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Caibidil 1: Réamhrá agus Cúlra
1.1 Réamhrá
Forálann Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 d’ullmhú scéim teanga ag comhlachtaí poiblí ag tabhairt
mionsonraí faoi na seirbhísí a sholáthróidh siad:




trí mheán na Gaeilge,
trí mheán an Bhéarla, agus
trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla

agus na bearta a ghlacfar lena chinntiú go ndéanfar seirbhís ar bith nach bhfuil an comhlacht ag soláthar trí
mheán na Gaeilge anois a sholáthar laistigh de thréimhse ama comhaontaithe.
De réir alt 14(3) den Acht, fanann scéimeanna teanga i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana nó go dtí go
mbeidh scéim nua daingnithe ag an Aire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus na Gaeltachta,
cibé acu is déanaí.

1.2 Ullmhú agus Ábhar na Scéime
Agus an scéim seo á hullmhú, tugadh aird chuí ar na Treoirlínte a d'eisigh an Roinn Turasóireachta, Cultúir,
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Ina theannta sin, tugadh faoi phróiseas cuimsitheach
comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara uile.
Tá Ard-Mhúsaem na hÉireann á threorú ag an bprionsabal gur chóir go mbeadh soláthar seirbhísí Gaeilge
bunaithe ar:
•
•
•

an leibhéal éilimh ar sheirbhísí ar leith i nGaeilge,
an tábhacht a bhaineann le cur chuige réamhghníomhach i soláthar seirbhísí dá leithéid, agus
na hacmhainní, acmhainní daonna agus airgeadais, san áireamh, agus acmhainneacht an
chomhlachta lena mbaineann an cumas teanga riachtanach a fhorbairt nó a rochtain

