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Daonáireamh na hÉireann

Cé a chomhlánóidh an Fhoirm Dhaonáirimh?

Trí Dhaonáireamh na hÉireann déantar gach duine agus gach líon
tí sa tír ar Oíche an Daonáirimh a chomhaireamh. Is é seo an séú
Daonáireamh is fiche atáthar ag rith ó 1841. As torthaí an Daonáirimh,
tiocfar ar léargas cuimsitheach ar dhálaí sóisialta agus maireachtála
mhuintir an stáit, agus beidh siad ina gcuidiú chun pleanáil don
todhchaí.

Ba chóir go ndéanfadh an sealbhóir tí nó aon bhall aosach den líon tí
atá i láthair Oíche an Daonáirimh an fhoirm seo a chomhlánú. Ba chóir
do gach líon tí Foirm Líon Tí ar leith a chomhlánú.

Rannpháirteachas éigeantach faoin dlí

Seo Fógra faoi Alt 26 den Acht Staidrimh 1993. Tá an Daonáireamh
á dhéanamh faoin Acht Staidrimh 1993 agus faoin Ordú Staidrimh
(Daonáireamh) 2020. Faoi Ailt 26 agus 27 den Acht Staidrimh 1993,
ní mór duit de réir dlí an fhoirm seo a chomhlánú agus a chur ar
ais. An mhír Taisceadán Todhchaí an t-aon mhír den fhoirm seo atá
saorálach, faoi Alt 24 den Acht Staidrimh 1993. Ciallaíonn sé seo
nach bhfuil iallach ort an mhír seo a chomhlánú. Tá gach mír eile
éigeantach. Aon duine a dhiúltaíonn nó a mhainníonn an fhaisnéis
seo a thabhairt, nó a thugann faisnéis bhréagach go feasach, féadfar
fíneáil suas le €44,440 a ghearradh orthu.

Dearbhaítear rúndacht

Foráiltear san Acht Staidrimh 1993 ráthaíocht dhleathach nach mór
caitheamh le do thuairisceán daonáirimh ar bhonn rúnda go ceann
tréimhse 100 bliain. Déanfaidh an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO)
anaithnidiú ar an bhfaisnéis a thugann tú i do thuairsceán daonáirimh
chun go mbainfear aon fhaisnéis trína bhféadfaí tú a aithint go
pearsanta agus ní úsáidfear í ach chun críocha staidrimh amháin. Tá
tuilleadh eolais faoi úsáid sonraí daonáirimh ar fáil ar www.census.ie

Cosaint Sonraí
Tagann an Daonáireamh faoi réir an Rialacháin Ghinearálta maidir
le Cosaint Sonraí (RGCS) agus an Achta um Chosaint Sonraí 2018.
Ceaptar gach suirbhé CSO chun cloí le dlí infheidhme. D’fhéadfaí
cearta áirithe RGCS, go háirithe iad sin a bhaineann le rochtain,
ceartú, léirscriosadh, srianadh próiseála agus an ceart cur i gcoinne
próiseála, a shrianadh go dleathach, ar aon dul le hAirteagal 89 den
RGCS. Tá míniúchán cuimsitheach ar do chearta agus teidlíochtaí
cosaint sonraí agus conas fiosruithe a chur isteach ar fáil ar
www.census.ie

Cad atá le déanamh agat
Coinnigh an fhoirm seo in áit shábháilte le do thoil agus déan í a
chomhlánú Oíche an Daonáirimh. Ba cheart duit breathnú ar na
Nótaí Míniúcháin ar an leathanach cúil le cúnamh a thabhairt
duit an fhoirm a chomhlánú. Cuimhnigh an dearbhú ar leathanach 23
a shíniú agus dhátú agus d’fhoirm chomhlánaithe a bheith réidh agat
le bailiú ag an Áiritheoir.

Is éard atá i líon tí ná:
•
duine amháin atá ina c(h)ónaí leis/léi féin, nó
•
grúpa daoine gaolta/neamhghaolta atá ina gcónaí ag an seoladh
céanna le comhshocruithe tís, is é sin, ag comhroinnt béile amháin ar
a laghad sa lá nó ag comhroinnt seomra teaghlaigh nó seomra suí.
An dteastaíonn foirmeacha breise uait?
Má tá níos mó ná líon tí amháin ag an seoladh seo, iarr Foirm Líon
Tí eile ar an Áiritheoir. Má tá níos mó ná seisear i do líon tí Oíche an
Daonáirimh, iarr ar an Áiritheoir Foirm Pearsan Aonair ghorm a chur ar
fáil le haghaidh gach duine breise.
Conas an Fhoirm Phíolótach Daonáirimh a chomhlánú
1.
2.
3.

