siad úsáid as na seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge, go rabhadar an-
sásta nó sásta le cúrsaí teanga na seirbhísí sin. 

Léirigh 71% de theaghlaigh go mbainfidís úsáid as seirbhísí teaghlaigh dá mbeadh siad ar fáil i nGaeilge. Seo teaghlaigh a
dúirt nach raibh an tseirbhís ar fáil, nárbh eol dóibh an raibh an tseirbhís ar fáil nó go raibh an tseirbhís ar fáil i mBéarla nó go
dátheangach. 

Figiúr 4.4: Grúpa A: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i
nGaeilge sa Ghaeltacht. 

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021
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Figiúr 4.5: Grúpa A: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa
Ghaeltacht: Briseadh síos.

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021

Figiúr 4.6: Grúpa A: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge
sa Ghaeltacht: Briseadh síos. 
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Figiúr 4.7: Grúpa A: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht: Briseadh síos.  

Figiúr 4.8: Grúpa A: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht: Briseadh síos.  

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021
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Cuid a 5: Torthaí Ghrúpa B:
Imeachtaí Litríochta & Seirbhísí

Teanga do Theaghlaigh
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Cuid a 5: Torthaí Ghrúpa B: Imeachtaí Litríochta & seirbhisí teanga do theaghlaigh

5.1 Cur síos
Na seirbhísí teaghlaigh atá san áireamh i nGrúpa B: Seisiúin scéalaíochta; Club leabhar; Aonach leabhar nó
díolacháin leabhar dara láimhe (leabhair do pháistí); Leabhair le feiceáil agus le ceannach sna siopaí áitiúla
(leabhair do pháistí); Ócáidí eolais do thuismitheoirí faoi cheisteanna a bhaineann le tógáil clainne le Gaeilge;
Leabhar nó bileoga nó aon eolas eile (ar líne mar shampla) faoi thógáil clainne le Gaeilge; Cuairteoir baile (duine a
thugann cuairt ar an teaghlach le heolas faoi thógáil clainne le Gaeilge a thabhairt agus/nó seisiúin spraoi a chur ar
fáil bunaithe ar shaibhreas teanga); Ciorcal Comhrá nó Ranganna Gaeilge don teaghlach/daoine fásta le Gaeilge a
fhoghlaim nó a chleachtadh. 

Figiúr 5.1: Grúpa B: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa
Ghaeltacht

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021
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Figiúr 5.2: Grúpa B: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i
nGaeilge sa Ghaeltacht. 

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021

Figiúr 5.3: Grúpa B: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht.  
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Mar is léir ón teideal, cuireadh sraith ceisteanna faoi sheirbhísí teaghlaigh bunaithe ar chúrsaí litríochta i measc na n-
óg agus faoi sheirbhísí teanga do theaghlaigh sa ghrúpa seo. Is ábhar suntais é gurb é an dara grúpa is mó (in éineacht
le Grúpa A) a léirigh nach raibh na himeachtaí seo ar fáil sa phobal nó nach raibh eolas ag teaghlaigh fúthu (is cuma
cén teanga) – cé gur eisceacht iad na ciorcail chomhrá agus na ranganna Gaeilge. Léirítear anseo nach bhfuil fáil nó
teacht go héasca nó go forleathan ar leabhair Ghaeilge do pháistí ná ar eolas faoi thógáil clainne le Gaeilge i measc an
phobail sa Ghaeltacht. Is léiriú an méid atá ar fáil (ar fáil do 26% de theaghlaigh i nGaeilge) ar an obair éachtach atá
ar bun ag grúpaí pobail, eagraíochtaí agus foilsitheoirí atá ag díriú ar na nithe seo. 

Tá seirbhísí teaghlaigh Ghrúpa B ar fáil i nGaeilge do 27% den phobal agus i mBéarla nó go dátheangach do 13% den
phobal. Ní raibh na seirbhísí teaghlaigh seo ar fáil/eolas fúthu ag 60% den phobal.

Léirigh 78% de theaghlaigh a dúirt go raibh na seirbhísí teaghlaigh ar fáil i nGaeilge go mbaineann/bhain/mbainfeadh
siad úsáid as na seirbhísí sin. 

Léirigh 91% de theaghlaigh a bhaineann/a bhain úsáid as na seirbhísí teaghlaigh seo i nGaeilge, go rabhadar an-sásta
nó sásta le cúrsaí teanga na seirbhísí sin. 

Dúirt 73% de theaghlaigh go mbainfidís úsáid as seirbhísí teaghlaigh dá mbeadh siad ar fáil i nGaeilge. Seo
teaghlaigh a dúirt nach raibh an tseirbhís teaghlaigh ar fáil, nárbh eol dóibh an raibh an tseirbhís ar fáil nó go raibh an
tseirbhís ar fáil i mBéarla nó go dátheangach. 