Comhlánaíonn an scéim seo prionsabail na Seirbhíse Ardchaighdeáin do Chustaiméirí agus ár gCairt
Chustaiméirí. Tá sí curtha le chéile leis an aidhm go gcomhlíonfaí gach oibleagáid ábhartha atá ar ArdMhúsaem na hÉireann faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, ar bhonn céimnithe, tríd an scéim seo agus trí
scéimeanna eile sa todhchaí.
Ní bhaineann sé seo ach le comhlachtaí poiblí ar daingníodh scéimeanna leo cheana
Tá an Scéim seo bunaithe ar an tuiscint gur cuireadh i bhfeidhm na gealltanais ar fad a bhí in aon scéim roimhe
seo. Sa chás nár cuireadh i bhfeidhm ina n-iomláine go dtí seo na gealltanais a bhí i scéimeanna roimhe seo,
tá plé déanta ar an ábhar seo le hOifig an Choimisinéara Teanga.
Tuigtear agus tugtar aitheantas don am agus iarracht a chuir gach duine a bhfuil baint acu leis an bpróiseas
seo isteach ann.
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1.3.Dáta tosaithe na Scéime
Tá an Scéim seo deimhnithe ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Beidh
éifeacht leis an Scéim ón 01 Bealtaine 2021 agus fanfaidh sé i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana nó go dtí
go mbeidh scéim nua deimhnithe, cibé acu is déanaí.
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Caibidil 2: Léargas ginearálta ar Ard-Mhúsaem na hÉireann
Bunaíodh Ard-Mhúsaem na hÉireann faoin Acht um Mhúsaem Eolaíochta agus Ealaíne Bhaile Átha Cliath,
1877. Mar thoradh air seo, aistríodh foirgnimh agus bailiúcháin Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (R.D.S.) go
húinéireacht an stáit. Cuireadh leo nuair a aistríodh bailiúcháin shuntasacha eile ó institiúidí mar Acadamh
Ríoga na hÉireann agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Athraíodh ainm an Mhúsaem ó Mhúsaem
Eolaíochta agus Ealaíne Bhaile Átha Cliath go hArd-Mhúsaem na hÉireann go luath san fhichiú haois.
Tá cúig láthair ar leith ag Ard-Mhúsaem na hÉireann inniu: Ard-Mhúsaem na hÉireann - Seandálaíocht, Sráid
Chill Dara, Baile Átha Cliath; Ard-Mhúsaem na hÉireann - Na hEalaíona Maisiúla agus Stair, Dún Uí Choileáin,
Baile Átha Cliath; Ard-Mhúsaem na hÉireann - Stair an Dúlra, Sráid Mhuirfean, Baile Átha Cliath; ArdMhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo agus Ard-Mhúsaem na
hÉireann - Láriononad na nAcmhainní Bailiúchán, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath.
Ar an 3 Bealtaine 2005, faoin Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997, rinneadh comhlacht corparáideach
den Ard-Mhúsaem agus cheap an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta Bord an Ard-Mhúsaeim. Tá
freagrachtaí áirithe ar an mBord faoin Acht maidir leis an nGaeilge, i.e.
Faoi alt 11 (2) (L) den Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997, tá cumhacht ag an mBord chun a chur
ar a chumas a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh faoi alt 11, sé sin, an Ghaeilge a chothú agus a chur
chun cinn i gcur na bhfeidhmeanna i gcrích.
Foráiltear in alt 30 (1) den Acht maidir le ceapacháin foirne ag an mBord go mbeadh líon leordhóthanach
d’fhoireann an Ard-Mhúsaeim inniúil sa Ghaeilge chun go mbeifí in ann seirbhís a sholáthar trí Ghaeilge
chomh maith lena soláthar trí Bhéarla. Soláthraíonn Ard-Mhúsaem na hÉireann seirbhísí trí mheán na Gaeilge
ar fud a réimsí oibríochta go léir. Le linn thréimhse na Scéime seo tiocfaidh méadú suntasach ar leibhéal na
seirbhíse Gaeilge a chuirfear ar fáil, go háirithe maidir le hábhar idirghníomhach agus ar líne.
Foráiltear in alt 36 (1) den Acht go mbeidh an tuarascáil bhliantúil atá le hullmhú agus le cur faoi bhráid an
Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta i mBéarla agus i nGaeilge.
Tá ról fairsing ag Ard-Mhúsaem na hÉireann ach is iad na príomheilimintí seo a leanas na príomhbhunghnéithe:
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•

Oidhreacht iniompartha na hÉireann a dhaingniú

•

Staidéar ar na réada sna bailiúcháin a éascú

•

Faisnéis a bhaineann leis na bailiúcháin agus na disciplíní a léiríonn siad a chur in iúl

Mar aon le hInstitiúidí Cultúrtha Náisiúnta eile, tá an phríomhfhreagracht ar an Músaem ag leibhéal náisiúnta
slándáil na n-earraí a léiríonn oidhreacht na hÉireann a chinntiú. Go praiticiúil is éard atá i gceist ná bailiúcháin
earraí den sórt sin a bhailiú agus iad a choinneáil slán go brách. Is ag na taispeántais is mó a bhíonn an pobal
in ann na bailiúcháin seo a fheiceáil. Bíonn baill foirne an Mhúsaeim agus taighdeoirí ábalta staidéar a
dhéanamh ar na réada agus cuirtear torthaí an taighde sin ar fáil i bhfoilseacháin, sna meáin chumarsáide nó
i bpáipéir acadúla.
2.1 Misean agus Aidhmeanna
I bhfianaise a shainordaithe, is í fís an Mhúsaeim:
Is í an fhís atá ag Ard-Mhúsaem na hÉireann ná go mbeadh seasamh agus caighdeán an mhúsaeim ar aon dul
le caighdeáin idirnáisiúnta agus go mbeadh sé chun tosaigh i saol cultúrtha na hÉireann, trí scéalta a
bhaineann le hÉirinn agus a háit sa domhan a chaomhnú agus a chur i láthair. Cuirfimid an plean straitéiseach
seo i bhfeidhm le dúthracht láidir i leith ár luachanna eagraíochtúla. Léiríonn na cúig luach seo a leanas na
prionsabail trína gcuirimid ár misean agus ár bhfís i gcrích, an chaoi a bhfáiltímid roimh ár gcuairteoirí, an
dóigh a ndéanaimid ár dtaighde, an bealach a gcuirimid ár dtaispeántais ar fáil, agus an tslí ina
gcomhlíonaimid ár bhfreagrachtaí reachtúla agus corparáideacha.
Maoirseacht
Táimid freagrach as cúram gairmiúil agus léirmhíniú na mbailiúchán náisiúnta, bunaithe ar thaighde
críochnúil, saíocht agus saineolas na foirne.

