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Chaidh am plana seo ullachadh fo earrann 3 de dh’Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus chaidh aontachadh
le Bòrd na Gàidhlig air [Insert date].

FACAL-TOISICH
Tha sinn toilichte Plana Gàidhlig Seirbheis Smàlaidh
agus Teasairginn na h-Alba (Scottish Fire and Rescue
Service - SFRS) 2018-2021 fhoillseachadh.
’S e adhbhar Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 a bhith
a’ brosnachadh seasmhachd na Gàidhlig air feadh
na h-Alba, ach gu sònraichte taobh a-staigh nan
coimhearsnachdan far a bheil Gàidhlig ga bruidhinn
gu cumanta. Tha làn-thaic an SFRS ri ceuman a tha ag
amas air Alba a stèidheachadh mar chomann-sòisealta
ion-ghabhalach far a bheil coimhearsnachdan ionadail
seasmhach, soirbheachail agus far an urrainn dhaibh
am fèin-aithne ionadail aca a ghlèidheadh.
Mar sholaraiche de sheirbheisean poblach aig an
ìre as àirde, ’s e amas an SFRS feumalachdan nan
coimhearsnachdan uile againn a choileanadh ann an
dòigh a tha a’ freagairt air feumalachdan ionadail, aig
a bheil toraidhean èifeachdach agus a bhios a’ toirt
seachad an luach as fheàrr. Tha seo a’ ciallachadh gum
faod sinn a bhith a’ dèanamh rudan ann an dòighean
eadar-dhealaichte ann an sgìrean eadar-dhealaichte a’
crochadh air factaran riosg ionadail a’ gabhail a-steach
factaran cruinn-eòlach no deamografach.
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Gu cudromach, tha SFRS ag aithneachadh gu bheil
sinne nar pàirt de na coimhearsnachdan a bhios
sinn a’ frithealadh. Anns a’ mhòr-chuid de sgìrean
ann an Alba, tha luchd-obrach an SFRS a’ tighinn às
a’ choimhearsnachd ionadail fhèin agus tha seo gu
sònraichte fìor ann an àiteachan far a bheil a’ Ghàidhlig
ga bruidhinn gu cumanta agus far a bheil an luchdobrach Glèidhte agus Saor-thoileach as cumanta.
Mar bhuidhinn nàiseanta, tha seo a’ ciallachadh gu
bheil seo comasach chan ann a-mhàin air a bhith
a’ frithealadh coimhearsnachdan na h-Alba ach a
bhith ag obair còmhla ris na coimhearsnachdan sin
cuideachd.
’S e seo a’ chiad Phlana Gàidhlig aig SFRS agus
tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ compàirteachadh leis a’ phoball ann a bhith ga thoirt
seachad agus sinn a’ coimhead air adhart ri
tionndaidhean eile den phlana san àm ri teachd agus
air na prìomhachasan airson a bhith a’ glèidheadh na
Gàidhlig mar phàirt sheasmhach riatanach de chultar
na h-Alba.
Co-aithris le Cathraiche a’ Bhùird agus leis a’
Phrìomh Oifigeir

STRUCTAR A’ PHLANA GHÀIDHLIG
’S iad seo na prìomh eileamaidean anns a’ Phlana
Ghàidhlig againn:

Caibideil 1 – Ro-ràdh
Tha a’ chaibideil seo a’ mìneachadh cùl-fhiosrachadh
agus co-theacsa co-cheangailte ri deasachadh a’
Phlana Ghàidhlig againn fo Achd na Gàidhlig (Alba)
2005 agus mu structar prìomh raointean obrach SFRS.
Tha e cuideachd a’ toirt seachad geàrr-chunntas air
deamografaidh na Gàidhlig.

Caibideil 2 – Bun-dhleastanasan
An seo, tha sinn a’ mìneachadh mar a chleachdas
SFRS a’ Ghàidhlig agus mar a nì sinn cleachdadh na
Gàidhlig comasach a thaobh nam prìomh raointean
obrach againn. Tha e a’ coimhead air raointean
obrach mar dearbh-aithne chorporra, soidhnichean,
conaltradh leis a’ phoball agus cleachdadh na
Gàidhlig air an làrach-lìn againn. Tha a’ chaibideil
seo a’ mìneachadh na h-ìre bunasaich as lugha de
Ghàidhlig a tha sinn a’ gealltainn a sholarachadh ann
am beatha a’ Phlana.

Caibideil 3 – Buaidhean poileasaidh air a’
Ghàidhlig agus buileachadh Plana Nàiseanta
na Gàidhlig
Tha a’ chaibideil seo a’ cur an cèill mar a bhios SFRS a’
cuideachadh gus Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig
a chur an gnìomh. Tha e cuideachd a’ sealltainn
mar a tha sinn an dùil Gàidhlig a chleachdadh ann
am planadh agus lìbhrigeadh sheirbheisean, gu
h-àraid ann an raointean poileasaidh leithid compàirteachadh coimhearsnachd. Tha a’ chaibideil seo
cuideachd a’ coimhead air mar a bheir sinn feart air a’
Ghàidhlig agus air a’ Phlana Gàidhlig againn nuair a
bhios sinn a’ dealbhadh phoileasaidhean ùra agus a’
beachdachadh air ro-innleachdan ùra.

Caibideil 4 – Buileachadh agus Sgrùdadh
Tha a’ chaibideil seo a’ mìneachadh mar a thèid am
plana Gàidhlig againn a chur an gnìomh, agus mar
a thèid sgrùdadh a dhèanamh air buileachadh agus
toraidhean.
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GEÀRR-CHUNNTAS
Tha SFRS ag aithneachadh gu bheil a’ Ghàidhlig
na pàirt bhunaiteach de dhualchas, fèin-aithne
nàiseanta agus beatha chultarach na h-Alba. Tha
SFRS ag aontachadh ri amasan ro-innleachdail Plana
Nàiseanta na Gàidhlig agus tha e air na structaran is
iomairtean a chur air dòigh a tha a dhìth gus dèanamh
cinnteach gum bi a’ Ghàidhlig seasmhach ann an Alba
san àm ri teachd

Is e an sgrìobhainn seo Plana Gàidhlig SFRS a chaidh a
dheasachadh taobh a-staigh frèam Achd na Gàidhlig
(Alba) 2005. Tha i a’ cur an cèill mar a chleachdas
sinn Gàidhlig san obair againn agus mar a nì sinn
cleachdadh na Gàidhlig comasach nuair a bhios sinn
a’ conaltradh ris a’ phoball is ris na prìomh chompàirtichean againn, agus mar a bhrosnaicheas agus a
leasaicheas sinn a’ Ghàidhlig.