Figiúr 5.4: Grúpa B: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht.  

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021

5.2: Anailís ar thorthaí Ghrúpa B 

26



Figiúr 5.5: Grúpa B: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa
Ghaeltacht: Briseadh síos.

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021

Figiúr 5.6: Grúpa B: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht: Briseadh síos. 
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Figiúr 5.7: Grúpa B: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge
sa Ghaeltacht: Briseadh síos.  

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021

Figiúr 5.8: Grúpa B: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht: Briseadh síos.  
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Cuid a 6: Torthaí Ghrúpa C:
Ranganna & Imeachtaí: Ceol,
Amhránaíocht & Drámaíocht
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Cuid a 6: Torthaí Ghrúpa C: Ranganna & Imeachtaí: Ceol, Amhránaíocht & Drámaíocht

6.1: Cur síos
Na seirbhísí teaghlaigh atá san áireamh i nGrúpa C: Ranganna sa cheol traidisiúnta; Ranganna Amhránaíochta ar an Sean Nós;
Ranganna Amhránaíochta Eile – clasaiceach, nua aimseartha, rac srl; Ranganna sna healaín béil: Scéalaíocht, Agallamh Beirte,
Lúibíní srl; Ranganna sa cheol clasaiceach nó nua-aimseartha; Ranganna drámaíochta; Grúpa, buíon nó seisiún ceoil. 

Figiúr 6.1: Grúpa C: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa
Ghaeltacht.

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021
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Figiúr 6.2: Grúpa C: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht.

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021

Figiúr 6.3: Grúpa C: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge
sa Ghaeltacht.  
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6.2: Anailís ar Ghrúpa C

Baineann an grúpa seo le ranganna a chuirtear ar fáil do pháistí sa cheol, san amhránaíocht nó drámaíocht. Léirítear go
bhfuil obair faoi leith ar bun le soláthar ranganna i nGaeilge sa cheol/amhránaíocht dúchasach a chur ar fáil. Ábhar suntais
é a laghad ranganna/a laghad eolais faoi ranganna agus seirbhísí eile i nGaeilge sa cheol nua-aimseartha nó aon cheol
nach den stíl thraidisiúnta é.

Tá seirbhísí teaghlaigh Ghrúpa C ar fáil i nGaeilge do 31% den phobal agus i mBéarla nó go dátheangach do 13% den
phobal. Ní raibh na seirbhísí teaghlaigh seo ar fáil/eolas fúthu ag 56% den phobal. 

Léirigh 73% de theaghlaigh a dúirt go raibh na seirbhísí teaghlaigh ar fáil i nGaeilge go mbaineann/bhain/mbainfeadh siad
úsáid as na seirbhísí sin. 

Léirigh 93% de theaghlaigh a bhaineann/a bhain úsáid as na seirbhísí teaghlaigh seo i nGaeilge, go rabhadar an-sásta nó
sásta le cúrsaí teanga na seirbhísí sin. 

Dúirt 64% de theaghlaigh go mbainfidís úsáid as seirbhísí teaghlaigh dá mbeadh siad ar fáil i nGaeilge. Seo teaghlaigh a
dúirt nach raibh an tseirbhís ar fáil, nárbh eol dóibh an raibh an tseirbhís ar fáil nó go raibh an tseirbhís ar fáil i mBéarla
nó go dátheangach. 

Figiúr 6.4: Grúpa C: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge
sa Ghaeltacht.  

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021
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Figiúr 6.5: Grúpa C: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go
háitiúil sa Ghaeltacht: Briseadh síos.

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021

Figiúr 6.6: Grúpa C: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge
sa Ghaeltacht: Briseadh síos. 
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Figiúr 6.7: Grúpa C: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht: Briseadh síos.  

Figiúr 6.8: Grúpa C: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht: Briseadh síos.  

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021
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Cuid a 7: Torthaí Ghrúpa D:
Ranganna & Imeachtaí: Damhsa,

Spórt & Ealaín 
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Cuid a 7: Torthaí Ghrúpa D: Ranganna & Imeachtaí: Damhsa, Spórt & Ealaín

7.1: Cur síos
Na seirbhísí teaghlaigh atá san áireamh i nGrúpa D: Club Spóirt: cluichí foirne – Peil, iomáint, sacar, rugbaí srl; Club Spóirt
eile (leadóg, snámh, badmantan srl) nó Club Lúthchleasaíochta; Club Óige nó Gasóga/Brídíní srl; Ranganna Aclaíochta: Ióga,
gleacaíocht, Júdó, Cearáité (Karate) srl; Ranganna ealaíne agus ceardaíochta; Ranganna Damhsa ar an Sean Nós; Ranganna
Damhsa Gaelach; Ranganna Damhsa Eile: Bailé, Hip Hop srl.