Nuálaíocht
Tá sé mar aidhm againn cur lenár gcumas ár mbailiúcháin a roinnt ar ardáin fhisiciúla agus ar líne, ag iniúchadh
bealaí nuálacha chun comhoibriú a chothú i dtaca le réimsí an oideachais, an taighde, na n-ealaíon agus na
ndaonnachtaí, staidéir ar mhúsaeim agus réimse na forbartha eacnamaíoch agus eolaíochta.
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Trédhearcacht
Déanaimid ár ndícheall déileáil go hoscailte le cách agus cloí le prionsabail láidre rialachais chorparáidigh agus
comhlíonta. Coinnímid na bailiúcháin thar ceann mhuintir na hÉireann agus tugaimid deis dár gcuairteoirí
peirspictíocht a ghnóthú maidir leis an todhchaí agus tuiscint níos fearr a fháil ar an am atá caite.

Inrochtaineacht
Táimid anseo do chách. Cinnteoimid go bhfuil ár mbailiúcháin agus ár ngníomhaíochtaí ar fáil go forleathan
agus déanfaimid iarracht lucht spéise nua a mhealladh. Tá sé mar aidhm againn rochtain uilíoch a sholáthar
ar fud ár láithreacha agus ár seirbhísí go léir.

Comhoibriú
Oibreoimid le heagraíochtaí agus le pobail chun go rachaidh muid i bhfeidhm ar an méid daoine agus is
féidir agus chun cur lenár n-idirghníomhaíocht go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

2.2 Príomhfheidhmeanna
Seo a leanas rémsí feidhme an Mhúsaeim:


Stiúrthóireacht



Rannán Oibríochtaí


Aonad Acmhainní Daonna/Corparáideacha



Aonad Airgeadais



Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide



An Rannóg Margaíochta



An Rannóg Saoráidí



Aonad Forbartha Tráchtála



Rannóg Miondíola

 An Rannán Bailiúcháin & Foghlama
An Rannán Ealaíne agus Tionscail


Rannán Seaniarsmaí na hÉireann



Rannán Saol Tíre na hÉireann



Rannán Stair an Dúlra
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An Rannóg Caomhnaithe



An Rannóg Clárúcháin



An Rannóg Oideachais agus For-rochtana



An Rannóg Grianghrafadóireachta



An Rannóg Dearaidh

Tá tuilleadh eolais faoi ghníomhaíochtaí an Mhúsaeim le fáil ar shuíomh Gréasáin an Mhúsaeim –
www.museum.ie.

2.3 Custaiméirí agus Cliaint
Bíonn tionchar ag seachadadh seirbhísí agus ag beartais agus straitéisí an Mhúsaeim ar raon leathan daoine.
Seo thíos liosta de phríomchliaint agus custaiméirí an Mhúsaeim:


An Pobal i gcoitinne



Turasóirí ó Thíortha Thar Lear agus ón Tír seo



Cuairteoirí le sainspéiseanna



Taighdeoirí



Grúpaí le Riachtanais Speisialta



Teaghlaigh



Earnáil an Oideachais - Foirmiúil (Bunscoil go Tríú leibhéal)



Earnáil an Oideachais Neamhfhoirmiúil



Lucht spéise ar líne
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Caibidil 3: Sonraí Seirbhísí atá ar fáil i mBéarla amháin, i nGaeilge amháin nó go
dátheangach
Sonraí maidir leis an teanga ina gcuirtear seirbhísí ar fáil, seirbhísí sa Ghaeltacht san áireamh.

