Scéim Teanga Tí
Meán Fómhair - Nollaig 2020

Teanga Tí

Slán & Sábháilte

A Phríomh Oidí agus a thuismitheoirí, a chairde,
Tá áthas orainn go bhfuil Scéim Teanga Tí ag tosnú arís. Ach dar ndóigh de bharr Covid 19
is gá dúinn teacht ar bhealaigh Slán & Sábháilte ina mbeidh teaghlaigh scéim Teanga Tí
ábalta teacht le chéile agus claoí le gach reachtaíocht a bheidh i bhfeidhm.
Tá muid, foireann Rannóg Teanga Tí i nGlór na nGael, ag tnúth go mór le scéim na bliana
seo agus tá muid anseo le gach tacaíocht agus comhairle a thabhairt daoibh.
Má tá sibhse mar scoilphobal réidh le leanúint ar aghaidh leis an scéim Teanga Tí, seo
mar a bheidh sé i gceist go mbeadh an scéim ar siúl ó Mheán Fómhair go Nollaig 2020:

CRUINNIÚ AR LÍNE

Eagrófar cruinniú ar líne le tuismitheoirí ar mian
leo a bheith páirteach sa scéim go luath i Meán
Fómhair 2020.

CRÍOCHNÚ IMEACHTAÍ 2020
Beidh deis ag na teaghlaigh a bhí páirteach sa scéim ó Mheán
Fómhair 2019, ach nach raibh ábalta gach imeacht a eagrú de
bharr Covid-19, an scéim a chríochnú amach go 31 Nollaig 2020.

TEAGHLAIGH NUA
Cuirfear fáilte roimh theaghlaigh nua teacht isteach sa scéim ach
é seo a phlé le Glór na nGael.
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*IMEACHTAÍ SÓISIALTA

Meán Fómhair <-> Nollaig 2020

B
Bheadh
Glór na nGael ag súil le go mbeadh gach teaghlach páirteach
i 3 imeacht sóisialta trí Ghaeilge (nó níos mó) ó thús Meán Fómhair
go deireadh Nollaig 2020.
g
Beidh €300 ar fáil ó Ghlór na nGael i dtreo imeachtaí idir 1 Meán
Fómhair go 31 Nollaig 2020.

*IMEACHTAÍ SÓISIALTA

Eanáir <-> Meitheamh 2021

Nuair a thosaíonn an scéim arís in Eanáir 2021, bheadh muid ag súil le go
mbeadh gach teaghlach atá cláraithe leis an scéim páirteach i 4 imeacht
sóisialta trí Ghaeilge (nó níos mó) ó 1 Eanáir 2021 go deireadh Meitheamh
2021.
Beidh ar gach teaghlach páirteach sa scéim foirm chlárúcháin a
líonadh agus a sheoladh ar ais go Glór na nGael roimh 30 Meán
Fómhair 2020.

*Is teaghlaigh cláraithe amháin a bheidh cead acu a bheith páirteach in imeachtaí na scéime.

Treoracha / Rialacha

Eagrófar na teaghlaigh atá páirteach sa scéim i bpodanna sa slí is
nach mbíonn níos mó ná 15 daoine le chéile ag aon am amháin.

Is imeachtaí taobh amuigh a bheidh i gceist ar nós siúlóidí, sealgaireacht,
turais rothair, tóraíocht taisce, tóraíocht dúlra, turais go feirm peataireachta,
tráthnóna cluichí amuigh, srl.

Ní leanfaidh formhór na n-imeachtaí níos mó ná uair an chloig.

Beidh ar thuismitheoir/chaomhnóir ó gach teaghlach atá páirteach in imeachtaí síniú agus
seoladh ríomhphoist a thabhairt ag tús gach imeacht chun tacú le rianú teagmhálaithe
(contact tracing) COVID-19.
Beidh gá an t-eolas faoi shonraithe teagmhála na dteaghlach atá páirteach in aon imeacht,
mar aon leis an tuairisc ar imeachta & caiteachas a sheoladh chuig Glór na nGael taobh
istigh de 3 lá tar éis an imeacht. Ní íocfar as aon imeacht i gcás nach mbíonn na sonraithe
cuí seolta chugainn in am.
Mura bhfuil ceann ann cheana féin, beidh gá le gach grúpa Teanga Tí a bheith páirteach
i ngrúpa WhatsApp le Oifigeach Forbartha Glór na nGael chun gur féidir linn teagmháil
leanúnach a bheith againn le teaghlaigh, eolas a roinnt leo agus comhairle agus tacaíocht
a thabhairt dóibh.

Foireann Teanga Tí
Cabríní de Barra
cabrini@glornangael.ie
00353 (0)83 445 5914
Áinín Uí Chasaide
ainin@glornangael.ie
00353 (0)83 446 0763
Pádraig Ó Neachtain
padraig@glornangael.ie
+353 (0)87 366 6784
Seán Ó Cuirrín
seanoc@glornangael.ie
+353 (0)87 280 2573
Liam de Lása
liam@glornangael.ie
+353 (0)87 754 9781
Mícheál Ó Nualláin
micheal@glornangael.ie
+353 (0)85 786 7929

Marcas Mac Ruairí - Bainisteoir
marcas@glornangael.ie
+353 (0)86 171 9755
Glór na nGael, Ráth Chairn,
Baile Átha Buí, Contae na Mí
Fón: 046 943 0974