Figiúr 7.1: Grúpa D: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa
Ghaeltacht.

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021
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Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021

Figiúr 7.2: Grúpa D: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht.  

Figiúr 7.3: Grúpa D: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht.  
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7.2: Anailís ar thorthaí Ghrúpa D

Cuireadh ceisteanna faoi ranganna nó imeachtaí arís sa ghrúpa seo ach dírithe ar an damhsa, spórt agus ealaín an uair seo.
Imeachtaí iad seo a chuireann eagraíochtaí deonacha agus pobail ar fáil don chuid is mó, cé go bhfuil comhlachtaí
príobháideacha i gceist chomh maith. Is ábhar suntais agus iontais go bhfuil líon ard imeachtaí á gcur ar fáil i mBéarla nó go
dátheangach, níos airde i bhfad ná na grúpaí eile (seachas Grúpa F, ar seirbhísí stáit go hiomlán iad). Tá sé seo níos suntasaí
fós nuair a chuirtear na torthaí i gcomparáid le ranganna/imeachtaí Ghrúpa C. Nuair a ghlactar leis gur seirbhísí
‘riachtanacha’ iad seirbhísí oideachais agus sláinte, go bhfuil dualgas áirithe ar an rialtas iad a chur ar fáil agus go bhfuil ráta
freastail níos airde á dhéanamh ar an bpobal dá réir agus nuair a chuirtear Grúpa G as an áireamh ar an mbonn sin, is iad na
seirbhísí teaghlaigh seo i nGrúpa D is mó atá ar fáil do theaghlaigh/eolas ag teaghlaigh fúthu. 

Tá seirbhísí teaghlaigh Ghrúpa D ar fáil i nGaeilge do 25% den bpobal agus i mBéarla nó go dátheangach do 28% den
bpobal. Ní raibh na seirbhísí teaghlaigh seo ar fáil do/eolas fúthu ag 47% den phobal.

Léirigh 80% de theaghlaigh a dúirt go raibh na seirbhísí teaghlaigh ar fáil i nGaeilge go mbaineann/bhain/mbainfeadh siad
úsáid as na seirbhísí sin. 

Léirigh 93% de theaghlaigh a bhaineann/a bhain úsáid as na seirbhísí teaghlaigh seo i nGaeilge, go rabhadar an-sásta nó
sásta le cúrsaí teanga na seirbhísí sin. 

Dúirt 73% de theaghlaigh go mbainfidís úsáid as na seirbhísí teaghlaigh dá mbeadh siad ar fáil i nGaeilge. Seo teaghlaigh a
dúirt nach raibh an tseirbhís ar fáil, nárbh eol dóibh an raibh an tseirbhís ar fáil nó go raibh an tseirbhís ar fáil i mBéarla nó
go dátheangach.  

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021

Figiúr 7.4: Grúpa D: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht.  
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Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021

Figiúr 7.5: Grúpa D: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa
Ghaeltacht: Briseadh síos.

Figiúr 7.6: Grúpa D: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht: Briseadh síos. 
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Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021

Figiúr 7.7: Grúpa D: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge
sa Ghaeltacht: Briseadh síos.  

Figiúr 7.8: Grúpa D: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht: Briseadh síos.  
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Cuid a 8: Torthaí Ghrúpa E:
Áiseanna Spraoi, Leictreonacha

& Ar Líne
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Cuid a 8: Torthaí Ghrúpa E: Áiseanna Spraoi, Leictreonacha & Ar Líne

8.1: Cur síos
Na seirbhísí teaghlaigh atá san áireamh i nGrúpa E: Bréagáin leictreonacha Gaeilge (Vtec, Teidí le Gaeilge srl); Cluichí boird
agus a leithéid i nGaeilge; Leabhair dathúcháin/spraoi/gníomhaíochta i nGaeilge; Seisiúin cluichí ríomhaireachta (msh
minecraft) ar líne i nGaeilge; Ceardlanna ar líne le linn srianta Covid-19 (ar an gcóras zoom agus a leithéid); Cainéal nó ábhar i
nGaeilge ar YouTube; Club ríomhaireachta (CoderDodjo, Teichspace srl). 

Figiúr 8.1: Grúpa E: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa
Ghaeltacht (nó ar líne).

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021
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Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021

Figiúr 8.2: Grúpa E: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht (nó ar líne).  