Soláthar Serbhísí
(Cuir tic sa bhosca cuí)

I mBéarla
amháin

Ainm na Seirbhíse

I nGaeilge
amháin

Go
dátheangach






Tuarascálacha Bliantúla
Plean Straitéiseach Ard-Mhúsaem na hÉireann 2019-22
Painéil téacs agus lipéid do na Taispeántais Bhuana
Lipéid na dtaispeántas sealadach más cinn de chuid ArdMhúsaem na hÉireann iad
Comharthaí Treoshuímh





Bróisiúir/bileoga taispeántas áirithe
Treoirleabhair i gcomhair an cheithre mhúsaem éagsúla





Cártaí poist agus cártaí beannachta
Ceannteidil ar Stáiseanóireacht an Mhúsaeim
Cuirí chuig oscailtí Taispeántas agus ócáidí sa
Mhúsaem/Preaseisiúintí
Bróisiúr Sainithe na Músaem



Fógraí clabhsúir sa Mhúsaem, Saol na Tuaithe, Sráid Chill
Dara agus Dún Uí Choileáin.



Bróisiúr den phlean urláir do chuairteoirí i ngach láthair



Fógraí earcaíochta do phoist sheachtracha




Foirmeacha iarratais i gcomhair ceadúnais chun réada
seandálaíochta a athrú agus i gcomhair réada seandálaíochta
a easpórtáil
Ceadúnais chun réada seandálaíochta a athrú agus i gcomhair
réada seandálaíochta a easpórtáil á n-eisiúint ag Bord ArdMhúsaeim na hÉireann faoi na hAchtanna na
Séadchomharthaí Náisiúnta, 1930 go 2004.
Treoir maidir le hAcht na Séadchomharthaí Náisiúnta, 1994
(arna leasú)
Foirmeacha Comhairliúcháin Leabharlainne agus na
gCartlann (Músaem – Saol na Tuaithe)



Bileoga Fionnachtain agus Gníomhaíochtaí i réimse an
Oideachais
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Tá pacáistí comhéadain teanga le leaganacha Gaeilge de
Windows XP ar fáil do gach ball foirne.



Turais threoraithe i roinnt láithreacha AMÉ.




Cainteanna poiblí le linn Sheachtain na Gaeilge

Caibidil 4: Ag Feabhsú Soláthar Seirbhísí i nGaeilge
Is riachtanais éigeantacha faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 iad na forálacha i gcló liath atá le
feiceáil sa tábla thíos.
Modh Cumarsáide leis an bPobal

Gealltanas

Fógraí
réamhthaifeadta ó
Bhéal

Beidh na fógraí réamhthaifeadta seo a leanas
i nGaeilge nó go dátheangach:

Éigeantach

(a) Cuirfear fógraí taifeadta ó bhéal ar fáil i
nGaeilge nó go dátheangach ar an nguthán
nuair a bhíonn ár n-oifigí dúnta;
(b) Cuirfear fógraí taifeadta ó bhéal a
chraoltar ar chóras fógartha poiblí ar fáil i
nGaeilge nó go dátheangach;
(c) Cuirfear fógraí ó bhéal a chruthaítear agus
a chraoltar trí chóras ríomhtheachtaireachta
nó trí chóras ríomhfhreagartha gutháin ar fáil
i nGaeilge nó go dátheangach.
Baineann se seo le fógraí ‘taifeadta’ seachas
fógraí ‘beo’ .
Sa chás go bhfuil Ordú Logainmneacha i
bhfeidhm, úsáidfear an leagan Gaeilge den
logainm atá sonraithe san Ordú sin i bhfógraí
taifeadta ó bhéal a dhéanfar nó a dhéanfar
thar a cheann.