Tha SFRS ag aithneachadh gu bheil suidheachadh na
Gàidhlig anabarrach cugallach agus ag aithneachadh
ma tha Gàidhlig gu bhith air a h-ath-bheothachadh
mar chànan beò ann an Alba, gu bheil feum air oidhirp
cho-phàirteach aig an riaghaltas, na roinnean poblach
is prìobhaideach, buidhnean coimhearsnachd agus
luchd-labhairt fa leth gus:

Thathar air Plana Gàidhlig SFRS a chur ri chèile a rèir
nan slatan-tomhais reachdail ann an Achd 2005, le
mothachadh air Phlana Nàiseanta na Gàidhlig is
air an Stiùireadh air Deasachadh Phlanaichean
Gàidhlig.

• Cur ri inbhe na Gàidhlig;
• Togail agus ionnsachadh na Gàidhlig 			
adhartachadh;
• Meudachadh air cleachdadh na Gàidhlig a 		
bhrosnachadh.
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RO-RÀDH
A’ stèidheachadh Co-theacsa airson
Deasachadh Phlanaichean Gàidhlig
Achd na Gàidhlig (Alba) 2005

Chaidh Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 aontachadh
le Pàrlamaid na h-Alba gus inbhe na Gàidhlig a
dhaingneachadh mar chànan oifigeil ann an Alba aig a
bheil spèis cho-ionnan ris a’ Bheurla.
’S e fear de na prìomh fheartan anns an Achd gu
bheil ullachadh ann a tha a’ toirt comas do Bhòrd
na Gàidhlig (prìomh bhuidheann leasachaidh
Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba) toirt air buidhnean
poblach Planaichean Gàidhlig ullachadh. Chaidh an
t-ullachadh seo a chur ann gus dèanamh cinnteach
gun dèan an roinn phoblach ann an Alba oidhirp gus
an seas a’ Ghàidhlig, le bhith a’ togail na h-inbhe
is na h-ìomhaigh aice agus le bhith a’ cruthachadh
chothroman prataigeach gus a cleachdadh.
Is e an sgrìobhainn seo Plana Gàidhlig SFRS a chaidh a
dheasachadh taobh a-staigh frèam Achd na Gàidhlig
(Alba) 2005. Tha i a’ cur an cèill mar a chleachdas
sinn Gàidhlig san obair againn agus mar a nì sinn
cleachdadh na Gàidhlig comasach nuair a bhios sinn
a’ conaltradh ris a’ phoball is ris na prìomh chompàirtichean againn, agus mar a bhrosnaicheas agus a
leasaicheas sinn a’ Ghàidhlig.

Riatanas gus Plana Gàidhlig ullachadh

Thèid an riatanas air buidheann phoblach gus Plana
Gàidhlig ullachadh a thòiseachadh nuair a chuireas
Bòrd na Gàidhlig fios plana foirmeil thuca ag iarraidh
orra sin a dhèanamh fo earrann 3 de dh’Achd 2005.
A’ toirt aonta do Phlana Gàidhlig Seirbheis
Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba

Thèid Plana Gàidhlig SFRS a chur gu Bòrd na Gàidhlig
airson aonta.
Co-chomhairleachadh air dreachd Plana Gàidhlig
Tha Achd na Gàidhlig a’ cur dleastanas air buidhnean
poblach an dreach Plana Gàidhlig seo a thoirt gu
aire an t-sluaigh. Rinn SFRS co-chomhairle phoblach
air an dreachd Plana Gàidhlig aige agus tha e air
na beachdan a chaidh a thoirt dha tron chùrsa cochomhairleachaidh a thoirt fa-near.

Bha an dreachd plana ri fhaighinn air làrach-lìn
SFRS fad 6 seachdainean agus chaidh beachdan
an t-sluaigh iarraidh. Chaidh an dreachd plana a
bhrosnachadh tro na meadhanan sòisealta agus
chaidh iarraidh air a’ phoball beachdan a chur
thugainn air an dreachd tro phost-d.

Thathar air Plana Gàidhlig SFRS a chur ri chèile a rèir
nan slatan-tomhais reachdail ann an Achd 2005, le
mothachadh air Phlana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig
is air an Stiùireadh air Deasachadh Phlanaichean
Gàidhlig.
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BUN-DHLEASTANASAN
Tar-shealladh air dleastanasan Seirbheis
Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba agus
cleachdadh na Gàidhlig anns an sgìre obrach
againn
Chaidh SRFS a stèidheachadh air 1 Giblean 2013 agus
chaidh a chur an àite 8 seirbheisean smàlaidh roinneil.
Tha SFRS cunntachail ri Riaghaltas na h-Alba agus tha
Bòrd air a cheann a tha air fhastadh gu poblach is tha e
air a stiùireadh le Àrd-oifigear agus le sgioba stiùiridh
stèidhichte anns a’ Phrìomh Oifis aige ann an Camas
Lang.
Tha Achd Ath-leasachadh Poileis is Smàlaidh (Alba)
2012 a’ toirt seachad bunait reachdail airson SFRS gus
raon de phrìomh sheirbheisean agus ghnìomhan a
lìbhrigeadh a tha a’ ciallachadh gum bi an t-seirbheis
deiseil gus freagairt do thubaistean teine is èiginneach
eile, agus tha e cuideachd a’ cumail fòcas làidir air
bacadh agus dìon airson dèanamh cinnteach gum bi
ar coimhearsnachdan sàbhailte.
Tha am Frèam Smàlaidh is Teasairginn airson Alba
2016 a’ stiùireadh ro-innleachd fharsaing an SFRS
ann a bhith a’ lìbhrigeadh a chuid sheirbheisean do
choimhearsnachdan na h-Alba.
Tha na prìomhachasan airson SFRS gan cur an cèill
anns an Fhrèam Smàlaidh is Teasairginn airson
Alba 2016 leis na h-amasan Ro-innleachdail air an
sònrachadh anns a’ Phlana Ro-innleachdail 2016:

Tha SFRS ag obair air feadh na h-Alba agus tha e a’
fastadh mu 8,000 neach-obrach a’ gabhail a-steach
luchd-obrach làn-thìde, luchd-obrach glèidhte agus
saor-thoilich. Le còrr is 350 toglaichean aige, tha fear
de na lorgan cruinn-eòlach as motha aig buidhnean
poblach Albannach aig SFRS, agus e a’ toirt seachad
a sheirbheisean do na coimhearsnachdan uile ann an
Alba agus do dhaoine a tha a’ tadhal air an dùthaich.
Tha a bhith a’ comharrachadh agus a’ tuigsinn
feumalachdan choimhearsnachdan na h-Alba cho
cudromach don t-seirbheis smàlaidh ’s a tha e do
dh’ùghdarras poblach sam bith eile. Feumaidh SFRS
cothromachadh eadar na feumalachdan aig seirbheis
nàiseanta agus aig coimhearsnachdan ionadail.
Tha co-dhàimh cudromach eadar cuid de fheartan
dìonte, mar a chaidh a mhìneachadh ann an Achd na
Co-ionannachd 2010, agus cunnart bho theine agus
suidheachaidhean èiginn eile. A bharrachd air seo,
tha an SFRS ag aithneachadh ana-cothrom sòisealta
agus eaconamach mar nithean a tha a cheart cho
cudromach ris na feartan a chaidh a comharrachadh
ann an reachdas co-ionannachd. Tha daoine nas sine,
daoine air a bheil ciorram, daoine a tha a’ fuireach
nan aonar, daoine ann an èis, agus an fheadhainn le
feumalachdan sòisealta ioma-fhillte nas dualtaiche a
bhith ann an cunnart bho theine no suidheachadh
èiginn eile seach an fheadhainn aig nach eil na feartan
sin. Ged a tha prìomhachasan corporra againn gus
aghaidh a chur ris na neo-ionannachdan sin, ’s ann
aig ìre an t-solair seirbheis ionadail as urrainn dhuinn
eadar-dhealachadh a dhèanamh.

Prìomhachas Ro-innleachdail 1: Slatan-tomhais Coileanaidh
Prìomhachas Ro-innleachdail 2: Sàbhailteachd, Sunnd agus Ro-chasg
Prìomhachas Ro-innleachdail 3: Freagairt is Ath-leumachd - A’ Stiùireadh Riosg
Prìomhachas Ro-innleachdail 4: Freagairt is Ath-leumachd - A’ Dèanamh cho-dhùnaidhean stèidhichte air fianais
Prìomhachas Ro-innleachdail 5: Com-pàirteachas
Prìomhachas Ro-innleachdail 6: A’ Cruth-atharrachadh na Seirbheis
Prìomhachas Ro-innleachdail 7: Ag Ath-nuadhachadh na Freagairt
Prìomhachas Ro-innleachdail 8: Siognailean Alairm nach eilear ag iarraidh
Prìomhachas Ro-innleachdail 9: Riaghladh agus Dèanadas Èifeachdach
Prìomhachas Ro-innleachdail 10: Daoine
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Gàidhlig taobh a-staigh sgìre obrach Seirbheis
Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba

Mar bhuidhinn a tha ag obair air feadh na h-Alba, tha
SRFS ag obair ann an sgìrean den dùthaich far a bheil
a’ Ghàidhlig ga cleachdadh mar phàirt den bheatha
làitheil a bharrachd air àiteachan far nach eil.
B’ e an àireamh iomlan de dhaoine a bha comasach
air Gàidhlig a bhruidhinn ann an cunntas-sluaigh 2011
57,375 no 1.1% de shluagh na h-Alba. Tha luchd na
Gàidhlig sgapte air feadh na h-Alba agus tha dìreach
beagan is an dàrna leth a’ fuireach anns na siorrachdan
Gàidhealach. ’S e na h-Eileanan Siar an t-àite far a bheil
an cànan as treasa agus tha a’ Ghàidhlig ga bruidhinn
leis a’ mhòr-chuid ann an sgìre Comhairle nan Eilean
Siar agus ann am paraiste Cille Mhoire anns an Eilean
Sgitheanach taobh a-staigh Sgìre Comhairle na
Gàidhealtachd.
Tha àireamh nan sgoiltean tro mheadhan na Gàidhlig
a’ fàs air feadh na h-Alba, a’ gabhail a-steach àiteachan
far nach eil Gàidhlig aig a’ mhòr-chuid den t-sluagh,
mar eisimpleir ann an sgìrean comhairle Siorrachd
Lannraig a Deas agus Siorrachd Àir an Ear.
Tha SFRS mothachail air cho cudromach agus
buntainneach ’s a tha na feumalachdan ciad-chànan
aig coimhearsnachdan.

Oifigear le uallach obrachail airson a’ phlana

’S e an t-oifigear le uallach obrachail agus ceannas
air deasachadh, cur an gnìomh agus sgrùdadh Plana
Gàidhlig SFRS:
Elaine Gerrard
Manaidsear Iomadachd
elaine.gerrard@firescotland.gov.uk
01698 402230
Oifigear le uallach làitheil airson a’ phlana

’S e an t-oifigear le uallach obrachail làitheil airson
cur an gnìomh Plana Gàidhlig Ùghdarras SFRS am
Manaidsear Iomadachd. Bu chòir ceistean mun phlana
a chur gu:
Denise Rooney
denise.rooney@firescotland.gov.uk
01324 629121

Luchd-obrach fa leth

Innsidh Seirbheis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba
dhan luchd-obrach aca mu na dleastanasan aca fon
Phlana Gàidhlig tro chonaltraidhean cunbhalach air
an taobh a-staigh agus tro choinneamhan aig luchdstiùiridh/luchd-obrach.

Gàidhlig taobh a-staigh ùghdarras Seirbheis
Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba

Tha SFRS ag aithneachadh gu bheil luchd-obrach aca
aig a bheil comas Gàidhlig a bhruidhinn, a leughadh
agus a sgrìobhadh. Is e prìomhachas làithreach
a’ phlana luchd-obrach le sgilean sa Ghàidhlig a
chomharrachadh agus gus faighinn a-mach an ìre ’s
gum faodar an stòras seo taobh a-staigh na buidhne
a chleachdadh airson adhartachadh na Gàidhlig agus
gus seirbheisean a lìbhrigeadh.
Am Plana Gàidhlig anns an Structar Chorporra

Tha am plana seo na phoileasaidh aig SFRS agus tha e
air aontachadh le ar Sgioba Stiùiridh Ro-innleachdail
agus leis a’ Bhòrd.
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BUAIDHEAN POILEASAIDH
A’ bhuaidh aig planadh is poileasaidh air a’
Ghàidhlig
Ag àbhaisteachadh na Gàidhlig