Figiúr 8.3: Grúpa E: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa 
Ghaeltacht (nó ar líne).  
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8.2: Anailís ar thorthaí Ghrúpa E 

Baineann an grúpa seo le gnáthfhearais spraoi, gníomhaíochta nó leictreonacha a mbaineann páistí úsáid astu agus iad i
mbun spraoi agus caitheamh aimsire. Ba sa ghrúpa seo a bhí an líon is airde seirbhísí teaghlaigh nach raibh ar fáil don
phobal/nach raibh eolas fúthu. Tá seans ann nach léirítear chomh maith sin an líon seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil i
mBéarla/dátheangach sa ghrúpa seo mar gur iarradh seirbhís Ghaeilge go sonrach i roinnt de na ceisteanna ach ní
bhaineann sé sin in aon tslí ó na figiúirí iomlána. Is seirbhísí teaghlaigh ‘nua-aimseartha’ iad seo don chuid is mó a bhfuil
an-tóir ag daoine óga orthu. Díol suntais a laghad atá ar fáil i nGaeilge.  

Tá seirbhísí teaghlaigh Ghrúpa E ar fáil i nGaeilge do 24% den bpobal agus i mBéarla nó go dátheangach do 11% den
bpobal (féach nóta faoi seo thuas). Ní raibh na seirbhísí teaghlaigh seo ar fáil do/eolas fúthu ag 65% den phobal.

Léirigh 84% de theaghlaigh a dúirt go raibh na seirbhísí teaghlaigh ar fáil i nGaeilge go mbaineann/bhain/mbainfeadh siad
úsáid as na seirbhísí sin. 

Léirigh 90% de theaghlaigh a bhaineann/a bhain úsáid as na seirbhísí teaghlaigh seo i nGaeilge, go rabhadar an-sásta nó
sásta le cúrsaí teanga na seirbhísí sin. 

Dúirt 67% de theaghlaigh go mbainfidís úsáid as seirbhísí teaghlaigh dá mbeadh siad ar fáil i nGaeilge. Seo teaghlaigh a
dúirt nach raibh an tseirbhís ar fáil, nárbh eol dóibh an raibh an tseirbhís ar fáil nó go raibh an tseirbhís ar fáil i mBéarla nó
go dátheangach. 

Figiúr 8.4: Grúpa E: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht (nó ar líne).  

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
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Figiúr 8.5 : Grúpa E: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa
Ghaeltacht: Briseadh síos.

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
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Figiúr 8.6 : Grúpa E: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge
sa Ghaeltacht: Briseadh síos. 
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Figiúr 8.7: Grúpa E: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i
nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos.  

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
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Figiúr 8.8 : Grúpa E: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht: Briseadh síos.  
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Cuid a 9: Torthaí Ghrúpa F:
Seirbhísí Stáit: Sláinte
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Cuid a 9: Torthaí Ghrúpa F: Seirbhísí Stáit: Sláinte
 

9.1: Cúlra
Na seirbhísí teaghlaigh atá san áireamh i nGrúpa F: Dochtúir teaghlaigh; Banaltra poiblí; Seirbhísí eile
sláinte (Teiripeoir urlabhra agus teanga, Dochtúir na Súl; Dochtúir na bPáistí, Fiaclóir srl); Seirbhísí
chun vacsaín a thabhairt do pháistí; Eolas, comharthaí agus bileoga faoi chúrsaí sláinte i nGaeilge. 

Figiúr 9.1: Grúpa F: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go
háitiúil sa Ghaeltacht.

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021
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Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
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Figiúr 9.2: Grúpa F: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh
i nGaeilge sa Ghaeltacht.  

Figiúr 9.3: Grúpa F: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht.  
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Figiúr 9.4: Grúpa F: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht. 

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021
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Figiúr 9.5: Grúpa F: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa
Ghaeltacht: Briseadh síos.

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021

Baineann an grúpa seo leis na seirbhísí teaghlaigh sláinte a chuireann an stát ar fáil sa phobal Gaeltachta. Ceist í seo atá go mór
i mbéal an phobail faoi láthair agus Bille na dTeangacha Oifigiúla á phlé i dTithe an Oireachtais. Ba sa ghrúpa seo a bhí an líon
ba mhó seirbhísí teaghlaigh i mBéarla agus dátheangach ar fáil agus bearna ollmhór idir na torthaí sa ghrúpa seo agus a
mhacasamhail i ngrúpaí eile. Bhí an grúpa seirbhísí teaghlaigh seo ar an ngrúpa ba mhó i bhfad (chomh maith le Grúpa G) a bhí
ar fáil sa phobal. Ba sa ghrúpa seo is mó a baineadh úsáid as an tseirbhís teaghlaigh i nGaeilge nuair a bhí a leithéid ar fáil. Má
ghlactar leis gur seirbhísí teaghlaigh riachtanacha iad seirbhísí sláinte agus seirbhísí oideachais agus go bhfuil dualgas áirithe ar
an rialtas iad a sholáthar, is díol suntais an difríocht atá sa bhfreastal a dhéantar i nGaeilge idir na Grúpaí F agus G, nuair a
chuirtear an dá ghrúpa seirbhísí teaghlaigh i gcomparáid le chéile (féach torthaí do Ghrúpa G). 