Cumarsáid i
scríbhinn

Litreacha agus
Post Leictreonach
Stáiseanóireacht

Tabharfar freagra ar an gcumarsáid scríofa
Éigeantach
uile sa teanga oifigiúil ina bhfuarthas í.
Ceannteidil ar stáiseanóireacht, ar a n-áirítear Éigeantach
nóta-pháipéar, duillíní dea-mhéine, leatháin
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chlúdaigh facs, clúdaigh comhad agus fillteáin
eile, lipéid agus clúdaigh litreach á gcur ar fáil
i nGaeilge nó go dátheangach
Comharthaí

Comharthaí

Foilseacháin

Foilseacháin

An Ghaeltacht

Ciorcláin/Cora
Poist

Logainmneacha
Gaeltachta

Ní mór an chomharthaíocht uilig a chuireann
Ard- Mhúsaem na hÉireann in airde nó a
chuirtear in airde thar a cheann a bheith i
nGaeilge nó dátheangach, faoi réir na
rialachán (I.R. Uimh 391/2008).
Foilseofar cáipéisí ina leagtar amach tograí
polasaí poiblí, cuntais iniúchta nó ráitis
airgeadais, tuarascálacha bliantúla agus ráitis
straitéise i nGaeilge agus i mBéarla ag an am
céanna.
I gcás ina ndéanfaidh comhlacht poiblí
cumarsáid i scríbhinn nó leis an bpost
leictreonach leis an bpobal i gcoitinne nó le
haicme den phobal i gcoitinne chun faisnéis a
thabhairt don phobal nó don aicme,
cinnteoidh an comhlacht gur i nGaeilge, nó i
mBéarla agus i nGaeilge, a bheidh an
chumarsáid
Bainfear úsáid as Logainmneacha Oifigiúla na
gceantar Gaeltachta de réir na reachtaíochta

Éigeantach

Éigeantach

Éigeantach

Éigeantach

Déanfaidh Ard-Mhúsaem na hÉireann na nithe atá liostaithe thíos maidir le gach seirbhís ar leith.
Modh Cumarsáide leis an bPobal
Gealltanas
Amlíne
Laistigh de
Bl.1/Bl.2/Bl.3
Fáiltiú/Seirbhís
Tugann na hOifigigh Saoráide an cúram ar
Deireadh
Duine le Duine/ag bhonn róta don fhoireann a oibríonn sna
Bhliain 1
Cuntar
spásanna Fáiltithe ar fud AMÉ. Tabharfar
treoracha dóibh maidir le conas déileáil le
fiosrúcháin i nGaeilge agus cuirfear liosta de
bhaill foirne a bheidh sásta ceisteanna ó bhéal
a fhreagairt i nGaeilge ar fáil dóibh. Mura
mbíonn ball foirne le Gaeilge ar fáil, cuirfear
foirm fiosrúcháin dhátheangach ar fáil le
haghaidh déileáil leis an bhfiosrúchán ar leith
ina dhiaidh sin.
Cuirfear cúrsaí Gaeilge ar fáil d’Oifigigh
Cuairteoirí agus Slándala.
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Lasc-chlár

Ainmneoidh an teileafónaí an eagraíocht i
nGaeilge agus i mBéarla. Mar atá luaite thuas,
cuirfear cúrsa cuí i scileanna teanga ar fáil
d’fhoireann an lasc-chláir.
Fógraí clabhsúir dátheangach i ngach láthair.

Deireadh
Bhliain 1

Fógraí beo

Beidh gach fógra beo dátheangach.

Eile
Turais
Threoraithe

Cuirfear agallaimh ar siúl le haghaidh painéal
de Threoraithe Turais a chur le chéile sa
Mhúsaem. Lorgófar líofacht Gaeilge. Cuirfidh
an Músaem turais ar fáil i nGaeilge le freastal
ar eagraíochtaí agus scoileanna lán-Ghaeilge.