Tha SFRS ag aithneachadh gum bi na diofar raointean
prìomhachais a tha comharraichte ann am Plana
Cànain Nàiseanta na Gàidhlig air am buileachadh gu
ìre mhòr tron Phlana Ghàidhlig againn, ach gum bi
cothroman ag èirigh gus an cànan adhartachadh agus
a leasachadh tro phoileasaidhean SRFS a th’ ann marthà. Nì SFRS sgrùdadh air gealltanasan poileasaidh
gus cothroman a lorg annta gus a’ Ghàidhlig a chur
air adhart agus gus prìomhachasan Plana Cànain
Nàiseanta na Gàidhlig a chur air adhart ann an
dòighean eile. Tha sinn den bheachd gu bheil seo
a rèir an amais Gàidhlig a bhith mar phàirt làitheil de
bheatha na h-Alba.
Ann a bhith a’ cur ri chèile, ag ùrachadh agus a’
sgrùdadh phoileasaidhean, cuimhnichidh SFRS air
na gealltanasan a chaidh a dhèanamh anns a’ Phlana
Ghàidhlig seo agus nì sinn cinnteach gum bi a’
bhuaidh a bheir iad air a’ Ghàidhlig a rèir Plana Cànain
Nàiseanta na Gàidhlig.
Aonta ri amasan Plana Cànain Nàiseanta na
Gàidhlig

Tha e na rùn aig SFRS dèanamh cinnteach gun tèid
Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig a chur an gnìomh.
Anns an earrann seo, tha sinn a’ mìneachadh mar a
choileanas sinn an t-amas sin.
Dachaigh agus Tràth-bhliadhnaichean

Tha SFRS ag aithneachadh gum feum barrachd
dhaoine Gàidhlig ionnsachadh ma tha i gu bhith
seasmhach san àm ri teachd agus gum feum fòcas
a bhith air an dachaigh, air foghlam agus air luchdionnsachaidh inbheach mar phrìomh dhòigh gus seo
a dhèanamh.
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Foghlam

Tha SFRS a’ tuigsinn nach e a-mhàin an àireamh
dhaoine aig a bheil Gàidhlig a chur am meud a tha
a dhìth gus a’ Ghàidhlig a dhèanamh seasmhach
san àm ri teachd, ach gum feumar cleachdadh a’
chànain a chur am meud cuideachd. Tha sinn a’
tuigsinn cho cudromach ’s a tha e comas a thoirt
do bharrachd daoine Gàidhlig a chleachdadh mar
an dòigh conaltraidh as fheàrr leotha agus mar an
dòigh chonaltraidh àbhaisteach a th’ aca ann am
farsaingeachd de ghnìomhan làitheil.
Tha Bòrd na Gàidhlig a’ moladh gum bu chòir daoine
a tha airson Gàidhlig ionnsachadh no airson an cuid
sgilean cànain a thoirt air adhart coimhead air an
làraich-lìn a leanas:
https://learngaelic.scot/index.jsp
Coimhearsnachd

Tha SFRC a’ tuigsinn gu bheil na rudan a leanas a’ toirt
buaidh air an inbhe a th’ aig cànan: an làthaireachd
aige san àrainneachd làitheil, an ìre ‘s gu bheil an
cànan air a chleachdadh, air a mheas cudromach
agus air fhaicinn a bhith air a mheas cudromach leis na
buidhnean sin aig a bheil pàirt cudromach nar beatha
làitheil. Mar phàirt den chiad Phlana Ghàidhlig againn,
gabhaidh sinn ceuman gus coimhead air na rudan seo
a dhèanamh:
• A’ meudachadh ìomhaigh agus cleachdadh na
Gàidhlig tro raon de sheirbheisean Gàidhlig a
bhith ri fhaighinn ann an sgìrean far a bheil
comasan Gàidhlig aig 20% no barrachd den
t-sluagh.
• A’ cumail taic ri iomairtean a chleachdas na
sgilean agus comasan aig daoine aig a bheil
Gàidhlig ann an gnìomhan sa choimhearsnachd.

Àite-obrach

Builean Nàiseanta Riaghaltas na h-Alba

Tha SFRS a’ tuigsinn cho riatanach ‘s a tha e
iomchaidheachd agus cunbhalachd na Gàidhlig a
neartachadh, cho cudromach ’s a tha e seirbheisean
eadar-theangachaidh a bhith ann agus a bhith a’
brosnachadh rannsachadh mun chànan. Mar phàirt
den chiad Phlana Ghàidhlig againn, gabhaidh sinn
ceuman gus coimhead air na rudan a leanas:

Tha SFRS ag obair gus an cànan a neartachadh tro na
conaltraidhean againn agus tron bhuidhinn againn, a
chuireas ri leas cultarach muinntir na h-Alba. Tha SRFS
airson amasan ro-innleachdail Riaghaltas na h-Alba a
choileanadh gus Alba a chruthachadh a tha:

• A’ cruthachadh deagh rùn dhan Ghàidhlig anns
an àite obrach tro togail mothachadh agus tro
shoidhnichean.

•
•
•
•
•

Nas beartaiche is nas cothromaiche
Nas glice
Nas fallaine
Nas sàbhailte is nas treasa
Nas uaine

• A’ cur ri cothroman do luchd-obrach a bhith ag
ionnsachadh na Gàidhlig no a bhith a’ cur ri an
cuid sgilean cànain ma tha Gàidhlig aca mar-thà.
• A’ brosnachadh fastadh dhaoine aig a bheil
Gàidhlig gus dèanamh cinnteach gu bheil an
cànan ga fhaicinn is ga chleachdadh barrachd
san àite obrach agus ann a bhith a’ toirt seachad
seirbheisean dhan phoball.

Ealain agus Meadhanan; Dualchas agus Turasachd

Tha SFRS a’ tuigsinn cho riatanach ’s a tha e
iomchaidheachd agus cunbhalachd na Gàidhlig a
neartachadh, cho cudromach ’s a tha e seirbheisean
eadar-theangachaidh a bhith ann agus a bhith a’
brosnachadh rannsachadh mun chànan.
Corpas

Tha SFRS a’ tuigsinn cho riatanach ‘s a tha e
iomchaidheachd agus cunbhalachd na Gàidhlig a
neartachadh, cho cudromach ’s a tha e seirbheisean
eadar-theangachaidh a bhith ann agus a bhith a’
brosnachadh rannsachadh mun chànan.
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PRÌOMH GEALLTANASAN
Gealltanasan a’ Phlana
Gealltanasan Ard-ìre