Tá seirbhísí teaghlaigh Ghrúpa F ar fáil i nGaeilge do 21% den bpobal agus i mBéarla nó go dátheangach do 52% den bpobal.
Ní raibh na seirbhísí teaghlaigh seo ar fáil do/eolas fúthu ag 26% den phobal.

Léirigh 94% de theaghlaigh a dúirt go raibh na seirbhísí teaghlaigh ar fáil i nGaeilge go mbaineann/bhain/mbainfeadh siad
úsáid as na seirbhísí sin. 

Léirigh 94% de theaghlaigh a bhaineann/a bhain úsáid as na seirbhísí teaghlaigh seo i nGaeilge, go rabhadar an-sásta nó sásta le
cúrsaí teanga na seirbhísí sin. 

Dúirt 71% de theaghlaigh go mbainfidís úsáid as seirbhísí teaghlaigh dá mbeadh siad ar fáil i nGaeilge. Seo teaghlaigh a dúirt
nach raibh an tseirbhís ar fáil, nárbh eol dóibh an raibh an tseirbhís ar fáil nó go raibh an tseirbhís ar fáil i mBéarla nó go
dátheangach. 

9.2: Anailís ar thorthaí Ghrúpa F
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Figiúr 9.6: Grúpa F: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht: Briseadh síos. 

Figiúr 9.7: Grúpa F: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht.  

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
 Aibreán 2021
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Figiúr 9.8: Grúpa F: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht: Briseadh síos.  

 

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
 

Tuismitheoirí na Gaeltachta
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Cuid a 10: Torthaí Ghrúpa G:
Seirbhísí Oideachais & Cúram

Leanaí 
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Cuid a 10: Torthaí Ghrúpa G: Seirbhísí Oideachais & Cúram Leanaí

10.1: Cur síos
Na seirbhísí teaghlaigh atá san áireamh i nGrúpa G: Naíonra/réamhscoil; Bunscoil; Seirbhísí do pháistí a
bhfuil riachtanais speisialta foghlamtha nó eile acu (seirbhísí oideachais san áireamh); Cúntóir teanga sa
scoil; Imeachtaí a chuirtear ar fáil sa scoil le linn am scoile msh ranganna spóirt, meabhairshláinte, ealaíne,
turais scoile srl; Naíolann; Feighlí linbh; Club/seirbhís iarscoile nó club bricfeasta. 

Figiúr 10.1: Grúpa G: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go
háitiúil sa Ghaeltacht

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
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Figiúr 10.2 : Grúpa G: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge
sa Ghaeltacht.  

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
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Figiúr 10.3: Grúpa G: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht.  

56



10.2: Anailís ar thorthaí Ghrúpa G

Cuireadh ceisteanna faoin gcóras scolaíochta, réamhscolaíochta agus cúram leanaí sa ghrúpa seo. Is sa ghrúpa seo is mó
atá freastal á dhéanamh ar theaghlaigh (is cuma cén teanga) agus an freastal is mó i nGaeilge (os cionn dhá oiread níos mó
seirbhísí teaghlaigh ar fáil i nGaeilge ná an grúpa ba ghaire dó, Grúpa C). Mar sin féin, tá bearnaí le feiceáil agus céatadán
suntasach seirbhísí teaghlaigh nach bhfuil ar fáil/nach bhfuil eolas fúthu/nach bhfuil ar fáil i nGaeilge nuair a ghlactar leis
gurb iad seo na seirbhísí teaghlaigh is mó a bhfuil tóir orthu, a bhfuil gá leo agus a bhfuil dualgas áirithe ar an stát iad a
chur ar fáil.   
    
Tá seirbhísí teaghlaigh Ghrúpa G ar fáil i nGaeilge do 64% den bpobal agus i mBéarla nó go dátheangach do 13% den
bpobal. Ní raibh na seirbhísí teaghlaigh seo ar fáil do/eolas fúthu ag 23% den phobal. 

Léirigh 83% de theaghlaigh a dúirt go raibh na seirbhísí teaghlaigh seo ar fáil i nGaeilge go mbaineann/bhain/mbainfeadh
siad úsáid as na seirbhísí sin. 

Léirigh 95% de theaghlaigh a bhaineann/a bhain úsáid as na seirbhísí teaghlaigh seo i nGaeilge, go rabhadar an-sásta nó
sásta le cúrsaí teanga na seirbhísí sin. 

