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Tá do chaighdeáin mhaireachtála agus do 
thosca líon tí tábhachtach dúinn  
 
A Áitritheoir a chara,  
Tá mé ag scríobh chugat ag iarraidh ort cuidiú le staidéar a bhailíonn eolas ar chaighdeáin 
agus ar thosca maireachtála gach sórt daoine éagsúla a chónaíonn i  dTuaisceart Éireann sa 
lá atá inniu.  
 
Tá d’eispéireas tábhachtach dúinn  
Tugann an Suirbhé Acmhainní Teaghlaigh eolas ríthábhachtach a chuidíonn leis an rialtas  
monatóireacht a dhéanamh ar pholasaithe agus  iad a fhorbairt, rudaí a chuidíonn le gach 
duine ó dhaoine singile, theaghlaigh le páistí agus dhaoine míchumasacha, go cúramóirí 
agus daoine níos sine. Is féidir le cibé rud a inseoidh tú dúinn fíordhifear a dhéanamh.  
 
Cad í an chéad chéim eile a tharlóidh?  
I ndiaidh comhairle ón rialtas maidir  leis an Choróinvíreas (COVID–19), beidh muid ag 
déanamh an staidéir seo  ar an ghuthán, in áit duine le duine. Cuir scairt ghutháin orainn ar  
02890 255111 le do thoil nó tabhair  cuairt ar www.nisra.gov.uk/respond le ham níos  
fóirsteanaí a shocrú dár  n-agallóir scairt ghutháin a chur ort leis an suirbhé a dhéanamh. 
Beidh  ár n-agallóirí ar fáil i rith an lae, sa tráthnóna agus  ag deireadh na seachtaine. 
Mura gcluinfidh muid uait, d’fhéadfadh muid cuairt ghairid a thabhairt  ar do theach,  le 
scaradh sóisialta i bhfeidhm,  le d’uimhir ghutháin a fháil.  
 
Cé ar féidir leo páirt a ghlacadh ann?  
Ba mhaith linn labhairt leat, agus, dá  mb’fhéidir linn, le gach duine fásta i do líon tí. Bainfidh 
an staidéar  seo le gach áitritheoir sa líon tí. Muna mbeidh ball den líon tí ar fáil nuair  a 
thabharfaidh muid cuairt,  féadfaidh muid iarraidh ar bhall eile sa líon tí freagraí a thabhairt ar  
a son. Tá sé tábhachtach go bhfeicfidh gach duine i  do líon tí an litir  seo agus an bhileog a 
bheidh faoi iamh.  
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Go Raibh Maith Agat!  
Mar bhuíochas, chuir  muid dearbhán £10 faoi iamh leis an litir  seo is féidir leat malartú 
d’airgead tirim in Oifig Poist ar bith.  Tá súil againn go nglacfaidh do líon tí páirt ann.  Tá an 
t-eolas a bhailíonn muid dár staidéir  níos tábhachtaí ná  riamh, mar cuideoidh sé le 
saineolaithe leighis agus leis an rialtas éifeacht  ráig den choróinvíreas ar ár saolta a 
thuiscint.  
 
Is mise le meas,   

Brian Green 
An Stiúrthóir do shuirbhéanna, GTÉST 



   

   

Ceisteanna a Chuirtear Go Minic  
Cé a dhéanann an suirbhé?  
Déanann an tAonad Lárnach Suirbhéanna (ALS)  de Ghníomhaireacht  Thuaisceart  
Éireann um Staitisticí agus Taighde (GTÉST)  an staidéar ar son na Roinne Pobal  
(ARP). Is é an tAonad Lárnach Suirbhéanna an phríomheagraíocht taighde ar  
shuirbhéanna sóisialta i dTuaisceart Éireann agus tá sí  ar cheann de na 
príomhréimsí gnó in  GTÉST.  
 
Cén fáth ar roghnaíodh mise?  
Tá 4,000 seoladh roghnaithe againn go randamach ó liosta de na seoltaí uilig i 
dTuaisceart Éireann. Déanannn sé seo cinnte go bhfaigheann muid meascán de 
gach uile shórt daoine, teaghlaigh agus daoine singile,  daoine óga agus daoine atá 
ar scor san áireamh.  
 
Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach páirt a ghlacadh ann?  
Braitheann muid ar na daoine a chónaíonn ag na seoltaí a roghnaíonn muid le páirt  
a ghlacadh mar ba mhaith linn  cinntiú go mbeadh na torthaí  chomh  cruinn agus is 
féidir. Ní féidir linn agallamh a dhéanamh ag seoltaí eile, mar chuirfeadh sé sin  
claonadh ar na torthaí.  Ní bheidh eolas speisialta de dhíth ort le páirt a ghlacadh 
ann.  Aontaíonn an chuid is mó de na daoine a roghnaítear páirt a ghlacadh agus  
baineann siad sult as an eispéireas.  
 
Cá háit ar féidir liom tuilleadh eolais a fháil?  
Dá mbeadh rud ar bith eile ba mhaith leat fáil amach faoin staidéar tabhair cuairt ar  
www.nisra.gov.uk/frs, nó cuir scairt ghutháin orainn ar  02890 255111.  
 
 
Ár nGealltanas Duit  
 
Is mór againn do chuid ama agus do chuidiú  
Déanfaidh muid é chomh furasta  agus  chomh fóirsteanach duit  agus is féidir páirt a 
ghlacadh ann.  
 
Beidh meas againn ort  
Beidh meas againn ar do phríobháideachas agus cuirfidh ár n-oibrithe foirne 
ardthraenáilte in iúl duit go soiléir gurb ó  GTÉST  iad.  
 
Déanfaidh muid teagmháil leat agus éistfidh muid le do dhearcthaí  
Freagróidh muid ceist ar bith a fhéadfaidh bheith agat faoi pháirt a ghlacadh sa 
staidéar seo agus beidh muid ag súil le bheith ag éisteacht le d’aiseolas.  
 
Coinneoidh muid d’eolas slán sábháilte agus  faoi rún  
Caithfidh muid leis an eolas a thabharfaidh tú dúinn faoi rún, de réir an Chóid 
Chleachtais do Staitisticí. Bainfear úsáid as le staitisticí a dhéanamh nach mbeidh do 
d'aithint nó nach n-aithneoidh duine ar bith i  do líon tí. Léigh an bhileog atá faoi iamh 
le do thoil chun tuilleadh sonraí a fháil ar an dóigh a n-úsáidfidh muid d’eolas.  

www.nisra.gov.uk/frs