Chaidh na h-amasan àrd-ìre a leanas a
chomharrachadh mar phrìomhachasan airson SFRS
gus taic a chumail ris a’ phlana chànain nàiseanta
airson na Gàidhlig agus airson nam Builean Nàiseanta:
• Gabh ris an àite tòiseachaidh airson tuigse nas
fheàrr air luach na Gàidhlig agus air na dòighean
anns an urrainn dhan t-Seirbheis a’ Ghàidhlig a
chleachdadh.
• Thoir taic do, agus brosnaich, luchd-obrach gus
an cuid sgilean Gàidhlig a chleachdadh fhad ’s a
tha iad ris an obair aca.
• Dèan cinnteach gu bheil fios aig an luchd-obrach
uile mun Phlana agus mu na dleastanasan aca a
thaobh a bhith ga chur an gnìomh.
• Dèan cinnteach gu bheil ceangail ann leis na
meadhanan Gàidhlig gus cur ri faicsinneachd
agus cluinntinneachd obair SFRS.
• Coimhead air cothroman gus obrachadh còmhla
ri buidhnean com-pàirteachaidh, mar eisimpleir
Poileas Alba, agus ùghdarrasan ionadail gus ar
dleastanasan coitcheann a choileanadh fon
Achd.
• Bidh seirbheisean is goireasan Gàidhlig sam bith
a’ nochdadh spèis cho-ionann dhan Ghàidhlig
agus dhan Bheurla.
Tha SFRS airson nan amasan àrd-ìre a choileanadh tro
bhith a’ cur an gnìomh a’ phlana Ghàidhlig seo.
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Gealltanasan a thaobh Bun-tomhasan Seirbheis

Anns an Stiùireadh reachdail aca air Deasachadh
Phlanaichean Gàidhlig, tha Bòrd na Gàidhlig
air aithneachadh gu bheil cruthachadh
suidheachaidhean airson cleachdadh na Gàidhlig
ann am beatha phoblach mar phrìomh eileamaid ann
an àbhaisteachadh cleachdadh na Gàidhlig. Tha am
Bòrd air còig prìomh raointean a chomharrachadh
aig cridhe lìbhrigeadh sheirbheisean, a bu chòir
buidhnean poblach a ghabhail os làimh ann an
deasachadh nam Planaichean Gàidhlig:
•
•
•
•
•

Faicsinneachd
Luchd-obrach
Gnothaichean làitheil
Conaltradh
Corpas

Tha na prìomh ghealltanasan fìor chudromach gus
inbhe agus faicsinneachd na Gàidhlig a thogail.
Tha SFRS airson cleachdadh na Gàidhlig a chur an
comas agus a bhrosnachadh tro na prìomh raointean
gu h-àrd, gus inbhe na Gàidhlig a thogail anns na
raointean obrach aige agus ann a bhith a’ lìbhrigeadh
nan seirbheisean riaghlachaidh aige.
Anns a’ chiad Phlana Ghàidhlig seo aig SFRS, tha
am fòcas air a bhith a’ comharrachadh cleachdadh
làithreach na Gàidhlig taobh a-staigh an fheachdobrach, ann a bhith a’ toirt seachad a chuid
sheirbheisean agus anns a’ phròifil chorporra aige.
’S e an t-amas tar-ruigheach aig a’ chiad Phlana
seo a bhith a’ daingneachadh cleachdaidhean
làithreach, a’ comharrachadh far an urrainn dhuinn
togail air na cleachdaidhean làithreach agus ceuman
a ghabhail gus na miannan aig Bòrd na Gàidhlig a
bhrosnachadh ann an dòigh nas gnìomhaiche airson
tionndaidhean eile den Phlana Ghàidhlig againn
san àm ri teachd Tha na duilleagan a leanas a’ toirt
cunntas air na ceuman a bhios SFRS a’ gabhail a
thaobh nan gealltanasan ìre seirbheis thairis air na trì
bliadhnaichean ri teachd gus am Plana seo a chur an
gnìomh gu h-èifeachdach.will be taking over the next
three years to deliver this Plan effectively.

Faicsinneachd

Faodaidh Gàidhlig anns an aithne chorporra agus
anns na soidhnichean aig ùghdarras poblach cur
gu mòr ri faicsinneachd a’ chànain, agus tha e na
theachdaireachd gu bheil an t-ùghdarras poblach
a’ cur meas air a’ Ghàidhlig agus air mar a bhios e a’
toirt àite dhi. Faodaidh leasachadh air cleachdadh
na Gàidhlig tro shoidhnichean cur cuideachd
ri briathrachas luchd-cleachdaidh na Gàidhlig,
mothachadh poblach dhan chànan a thogail agus cur
ri a leasachadh.
Toradh

Gnìomh

Tha Seirbheis Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba
a’ tuigsinn cho cudromach ’s a tha e a bhith a’
leudachadh faicsinneachd na Gàidhlig agus a’
meudachadh a h-inbhe.

Leantainneach

2018

2019

2020

2021

1. An Suaicheantas Corporra agus Soidhnichean

Àbhaisteachadh
faicsinneach is
cluinntinneach
den Ghàidhlig
mar phrìomh
eileamaid ann an
dearbh-aithne is
soidhnichean na
buidhne.

Dèan sgrùdadh air cleachdadh
làithreach a thaobh na Gàidhlig ann an
soidhnichean SFRS.
Comharraich cothroman airson Gàidhlig
a chleachdadh air soidhnichean.
Cruthaich poileasaidh a bhith a’ cur
soidhnichean dà-chànanach suas nuair
a tha soidhnichean ùra a dhìth ann an
sgìrean comhairle Comhairle nan Eilean
Siar, Comhairle na Gàidhealtachd is
Comhairle Earra-Ghàidheal is Bòid, ag
aithneachadh gu bheil cleachdadh na
Gàidhlig mar phàirt mhòr den chultar
ionadail anns na sgìrean sin. Nì sinn
ath-sgrùdadh air an t-seasamh againn air
a’ chuspair seo anns na bliadhnaichean
ri teachd gus dèanamh cinnteach gu
bheil sinn a’ coileanadh feumalachdan
luchd-labhairt na Gàidhlig air feadh
nan coimhearsnachdan a bhios sinn a’
frithealadh.
Dèan sgrùdadh air na conaltraidhean
corporra gus sgrìobhainnean a
chomharrachadh a dh’fhaodadh a bhith
air am foillseachadh san dà chànan.
’S e suaicheantas le dìon laghail a th’
ann an suaicheantas an SFRS agus chan
eil plana sam bith ann ath-sgrùdadh a
dhèanamh air aig an àm seo. Ach, mas
e is gun tèid ath-sgrùdadh a dhèanamh
air seo, thèid beachdachadh air Gàidhlig
a chur ann ann an co-ceangail ri Bòrd na
Gàidhlig.