Dúirt 66% de theaghlaigh go mbainfidís úsáid as na seirbhísí teaghlaigh dá mbeadh siad ar fáil i nGaeilge. Seo teaghlaigh
a dúirt nach raibh an tseirbhís teaghlaigh ar fáil, nárbh eol dóibh an raibh an tseirbhís ar fáil nó go raibh an tseirbhís ar fáil
i mBéarla nó go dátheangach. 

Figiúr 10.4: Grúpa G: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht.  

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
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Figiúr 10.5: Grúpa G: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa
Ghaeltacht: Briseadh síos.

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
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Figiúr 10.6: Grúpa G: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge
sa Ghaeltacht: Briseadh síos. 
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Figiúr 10.7: Grúpa G: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht: Briseadh síos.  

Suirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht: Torthaí
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Figiúr 10.8: Grúpa G: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa
Ghaeltacht: Briseadh síos.  
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Cuid a 11: Staitisticí Spéisiúla
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 11.1: Na seirbhísí teaghlaigh is mó atá ar fáil sa Ghaeltacht (is cuma cén teanga).

Na seirbhísí teaghlaigh is mó atá ar fáil sa Ghaeltacht (is cuma cén teanga).
Céatadán na dteaghlach a raibh an tseirbhís ar fáil dóibh. 
- Bunscoil 99%
- Naíonra/Réamhscoil 95%
- Club Spóirt – Peil, Iomáint, sacar, rugbaí srl 93%
- Imeachtaí a chuirtear ar fáil sa scoil le linn am scoile msh ranganna spóirt, meabhairshláinte 89%
- Dochtúir Teaghlaigh 91%
- Banaltra Poiblí 81%
- Cúntóir Teanga sa Scoil 80%
- Ranganna sa cheol traidisiúnta 75%

11.2: Na seirbhísí teaghlaigh is mó nach bhfuil ar fáil sa Ghaeltacht/nach bhfuil eolas ag teaghlaigh fúthu (is cuma
cén teanga).

Na seirbhísí teaghlaigh is mó nach bhfuil ar fáil sa Ghaeltacht/nach bhfuil eolas ag teaghlaigh fúthu (is cuma cén teanga).
Céatadán na dteaghlach nach raibh an tseirbhís ar fáil dóibh/eolas acu fúithi. 

- Scoil Choille nó Foraoise do theaghlaigh nó do pháistí 83%
- Cuairteoir Baile (duine a thugann cuairt ar an teaghlach le heolas a thabhairt faoi thogáil clainne le Gaeilge agus/nó le
seisiúin spraoi a chur ar fáil) 83%
- Club ríomhaireachta (CoderDojo, Techspace srl) 83%
- Ranganna Amhránaíochta i stíl eile nach sean-nós é, clasaiceach, nua-aimseartha, rac srl 82%
- Seisiún cluichí ríomhaireachta (m.sh minecraft) ar líne i nGaeilge 82%

Cuid a 11: Staitisticí spéisiúla

61



11.3: Na seirbhísí teaghlaigh is mó atá ar fáil i nGaeilge sa Ghaeltacht.

Na seirbhísí teaghlaigh is mó atá ar fáil i nGaeilge sa Ghaeltacht.
Céatadán na dteaghlach a raibh an tseirbhís ar fáil dóibh i nGaeilge.

- Bunscoil 89% 
- Naíonra/Réamhscoil  83% 
- Imeachtaí a chuirtear ar fáil sa scoil le linn am scoile m.sh ranganna spóirt, meabhairshláinte 75% 
- Cúntóir Teanga sa scoil 74% 
- Ciorcal Comhrá nó Ranganna Gaeilge don teaghlach/daoine fásta le Gaeilge a fhoghlaim nó a chleachtadh 59% 
- Club/Seirbhís Iarscoile nó Club Bricfeasta 54% 
- Naíolann 53% 
- Ranganna sa cheol traidisiúnta 51% 
Ní raibh ach 16% de na seirbhísí teaghaigh ar fáil i nGaeilge do 50% nó os a chionn den phobal.

11.4: Na seirbhísí teaghlaigh is mó atá ar fáil i mBéarla/go dátheangach sa Ghaeltacht.

Na seirbhísí teaghlaigh is mó atá ar fáil i mBéarla/go dátheangach sa Ghaeltacht.
Céatadán na dteaghlach a raibh an tseirbhís ar fáil dóibh i mBéarla/go dátheangach.

- Seirbhísí chun vacsaín a thabhairt do pháistí 56%
- Dochtúir Teaghlaigh 56%
- Banaltra Poiblí 55%
- Seirbhísí eile sláinte (Teiripeoir urlabhra agus teanga, Dochtúir na Súl, Dochtúir na bPáistí, Fiaclóir srl) 48%
- Eolas, comharthaí agus bileoga faoi chúrsaí sláinte i nGaeilge 47%
- Club Spóirt: Cluichí foirne – Peil, Iomáint, sacar, rugbaí srl 44%

Céatadán na dteaghlach a raibh an tseirbhís ar fáil dóibh. 
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11.5: Na seirbhísí teaghlaigh is mó a mbaintear úsáid astu i nGaeilge sa Ghaeltacht. 