Deireadh
Bhliain 1
Deireadh
Bhliain 1

Eile
Cláir Oideachais
Phobail

Leanfar le ceardlanna
scéalaíochta/dátheangacha ó am go ham.
Tá leaganacha Gaeilge d’acmhainní oideachais
áirithe curtha ar fáil do mhicléinn agus do
mhúinteoirí.

Ar fáil cheana
féin

Bileoga
eolais/Bróisiúir

Cuirfear leaganacha Gaeilge de bheartais agus
d’fhoirmeacha oifigiúla ar fáil.

Deireadh
Bhliain 1

Tá roinnt bróisiúr/bileog taispeántas
dátheangach ar fáil.

Ar fáil cheana
féin

Leagan Gaeilge d’fhoirmeacha iarratais do
phoist sheachtracha ar ár suíomh gréasáin.
Leaganacha dátheangacha le cur ar fáil ar líne.

Ar fáil cheana
féin
Deireadh
Bhliain 1

Tá córas nua áirithinte á ullmhú faoi láthair.
Cuirfear ábhar ar fáil i nGaeilge.

Deireadh
Bhliain 1

Leaganacha Gaeilge de na bileoga oibre is mó
a bhfuil tóir orthu nach bhfuil i nGaeilge
cheana féin á gcur ar fáil.
.

Ar fáil cheana
féin

Fógraí
réamhthaifeadta
ó Bhéal

Foirmeacha
Iarratais
Eile
Foirm maidir le
Réad
Seandálaíochta a
Aimsíodh
Eile
Foirm Áirithinte
Oideachais
Eile
Bileoga Oibre
Oideachais

Gníomhaíochtaí ar líne a chruthú ar fud an
cheithre láthair agus beidh siad seo ar fáil ar
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Ar fáil cheana
féin

Preaseisiúintí

Na Meáin

Urlabhraithe na
Meán
Óráidí
Eile

Oiliúint sa Ghaeilge a chur ar fáil d’fhoireann
AMÉ agus ainmneofar urlabhraithe ar leith.
Cuirtear tús le gach óráid phoiblí i nGaeilge
faoi láthair.
N/B

Ar fáil cheana
féin
Bliain 2
Ar fáil cheana
féin

Ríomhphoist

Tabharfar freagra ar gach ríomhphost sa
teanga oifigiúil ina bhfuarthas é.

Deireadh
Bhliain 1

Suíomhanna
Gréasáin

Athfhorbraíodh agus dearadh suíomh gréasáin
AMÉ agus cuireadh ar fáil é den chéad uair ar
an 21 Aibreán 2020.
Tá an t-ábhar buan ar fad ar fáil go
dátheangach, Féilire na nImeachtaí san
áireamh.
N/B

Ar fáil cheana
féin

Beidh léirithe nua closamhairc dátheangach
más féidir é sin a dhéanamh go praiticiúil.

Ar fáil cheana
féin

Teicneolaíocht
Faisnéise
Córais
Ríomhaireachta
Seirbhísí
Idirghníomhacha

An Ghaeltacht

an gcuid nua sin den suíomh gréasáin nua, ‘An
Músaem sa Bhaile’.
Preaseisiúintí dátheangacha á n-eisiúint.

Eile

Beidh idirghníomhaíochtaí taispeántas nua
dátheangach más féidir é sin a dhéanamh go
praiticiúil.
N/B

Logainmneacha
Eile

N/B
N/B
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Caibidil 5: Ag Feabhsú Soláthar Seirbhísí i nGaeilge i gCeantair Ghaeltachta
Ag feabhsú soláthar seirbhísí i gceantair Ghaeltachta agus ag cinntiú gurb í an Ghaeilge a bheidh mar
theanga oibre in oifigí atá lonnaithe sa Ghaeltacht faoi dháta áirithe.