Plana Gàidhlig 2018 - 2021
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Luchd-obrach

Gus seirbheisean a lìbhrigeadh tro mheadhan na
Gàidhlig, tha e riatanach gun tèid na sgilean-obrach
iomchaidh agus na sgilean cànain aig an luchdobrach a thoirt air adhart. Tha solarachadh cothroman
ionnsachaidh do luchd-obrach a’ cuideachadh le
adhartachadh ionnsachadh na Gàidhlig le inbhich
agus ag adhartachadh Gàidhlig mar sgil feumail san
àite-obrach. Bidh comharrachadh obraichean sa bheil
Gàidhlig mar sgil ainmichte a’ cur gu mòr ri inbhe
a’ chànain agus ri bhith ga comharrachadh mar sgil
buannachdail.
Tha cleachdadh na Gàidhlig ann an sanasachd a’
cuideachadh cuideachd le bhith a’ sealltainn gum bu
chòir Gàidhlig a bhith air a cleachdadh sa bheatha
phoblaich agus gu bheil àite sònraichte aig luchdlabhairt na Gàidhlig ri choileanadh taobh a-staigh
ùghdarras poblach. Ge b’ e dè na sgilean a tha
riatanach tha e cudromach gun dèan ùghdarrasan
Toradh

Gnìomh

cinnteach gu bheil a’ Ghàidhlig na fìor riatanas san
dreuchd. Bu chòir do dh’ùghdarrasan slatan-tomhais
neo-eisimeileach a chruthachadh agus a chur an
gnìomh gus dèanamh cinnteach gu bheilear a’ fastadh
luchd-obrach anns gach suidheachadh ann an dòigh
a tha cothromach agus cunbhalach, agus gu bheil
e a’ nochdadh nan sgilean comharraichte airson na
h-obrach.
Tha Seirbheis Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba
mothachail air cho cudromach ’s a tha e a’ Ghàidhlig
a mheas mar sgil obrach chudromach agus a bhith a’
comharrachadh shuidheachaidhean far a bheil feum
no fèill air a’ Ghàidhlig. Tha an t-seirbheis a’ tuigsinn
cuideachd cho cudromach ’s a tha e comas a thoirt
do luchd-obrach an cuid sgilean Gàidhlig a thoirt air
adhart ma tha iad ag iarraidh sin a dhèanamh.

Leantainneach

2018

2. Mothachadh air Sgilean Gàidhlig am measg Luchd-obrach Làithreach

Tha fios aig an
SRFS gu bheil
luchd-labhairt
na Gàidhlig am
measg a luchdobrach agus
bidh e a’ gabhail
ceuman gus taic a
chumail riutha.

Dèan sgrùdadh gus faighinn a-mach cia
mheud duine aig a bheil Gàidhlig, agus
dè an ìre de Ghàidhlig a th’ aca, taobh
a-staigh feachd-obrach SFRS.
Comharraich an ìre ’s gum bi luchd na
Gàidhlig a’ cleachdadh na Gàidhlig ann
a bhith a’ toirt seachad nan seirbheisean
agus/no ann an gnìomhan obrach làitheil
air stèidh neo-fhoirmeil.
Faigh a-mach dè an ìre ’s gu bheil daoine
aig a bheil Gàidhlig sa bhuidhinn ag
iarraidh Gàidhlig a chleachdadh san
àite-obrach.
Comharraich dòighean anns am faodadh
SFRS dòigh nas fhoirmeile a chur air
dòigh gus a dhèanamh nas fhasa do
luchd-obrach a bhith a’ conaltradh sa
Ghàidhlig mar phàirt den obair aca.
Dealbhaich prògram obrach gus taic a
chumail ri àbhaisteachadh na Gàidhlig
san àite-obrach
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2019

2020

2021

Toradh

Gnìomh

Leantainneach

2018

2019

2020

2021

3. Dèan ath-sgrùdadh air Cleachdaidhean Fastaidh gus cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh

Tha
cleachdaidhean
fastadh na
Seirbheis ag
aithneachadh
cho cudromach
’s a tha sgilean
Gàidhlig.

Dèan ath-sgrùdadh air a’ phròiseas
fastaidh airson cuid de na dreuchdan
gus obrachadh a-mach cho feumail ’s a
bhiodh e Gàidhlig a chomharrachadh
mar slat-tomhais a bhiodh na buannachd
airson cuid de na dreuchdan.

Toradh

Gnìomh

Leantainneach

2018

2019

2020

2021

4. Comharraich Deagh Chleachdadh airson cur an gnìomh san àm ri teachd

Obraich le Bòrd
na Gàidhlig
gus deagh
chleachdadh a
chomharrachadh
ann an
cleachdaidhean
fastaidh a thaobh
na Gàidhlig.

Iarr taic a’ Bhùird gus iomairtean
iomchaidh eile a chomharrachadh
mar ullachadh airson an dàrna plana
Ghàidhlig aig SFRS.
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Gnothaichean làitheil

Tha cleachdadh na Gàidhlig sa chiad àitecoinneachaidh eadar buill a’ phobaill agus ùghdarras
poblach a’ cur ri làthaireachd faicsinneach agus
cluinntinneachd a’ chànain, agus a’ cur ris an
fhaireachdainn gu bheil cleachdadh na Gàidhlig
comasach agus gu bheil fàilte air seo. Cho math
ri bhith ag àrdachadh làthaireachd a’ chànain, tha
e cuideachd a’ cruthachadh chothroman gus a
chleachdadh agus a’ toirt misneachd dhan phoball
Gàidhlig a chleachdadh ann an gnothaichean eile leis
an ùghdarras phoblach às dèidh sin.
Tha cleachdadh na Gàidhlig ann an conaltradh
leis an ùghdarras tron phost, post-dealain agus
fòn cudromach ann an cruthachadh chothroman
airson cleachdadh a’ chànain, agus a’ cur ris an
fhaireachdainn gu bheil cleachdadh na Gàidhlig
Toradh