Na seirbhísí teaghlaigh is mó a mbaintear úsáid astu i nGaeilge sa Ghaeltacht. 
Céatadán na dteaghlach a bhaineann/bhainfeadh dá mba ghá/bhain úsáid as an tseirbhís i nGaeilge. 

- Seirbhísí chun vacsaín a thabhairt do pháistí 98%
- Leabhair le feiceáil agus le ceannach sna siopaí áitiúla (leabhar do pháistí) 96%
- Banaltra Poiblí 96%
- Dochtúir Teaghlaigh 96%
- Eolas, comharthaí agus bileoga faoi chúrsaí sláinte i nGaeilge 94%
- Leabhair dathúcháin/spraoi/gníomhaíochta i nGaeilge 94%
- Aonach leabhar nó díolacháin leabhar dara láimhe (leabhair do pháistí) 92%
- Club Spóirt: Cluichí foirne – Peil, Iomáint, sacar, rugbaí srl 91%
- Cainéal nó ábhar i nGaeilge ar YouTube 91%
- Seirbhísí eile sláinte (Teiripeoir urlabhra agus teanga, Dochtúir na Súl, Dochtúir na bPáistí, Fiaclóir srl) 90%
- Siamsáin (ócáidí siamsaíochta) don teaghlach nó grúpaí teaghlaigh eile 88%

11.6: Na Seirbhísí teaghlaigh is mó a mbainfí úsáid astu dá mbeadh siad ar fáil i nGaeilge sa Ghaeltacht.

Na seirbhísí teaghlaigh is mó a mbainfí úsáid astu dá mbeadh siad ar fáil i nGaeilge sa Ghaeltacht.
Céatadán na dteaghlach a bhainfeadh úsáid as an tseirbhís i nGaeilge dá mbeadh sí ar fáil.

- Leabhair le feiceáil agus le ceannach sna siopaí áitiúla (leabhair do pháistí) 92%
- Siamsáin (ócáidí siamsaíochta) don teaghlach nó grúpa teaghlaigh eile 90%
- Tóraíocht Taisce nó siúlóidí teaghlaigh 90%
- Aonach leabhar nó díolacháin leabhar dara láimhe (leabhair do pháistí) 89%
- Club Spóirt: Cluichí foirne – peil, iomáint, sacar, rugbaí srl 85%
- Imeachtaí a chuirtear ar fáil sa scoil le linn am scoile m.sh ranganna spóirt, meabhairshláinte, ealaín 83%
- Club spóirt: leadóg, snámh, badmantan srl nó club lúthchleasaíochta 83%
- Scoil Choille nó Foraoise do theaghlaigh nó do pháistí 82%
- Seisiún scéalaíochta 81%
- Leabhar dathúcháin/spraoi/gníomhaíochtaí i nGaeilge 80%
- Ranganna sa cheol traidisiúnta 80%

