Bail ó Dhia ort, bhi sin sciobtha ...ah..an teicneolaíocht seo! Seo dréacht aighneacht
duit nó roinnt pointi is féidir liom iad aistriú go Béarla más gá ach tá téagar níos mó
leo as Gaeilge. Is féidir liom iad a iomlánú freisin muna bhfuil dothain anseo:
Aighneacht chuig an Post maidir le húsaid na Gaeilge i seirbhísí an post:
Réamhrá:
Is acmhainn tábhachtach agus luachmhar an Ghaeilge don tír seo, go háirithe insna
tosca reatha eacnamaíoch ina bhfuil an tír. Dá réir tá sé tabhachtach go mbainfidh
leas as an nGaeilge mar mheán a léiríonn "spiorad fóirne" na tíre. Beidh ról ar leith
ag seirbhís náisíunta cosúil leis an Post chun na críche sin.
1. Logainmeacha/ Seoltaí. Fearacht cás uimhirphlátaí ar ghluaisteáin na hÉireann
e.g., Gaillimh, Sligeach, Baile Átha Cliath srl. tá sé an-thábhachtach ó thaobh buanú
oidhreacht logainmeacha agus sráideanna na tíre, go mbeadh aon chóras leictreonach
tógtha ar ardán a thugann tosaíocht don Ghaeilge féin, sa tír i gcoitinne agus ins na
ceantair Ghaeltachta go sonrach. Má tá córas leicthreonach nó bunachar sonraí ar an
idirlín le cur le chéile ní miste go mbeadh ról lárnach ag an nGaeilge féin sa chur
chuige agus nach mbeifí ag dul i dtuilleamai an Bhéarla amháin chun seo a dhéanamh.
2. Fostaíocht:
Ó thaobh earcaíocht do phostanna in an Post ní miste, go háirithe dóibh siúd a bheadh
ag tabhairt seirbhíse "thar cúntar" go mbeadh Gaeilge ar a thoil aige/aici ag gach
fostaí atá ag obair sa Ghaeltacht agus go mbeadh "cúinne na Gaeilge" i ngach oifig
poist (chomh fada agus is féidir) dóibh siúd atá ag iarraidh gnó a dhéanamh leis an
bPost trí Ghaeilge.
3. Teilgean agus cruinneas teanga. Le go dtuigfí daoine, idir turasóiri agus muintir na
hÉireann féin, go bhfuil "branda" ar leith againn sa Ghaeilge, is cúnamh ollmhór don
teanga a bheadh ann dá mbeadh polasaí ag an bpost an Ghaeilge a chur ar gach ní a
thagann ós comhair an phobail e.g. ábhar bolscaireachta den uile chineál, stampaí,
suímh idirlín, broiséirí , fógraí raidió agus tv i gcoitinne srl. Tá ceist cruinnis le
scagadh freisin. Ní miste go mbeadh córas láraithe ann a chintíonn go bhfuil an
Ghaeilge leagtha amach go cruinn in aon ábhair bolscaireachta atá in úsáid.
4. Bunachair sonraí: Fearacht liosta na vótóirí a gcuirtear ar fáil i ngach contae sa tír,
tá sé inmhianaithe go mbeadh aon bunachar sonraí atá in úsáid ag an bpost mar leagan
leictreonach nó mar leagan ar phár ar fáil as Gaeilge freisin. Más gnáthach do dhuine
"Tomás Caomhánach, Cnocán Glas, An Spidéal" a úsáid mar a ainm agus seoladh,
níor chóir in am ar bith go mbeadh taifead déanta ar an ainm nó a sheoladh mar "
Thomas Kavanagh, Greenhills, Spiddal" mar bhréagnódh cur chuige mar é cearta
ainm agus teanga an duine. Moltar tosaíocht a thabhairt don leagan Gaeilge i
mbunachair sonraí den saghas seo.
5. Suíomhanna idirlín:
Seachas "cnaipe" roghnaitheach don Ghaeilge agus ceann eile don Bhéarla, ní miste
go mbeadh an Ghaeilge agus Béarla le feicéail taobh le chéile ar an leathanach

céanna. "Equal billing" mar a déarfa. Má cuirtear an Ghaeilge i láthair ar an gcaoi seo
beidh cothrom na féinne á thabhairt agus beifear ag tabhairt stádas don Ghaeilge leis.
Má fágtar gach ní as Béarla agus "rogha" a thabhairt do dhuine "cnaipe" Gaeilge a
bhrú, níos minici ná a mhalairt ní thógfar an rogha sin agus beidh an leathanach
Gaeilge dimhaoin. Níl tairbhe don Ghaeilge anseo mar bíonn sí "i bhfolach" taobh
thiar den Béarla.
6. Glórphost agus glóraithint
Arís i dtéarmai brandála, ba chóir, nuair atá duine ag fanacht ar an líne, go mbeadh an
teachtaireacht fáil dóibh as Gaeilge e.g. "Fan ar an líne beidh duine chun cainte leat
go luath". Má tá glórtheachtaireacht ag teacht go rialta d'fhéadfaí an leagan Béarla
agus Gaeilge a mhalartú lena chéile..
7. Úsáid ceoil
Arís tá deis nuair atá duine ag fanacht ar líne Ceol Gaelach nó fonnadóir Gaeilge a
úsáíd mar ábhar éísteachta dóibh. Níos minicí ná a mhalairt is "ceol" ó thír éigin eile
a bhíonn i gceist. Arís tá deiseanna anseo le Gaeilge a chur i láthair.
8. Feithiclí an Post + ábhar bolscaireachta ginearálta. Arís ins an réimse "brandála" tá
deis bolscaireacht don bPost agus don Ghaeilge a dhéanamh ar na feithiclí a bhíonn in
úsáid. Séard atá molta anseo ná "manaí" e.g " An Post - seachadadh gan stró!" nó
rud ionann leis a bheith le feiceáil ar fheithicli na comhlachta.
9. Comórtais: Ní miste "rannóg Gaeilge" a chur le aon chomórtas don bpobal a
bhíonn á reachtáil ag an bPost. Is spreagadh a bheadh anseo do dhaoine a gcuid
Gaeilge a úsáid ar bhonn cruthaitheach.
10. Ephostanna/Irisí leictreonacha srl.
Is cúnamh a bheadh ann dá mbeadh mír Gaeilge nó cuireadh chun Gaeilge a úsáid,
greannta i ngach ephost a éisitear amach ó oifigi an Post féin.
Tá súil agam go bhfuil ábhar machnaimh sa mhéid seo.
Buíochas as an deis,
Uinseann Holmes
www.feacht.com