Gealltanais sa Ghaeltacht
Cur síos ar na seirbhísí
sa Ghaeltacht
N/B

Gealltanas
N/B

Amlíne
Laistigh de
Bl.1/Bl.2/Bl.3
N/B

An Ghaeilge mar theanga oibre sna hoifigí atá lonnaithe sa Ghaeltacht
Amlíne
Laistigh de
Bl.1/Bl.2/Bl.33
N/B

Gealltanas
N/B
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Caibidil 6: Cumas Gaeilge a fheabhsú
6.1 Earcaíocht
Is é an príomhbhealach chun a chinntiú go mbeidh seirbhísí ar fáil i nGaeilge ná foireann a earcú le
scileanna cumasacha Gaeilge i ngach réimse d'obair Ard-Mhúsaem na hÉireann. Cuirfear béim inár bpolasaí
earcaíochta, atá faoi réir an chreata de nósanna imeachta comhaontaithe náisiúnta d'earcaíocht, ar an ngá
atá le hinniúlacht sa Ghaeilge a fheabhsú.
Cuirfear pacáiste ionduchtúcháin ina mbeidh cóip dár scéim chomhaontaithe, ar fáil do gach ball nua foirne
chun a chinntiú go mbeidh siad ar an eolas faoinár ngealltanas faoin reachtaíocht.

6.2 Oiliúint agus Forbairt
Tá Ard-Mhúsaem na hÉireann tiomanta deiseanna a chur ar fáil don fhoireann chun freastal ar chúrsaí
oiliúna Gaeilge atá creidiúnaithe go cuí, de réir na n-acmhainní atá againn. Cuirfear an fhoireann iomlán ar
an eolas faoi áiseanna/dheiseanna chun a n-inniúlacht sa Ghaeilge a fheabhsú

Gealltanas

Earcaíocht

Oiliúint

Feabhsú ar
chumas Gaeilge

Rannpháirtíocht i
ngníomhaíochtaí chun an
teanga a chur chun cinn/
Acmhainní a chur ar fáil

Cuireann Ard-Mhúsaem na hÉireann
san áireamh gur scil inmhianaithe atá in
inniúlacht sa Ghaeilge nuair a bhítear
ag earcú foirne. Aithneoidh muid freisin
aon phost ina mbeidh inniúlacht sa
Ghaeilge riachtanach.
Cuirfear cúrsa oiliúna Gaeilge ar fáil do Ag leanacht
bhaill foirne a dteastaíonn uathu a ninniúlacht sa Ghaeilge a fheabhsú
Cuirfidh an Músaem turais trí mheán na
Gaeilge ar fáil le freastal ar eagraíochtaí
agus scoileanna lán-Ghaeilge.
Déanfar gach iarracht chun úsáid na
Gaeilge a chur chun cinn.

Eile

Amlíne
Laistigh de
Bl.1/Bl.2/Bl.3

Rachaidh an Rannóg Oideachais i
gcomhairle le scoileanna lán-Ghaeilge
agus le Foras na Gaeilge maidir le
seirbhísí Gaeilge an Mhúsaeim.
N/B
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6.3 Poist Shainithe Ghaeilge
Tá na poist liostaithe thíos sainithe mar phoist a mbaineann riachtanas inniúlachta Gaeilge leo. Tá sé i gceist
go mbeadh inniúlacht sa Ghaeilge bainte amach ag sealbhóirí na bpost seo.
Teideal an Phoist

Stiúrthóir

Ceannasaí
mBailiúchán
Foghlama

Ceannasaí
nOibríochtaí

Láthair

An pobal
Gaeltachta/Gaeilge ar a
bhfuiltear ag freastal

Ard-Mhúsaem na
hÉireann - Na
hEalaíona Maisiúla
agus Stair,
Dún Uí Choileáin,
Baile Átha Cliath 7
na Ard-Mhúsaem na
& hÉireann - Na
hEalaíona Maisiúla
agus Stair,
Dún Uí Choileáin,
Baile Átha Cliath 7

Léiriú ar an gcaighdeán
Gaeilge a theastaíonn
(roghnaigh ceann:
bunleibhéal, meánleibhéal nó
ardleibhéal))
Bunleibhéal