Baineann an t-eolas thuas le teaghlaigh a dúirt nach raibh na seirbhísí teaghlaigh ar fáil nó nach raibh siad ar fáil i
nGaeilge. 
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Aguisín 1: Innéacs na bhFigiúirí
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Innéacs na bhfigiúirí
Figiúr 2.1: Na teaghlaigh a ghlac páirt sa suirbhé, briste síos de réir Contae
Figiúr 2.2: Líon na dteaghlach a líon an suirbhé i nDún na nGall, briste síos de réir LPT
Figiúr 2.3: Líon na dteaghlach a líon an suirbhé i Maigh Eo, briste síos de réir LPT*
Figiúr 2.4: Líon na dteaghlach a líon an suirbhé i gContae na Gaillimhe, briste síos de réir LPT
Figiúr 2.5: Líon na dteaghlach a líon an suirbhé i gCiarraí, briste síos de réir LPT
Figiúr 2.6: Líon na dteaghlach a líon an suirbhé i gCorcaigh, briste síos de réir LPT
Figiúr 2.7: Líon na dteaghlach a líon an suirbhé i bPort Láirge 
Figiúr 2.8: Líon na dteaghlach a líon an suirbhé i gCo. na Mí, briste síos de réir LPT
Figiúr 2.9: Aois na bpáistí sna teaghlaigh a líon an suirbhé
Figiúr 3.2: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.
Figiúr 3.3: Léiriú ar ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht
Figiúr 3.4: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.
Figiúr 4.1: Grúpa A: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa Ghaeltacht
Figiúr 4.2: Grúpa A: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.  
Figiúr 4.3: Grúpa A: Léiriú ar ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.
Figiúr 4.4: Grúpa A: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht. 
Figiúr 4.5: Grúpa A: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa Ghaeltacht: Briseadh síos.
Figiúr 4.6: Grúpa A: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos. 
Figiúr 4.7: Grúpa A: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos.  
Figiúr 4.8: Grúpa A: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos.  
Figiúr 5.1: Grúpa B: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa Ghaeltacht
Figiúr 5.2: Grúpa B: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht. 
Figiúr 5.3: Grúpa B: Léiriú ar an ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.  
Figiúr 5.4: Grúpa B: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.  
Figiúr 5.5: Grúpa B: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa Ghaeltacht: Briseadh síos.
Figiúr 5.6: Grúpa B: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos. 
Figiúr 5.7: Grúpa B: Léiriú ar ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos.  
Figiúr 5.8: Grúpa B: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos.  
Figiúr 6.1: Grúpa C: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa Ghaeltacht.
Figiúr 6.2: Grúpa C: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.
Figiúr 6.3: Grúpa C: Léiriú ar ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.  
Figiúr 6.4: Grúpa C: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.  
Figiúr 6.5: Grúpa C: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa Ghaeltacht: Briseadh síos.
Figiúr 6.6: Grúpa C: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos. 
Figiúr 6.7: Grúpa C: Léiriú ar ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos.  
Figiúr 6.8: Grúpa C: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos.  
Figiúr 7.1: Grúpa D: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa Ghaeltacht.
Figiúr 7.2: Grúpa D: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.  
Figiúr 7.3: Grúpa D: Léiriú ar ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht
Figiúr 7.4: Grúpa D: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.  
Figiúr 7.5: Grúpa D: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa Ghaeltacht: Briseadh síos.
Figiúr 7.6: Grúpa D: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos. 
Figiúr 7.7: Grúpa D: Léiriú ar ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos.  
Figiúr 7.8: Grúpa D: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos.  
Figiúr 8.1: Grúpa E: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa Ghaeltacht (nó ar líne).
Figiúr 8.2: Grúpa E: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht (nó ar líne).  
Figiúr 8.3: Grúpa E: Léiriú ar ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht (nó ar líne).  
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Figiúr 8.4: Grúpa E: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht (nó ar líne).  
Figiúr 8.5: Grúpa E: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa Ghaeltacht: Briseadh síos.
Figiúr 8.6: Grúpa E: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos.
Figiúr 8.7: Grúpa E: Léiriú ar ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos.  
Figiúr 8.8: Grúpa E: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos.  
Figiúr 9.1: Grúpa F: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa Ghaeltacht.
Figiúr 9.2: Grúpa F: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.  
Figiúr 9.3: Grúpa F: Léiriú ar ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.  
Figiúr 9.4: Grúpa F: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht. 
Figiúr 9.5: Grúpa F: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa Ghaeltacht: Briseadh síos.
Figiúr 9.6: Grúpa F: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos. 
Figiúr 9.7: Grúpa F: Léiriú ar ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.  
Figiúr 9.8: Grúpa F: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaighi nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos.  
Figiúr 10.1: Grúpa G: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa Ghaeltacht
Figiúr 10.2: Grúpa G: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.  
Figiúr 10.3: Grúpa G: Léiriú ar ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.  
Figiúr 10.4: Grúpa G: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht.  
Figiúr 10.5: Grúpa G: Léiriú ar na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil go háitiúil sa Ghaeltacht: Briseadh síos.
Figiúr 10.6: Grúpa G: Léiriú ar an úsáid a bhaintear as seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos. 
Figiúr 10.7: Grúpa G: Léiriú ar ráta sástachta le seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos.  
Figiúr 10.8: Grúpa G: Léiriú ar an éileamh ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge sa Ghaeltacht: Briseadh síos.  
Figiúr 11.1: Na seirbhísí teaghlaigh is mó atá ar fáil sa Ghaeltacht (is cuma cén teanga).
Figiúr 11.2: Na seirbhísí teaghlaigh is mó nach bhfuil ar fáil sa Ghaeltacht (is cuma cén teanga).
Figiúr 11.3: Na seirbhísí teaghlaigh is mó atá ar fáil i nGaeilge sa Ghaeltacht.
Figiúr 11.4: Na seirbhísí teaghlaigh is mó atá ar fáil i mBéarla/go dátheangach sa Ghaeltacht.
Figiúr 11.5: Na seirbhísí teaghlaigh is mó a mbaintear úsáid astu i nGaeilge sa Ghaeltacht. 
Figiúr 11.6: Na Seirbhísí teaghlaigh is mó a mbainfí úsáid astu dá mbeadh siad ar fáil i nGaeilge sa Ghaeltacht.
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