Gnìomh

comasach agus gu bheil fàilte air seo. Tha
làthaireachd dhan Ghàidhlig ann am farsaingeachd de
dh’fhoirmean dà-chànanach agus ann am foirmean sa
Ghàidhlig a-mhàin a’ cur gu mòr ri faicsinneachd agus
inbhe a’ chànain. Faodaidh dreachdan Gàidhlig de
dh’fhoirmean, bileagan iarrtais agus sgrìobhainnean
mar sin, cuideachadh le leudachadh air farsaingeachd
briathrachais na Gàidhlig agus mothachadh luchd
na Gàidhlig a thogail a thaobh an leithid sin de
bhriathrachas, mar sin a’ cuideachadh le leasachadh a’
chànain fhèin.
Tha Seirbheis Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba
mothachail air cho cudromach is a tha e cothroman
a chruthachadh gus a’ Ghàidhlig a chleachdadh ann
am farsaingeachd de shuidheachaidhean làitheil agus
tha rùn aice cur ris an ìre de dh’ullachadh aice anns an
raon seo.
Leantainneach

2018

2019

2020

2021

Leantainneach

2018

2019

2020

2021

5. Seirbheisean ‘loidhne toisich’ dhan phoball
Tha SFRS a’ cur
luach ann an
co-chonaltradh le
coimhearsnachdan
Gàidhlig.

Obraich le coimhearsnachdan Gàidhlig
gus faighinn a-mach dè an ìre ’s gu
bheil an t-Seirbheis a coileanadh nam
feumalachdan aca.
Dèan sgrùdadh air na cleachdaidhean
làithreach a thaobh a bhith a’
dèanamh eadar-theangachaidhean de
sgrìobhainnean.
Comharraich prìomh sgrìobhainnean
agus teachdaireachdan a bhiodh
iomchaidh airson toirt seachad tron
Ghàidhlig.

Toradh

Gnìomh

6. Comharraich Deagh Chleachdadh airson cur an gnìomh san àm ri teachd
Obraich le Bòrd na
Gàidhlig gus deagh
chleachdadh a
chomharrachadh a
thaobh obair làitheil
tron Ghàidhlig
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Iarr taic a’ Bhùird gus iomairtean
iomchaidh eile a chomharrachadh
mar ullachadh airson an dàrna plana
Ghàidhlig aig SFRS.

Scottish Fire and Rescue Service

Conaltradh

‘S urrainn cleachdadh na Gàidhlig anns na meadhanan
agus ann am farsaingeachd de stuthan clò-bhuailte cur
ri leasachadh na Gàidhlig ann an diofar dhòighean.
Tha e a’ cur ri faicsinneachd a’ chànain, tha e ag
àrdachadh inbhe na Gàidhlig le bhith ga cleachdadh
ann am foillseachaidhean àrd-ìomhaigheil, agus tha e
a’ cuideachadh le cruthachadh briathrachais ùir agus
a’ cur ri briathrachas a th’ ann mar-thà.
Tha cleachdadh na Gàidhlig anns na meadhanan a’
dearbhadh gu bheil an t-ùghdarras poblach airson
cothrom a thoirt air fiosrachadh cudromach tron
Ghàidhlig, agus a’ cur ri faicsinneachd agus inbhe a’
chànain.
Toradh

Gnìomh

Agus barrachd dhaoine a’ faighinn cothrom
air fiosrachadh mu ùghdarrasan poblach tro na
làraichean-lìn aca, faodaidh ullachadh airson
cleachdadh na Gàidhlig a bhith a’ cur gu mòr ri inbhe
agus faicsinneachd a’ chànain.
Tha Seirbheis Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba
air rùnachadh cur ri cleachdadh nan Gàidhlig ann an
raointean far am biodh an ùidh a bu mhotha aig a’
phoball san fharsaingeachd no far a bheil cuspairean
ann a tha co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig fhèin.

Leantainneach

2018

2019

2020

2021

Leantainneach

2018

2019

2020

2021

7. A’ co-obrachadh leis na Meadhanan Gàidhlig

Eadar-obraich leis
na meadhanan
Gàidhlig ann
an dòigh
dheimhinneach.

Dèan sgrùdadh air na h-ullachaidhean
làithreach leis na meadhanan Gàidhlig.

Toradh

Gnìomh

Comharraich agus stèidhich dàimhean
leis na meadhanan Gàidhlig gus
dèanamh cinnteach gu bheil
ullachaidhean co-obrachaidh ann.

8. Conaltradh Èifeachdach
Thoir seachad
deagh eadartheangachaidhean
sgrìobhte anns a’
Ghàidhlig nuair a
tha e iomchaidh sin
a dhèanamh.

Dèan sgrùdadh air fiosrachadh dàchànanach a th’ aig an SFRS mar-thà.
Cruthaich pròiseas gus seirbheisean
eadar-theangachaidh fhaighinn.
Cruthaich nòta stiùiridh a thaobh cuine a
bhios e iomchaidh stuthan SFRS eadartheangachadh dhan Ghàidhlig
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Toradh

Gnìomh

Leantainneach

2018

2019

2020

2021

9. Comharraich Deagh Chleachdadh airson cur an gnìomh san àm ri teachd
Obraich le Bòrd
na Gàidhlig
gus deagh
chleachdadh a
chomharrachadh a
thaobh conaltradh
sa Ghàidhlig.

Iarr taic a’ Bhùird gus iomairtean
iomchaidh eile a chomharrachadh
mar ullachadh airson an dàrna plana
Ghàidhlig aig SFRS.

Corpas

Tha leasachadh na Gàidhlig anns an raon seo air leth
cudromach airson na Gàidhlig ann an Alba san àm ri
teachd. Le bhith a’ dèanamh seo, thig briathrachas
agus modhan-labhairt ùra a leigeas leis a’ chànan a
bhith nas èifeachdaiche is nas cunbhalaiche. Air an
adhbhar seo, thèid ceuman a ghabhail gus dèanamh
cinnteach gun lean leasachadh cànanach na Gàidhlig.
Toradh

Gnìomh

Tha Seirbheis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba ag
aithneachadh cho cudromach ‘s a tha leasachadh
na Gàidhlig gus dèanamh cinnteach gu bheil i
freagarrach airson gach cleachdadh iomchaidh agus
airson a bhith ga cleachdadh ann am farsaingeachd de
cho-theacsaichean a tha a’ sìor fhàs.

Leantainneach

2018

2019

2020

2021

Leantainneach

2018

2019

2020

2021

Leantainneach

2018

2019

2020

2021

10. Gnàthachas Litreachadh na Gàidhlig (GOC)
Leanaidh SFRS
Gnàthachas
Litreachadh na
Gàidhlig (GOC).

Nì an SRFS cinnteach gum bi
seirbheisean eadar-theangachaidh a
bhios againn air cùmhnant a’ leantainn
nan gnàthachas litreachadh as ùire.