Bunleibhéal

na Ard-Mhúsaem na
hÉireann - Na
hEalaíona Maisiúla
agus Stair,
Dún Uí Choileáin,
Baile Átha Cliath 7

Bunleibhéal

Bainisteoir Gnóthaí Ard-Mhúsaem na
Corparáideacha
hÉireann - Na
hEalaíona Maisiúla
agus Stair,
Dún Uí Choileáin,
Baile Átha Cliath 7

Bunleibhéal

Coimeádaí

Bunleibhéal

Coimeádaí Cúnta
Grád 1

Ceithre láthair de
chuid AMÉ
Ceithre láthair de
chuid AMÉ

Comeádaí Cúnta
Grád II
An Rannóg
Oideachais
Foireann Ainmnithe
Aonad AD

Ceithre láthair de
chuid
Ceithre láthair de
chuid AMÉ
Ard-Mhúsaem na
hÉireann - Na

Bunleibhéal

Bunleibhéal

Bunleibhéal
Bunleibhéal
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/Gnóthaí
Corparáideacha

hEalaíona Maisiúla
agus Stair,
Dún Uí Choileáin,
Baile Átha Cliath 7

Foireann
Margaíochta
ainmnithe

Ard-Mhúsaem na
hÉireann - Na
hEalaíona Maisiúla
agus Stair,
Dún Uí Choileáin,
Baile Átha Cliath 7

Bunleibhéal

Oifigigh Cuairteoirí
agus Slándála
Miondíol Retail

Ceithre láthair de
chuid AMÉ
Ceithre láthair de
chuid AMÉ

Bunleibhéal
Bunleibhéal
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Caibidil 7: Monatóireacht agus Athbhreithniú
Déanfaidh an tAonad Acmhainní Daonna/Gnóthaí Corparáideacha monatóireacht agus athbhreithniú ar
fheidhmiú na scéime ar bhonn rialta. Is í Aoife McBride, Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha an teagmhálaí
don scéim.
Beidh córas foirmiúil chun monatóireacht a dhéanamh ar iarratais ar sheirbhísí trí Ghaeilge ar fáil agus
déanfar cur síos air seo inár dTuarascáil Bhliantúil.
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Caibidil 8: Poibliú na Scéime Comhaontaithe
Déanfar poibliú inmheánach agus seachtrach ar an scéim seo trí phreasráiteas i dtosach báire. Cuirfimid
leagan dátheangach den scéim ar fáil ar ár suíomh gréasáin agus cuirfear ar fáil í do gach ball foirne agus do
na gníomhaireachtaí cuí. D’fhéadfaí modhanna eile a úsáid chun an scéim a phoibliú freisin.
Ina theannta sin, tapóimid gach deis inár n-idirghníomhú laethúil le custaiméirí chun na seirbhísí a chuirimid
ar fáil i nGaeilge a chur chun cinn agus a phoibliú ar na bealaí seo a leanas:


custaiméirí a chur ar an eolas go díreach, ar bhealach réamhghníomhach, maidir leis an rogha atá acu
gnó a dhéanamh linn i nGaeilge, mar shampla, trí fhógraí a chur ar taispeáint ag na hionad fáiltithe ina
luaifear na seirbhísí atá ar fáil i nGaeilge;



na seirbhísí sin a liostú in áit ina mbeidh siad le feiceáil go soiléir ar ár suíomh gréasáin;



cuirfimid in iúl ar threoirlínte, bileoga eolais agus foirmeacha iarratais ar leith go bhfuil na cáipéisí seo
ar fáil i nGaeilge freisin, mura bhfuil siad ar fáil go dátheangach;



tabharfaimid suntasacht chomhionann d'ábhair Ghaeilge agus Bhéarla.

Cuirfear cóip den scéim chomhaontaithe ar aghaidh chuig Oifig an Choimisinéara Teanga.
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Aguisíní
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