Toradh

Gnìomh

11. A’ cleachdadh ainmean-àite ceart
Nì an SFRS
cinnteach gun tèid
ainmean-àite ceart
a chleachdadh air
feadh na buidhne.

Thèid ainmean-àite ceart a chleachdadh
anns gach suidheachadh sa bhuidhinn,
a’ gabhail a-steach mapaichean,
litrichean agus foillseachaidhean a rèir
mholaidhean bho Ainmean-àite na
h-Alba.

Toradh

Gnìomh

12. Ìrean eadar-theangachaidh agus eadar-mhìneachaidh
Cùm ìre an eadartheangachaidh aig
àrd-ìre.
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Dèan lèirmheas air seirbheisean eadartheangachaidh agus eadar-mhìneachaidh
agus dèan cinnteach gu bheil iad a rèir
slatan-tomhais a’ ghnìomhachais.

Scottish Fire and Rescue Service

BUILEACHADH AGUS SGRÙDADH
Clàr-ama

Goireasachadh a’ Phlana

Bidh am Plana Gàidhlig an gnìomh gu foirmeil fad 3
bliadhna bhon cheann-latha air an deach aontachadh
le Bòrd na Gàidhlig. Ro dheireadh an ama seo, nì sinn
ath-sgrùdadh air a’ Phlana, nì sinn atharrachadh sam
bith a tha a dhìth air agus cuiridh sinn do Bhòrd na
Gàidhlig e airson aonta.

Thèid, no chaidh, a’ mhòr-chuid de na gnìomhan
anns a’ phlana seo a mhaoineachadh tro bhuidseatan
SFRS, Riaghaltas na h-Alba. Dh’fhaodte gun tèid
maoineachadh bhon taobh a-muigh iarraidh airson
pròiseactan fa leth, mar eisimpleir, a’ cruthachadh
stuthan margaideachd sa Ghàidhlig agus goireasan
Gàidhlig a bharrachd do luchd-obrach a tha ag
ionnsachadh.

Ann an earrann 4 - Gealltanasan a’ Phlana, tha sinn
air cinn-latha sònraichte a chomharrachadh airson
targaidean fa leth nuair a tha sinn an dùil gealltanasan
sònraichte a chur an gnìomh.

Foillseachadh a’ Phlana

Sgrùdadh Buileachadh a’ Phlana

Sgrùdaidh SFRS cur an gnìomh a’ phlana tro bhith ag
aithris gu cunbhalach gu sgìoba stiùiridh na Seirbheis.
Thèid fios a chumail ri Bòrd na Gàidhlig mu adhartas
leis a’ phlana gach bliadhna.

Thèid Plana Gàidhlig Seirbheis Smàlaidh agus
Teasairginn na h-Alba fhoillseachadh gu dà-chànanach
air an làraich-lìn againn. A bharrachd air seo, nì sinn
mar a leanas:
• A’ cur a-mach fios naidheachd mu fhoillseachadh
a’ phlana ag ainmeachadh gun deach am plana
aontachadh is fhoillseachadh
• Thèid agallamhan do na meadhanan a thabhann
sa Ghàidhlig agus sa Bheurla
• Innse don luchd-obrach agus do luchd-ùidh
mun phlana ùr agus mar a gheibhear e tro
chuairt-litrichean agus tron eadra-lìn
• Tog mothachadh mun phlana tro na meadhanan
sòisealta
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Alba

Cunntas-sluaigh 2011
Le sgil Gàidhlig sam bith (aois 3+)

87,056

1.7%

de shluagh na h-Alba

daoine a labhras Gàidhlig

57,602

66.2%

		

67.1%

de dhaoine le sgil Gàidhlig

luchd-labhairt a leughas Gàidhlig

38,636

67.1%

de dhaoine a labhras Gàidhlig

luchd-labhairt litearra na Gàidhlig

32,418

56.3%

de dhaoine a labhras Gàidhlig

de shluagh na h-Alba

source: NRS table AT_234_2011

Le Gàidhlig san dachaigh

24,974

0.5%
43.4%

de shluagh na h-Alba
de dhaoine a labhras Gàidhlig

source: NRS table KS206SC

Le sgil Gàidhlig sam bith (aois 3+)

		

Aois 3–15

9,686

11.1%

de dhaoine le sgil Gàidhlig

Aois 16–24

9,653

11.1%

de dhaoine le sgil Gàidhlig

Aois 25–34

10,875

12.5%

de dhaoine le sgil Gàidhlig

Aois 35–49

19,155

22.0%

de dhaoine le sgil Gàidhlig

Aois 50–64

18,999

21.8%

de dhaoine le sgil Gàidhlig

Aois 65+

18,688

21.5%

de dhaoine le sgil Gàidhlig

source: NRS table LC2120SCdz

Cunntas-sluaigh 2001

Scotland

Le sgil Gàidhlig sam bith (aois 3+)

92,396

-5.8%

daoine a labhras Gàidhlig

58,652

-1.8%

atharrachadh gu 2011

luchd-labhairt a leughas Gàidhlig

39,471

-1.9%

atharrachadh gu 2011

luchd-labhairt litearra na Gàidhlig

31,537

+2.8%

atharrachadh gu 2011

source: NRS table AT_001_2001
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atharrachadh gu 2011

Foghlam tron Ghàidhlig
Solar Gàidhlig Aois 0–3
2016-17
Sgoil-àraich
2016-17

Alba
63

àiteachean (san Fhaoilleach)

868

duine-cloinne (mu thuaiream)

54		sgoiltean-àraich
1,039		 duine-cloinne (ro dheireadh bl.)
153		 luchd-obrach
91.2

Bun-sgoil
2016-17

FTE

57		bun-sgoiltean
3,145		sgoilearan
213		 tidsearan
190.2

Àrd-sgoil
2016-17

FTE

31		àrd-sgoiltean
1,272		sgoilearan
15		 cuspairean
101

tidsearan

source: Bòrd na Gàidhlig

Foghlam Luchd-ionnsachaidh
Bun-sgoil (clasaichean GLPS)
2015-16

Alba
13

sgìrean comhairle

127		bun-sgoiltean
7,029		 sgoilearan
162		 tidsearan nan sgoiltean fhèin
24

Bun-sgoil (oideachadh eile)
2015-16

sgoiltean le tidsear tadhail

7		 sgìrean comhairle
28		bun-sgoiltean
3,195		 sgoilearan

Àrd-sgoil
2016-17

7

sgìrean comhairle

28		àrd-sgoiltean
3,195		 sgoilearan
56

tidsearan

source: Bòrd na Gàidhlig
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