Úsáid peann le dúch DUBH nó GORM
Marcáil boscaí mar seo
Má dhéanann tú earráid, déan é seo

agus marcáil an bosca cuí

Nuair a iarrtar ort freagra a scríobh isteach úsáid BLOCLITREACHA le
do thoil agus fág spás amháin idir gach focal. Lean ar aghaidh chuig
líne nua mura rachaidh focal ar líne amháin, mar shampla:

T

I O M Á N A Í

T

A C S A Í
An tÁiritheoir Daonáirimh
Cabhróidh an tÁiritheoir Daonáirimh leat má bhíonn aon cheisteanna
agat faoin Daonáireamh. Iarrtar ort, le do thoil, comhoibriú leis an
Áiritheoir ionas go mbeidh rath ar an Daonáireamh.

Bíodh an fhoirm ullamh le bailiú
Tiocfaidh an tÁiritheoir ar ais faoi cheann ceithre seachtaine tar éis
Oíche an Daonáirimh leis an bhfoirm chomhlánaithe a bhailiú.
Má tharlaíonn sé nach bhfuil d’fhoirm bailithe sa cheithre seachtaine
tar éis Oíche an Daonáirimh, cuir ar ais í comhlánaithe ina hiomlán
chuig: An Phríomh-Oifig Staidrimh, Bosca Poist 2021, Saorphost
4726, Sord, Co. Átha Cliath, K67 D2X4.
Go raibh maith agat as do chomhoibriú.

Pádraig Daltún
Ard-Stiúrthóir

Foirm Líon Tí

Leathanach 1
GH01

Ceisteanna maidir le do líon tí

TOSAIGH ANSEO

H5 Cá mhéad seomra atá ann le
húsáid ag do líon tí amháin?

•

•

H1 Cén uair a céad tógadh do theach
nó árasán?
Marcáil
don bhliain ar tógadh é fiú
má tá athrú, fairsingiú nó athchóiriú
déanta ar an bhfoirgneamh ó shin
Roimh 1919

2

1919 – 1945 na blianta
áireamh
1946 – 1960 na blianta
áireamh
1961 – 1970 na blianta
áireamh
1971 – 1980 na blianta
áireamh
1981 – 1990 na blianta
áireamh
1991 – 2000 na blianta
áireamh
2001 – 2010 na blianta
áireamh
2011 – 2015 na blianta
áireamh
2016 nó ina dhiaidh

4
5
6
7
8
9
10

sin san

sin san

•
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Umar séarachais aonair

5

r
a

Córas cóireála aonair seachas
umar séarachais
Saoráid séarachais eile
Níl aon saoráid séarachais

sin san
sin san

1

Gan aon téamh lárnach

2

Ola

3

Gás Nádúrtha

4

Leictreachas

5

Gual (antraicít san áireamh)

6

Móin (brícíní san áireamh)

7

Gás Leachtach Peitriliam (LPG)

8

Adhmad (millíní adhmaid san
áireamh)

9

Eile

sin san
sin san
sin san

Úinéireacht le morgáiste nó
iasacht
Úinéireacht ghlan
Ar cíos
Cónaí inti saor ó chíos

atá faoi úinéireacht nó atá ar fáil
le húsáid ag duine amháin nó
níos mó den líon tí?
Áirigh aon ghluaisteán nó veain
cuideachta má tá sin ar fáil d’úsáid
phríobháideach
Marcáil
in aon bhosca amháin

Painéil ghréine chun uisce a
théamh

1
2
3

3

Painéil ghréine don leictreachas

4

Tuirbín gaoithe

5

Teaschaidéal le foinse aeir

6

Teaschaidéal le foinse talún

7

Adhmad

8

Eile

Tiarna talún príobháideach
Údarás Áitiúil
Eagraíocht dheonach/
Comharchumann tithíochta

H3 Más ar cíos atá do chóiríocht, cá
mhéad cíosa a íocann do líon tí?
Cuir isteach méid chuig an Euro is
gaire

0 0
in aon bhosca amháin
Sa tseachtain
Sa mhí
Sa bhliain

H4 Cá mhéad aláram deataigh atá
ag obair i do chóiríocht?
Scríobh isteach líon na n-aláram
deataigh

Níl ceann ar bith

Ceann amháin

2

Dhá cheann

3

Trí cinn

4

Ceithre cinn nó níos mó

5

Níl aon cheann

do líon tí?
Marcáil
i ngach bosca cuí

de na foinsí in-athnuaite fuinnimh
seo a leanas i do chóiríocht?
Marcáil
i ngach bosca cuí
2

1

H11 Cén cineál ceangal idirlín atá ag

H7 An mbaintear úsáid as aon cheann

Más ar cíos atá an chóiríocht, cé
hiad an tiarna talún?

€

H10 Cá mhéad gluaisteán nó veain

H6 Céard é an príomhchineál

Ní bhaintear

1
2
3

Séarachas poiblí

4

Ar seomraí codlata iad

1

Marcáil

1

3

Líon seomraí

breosla a úsáideann an córas
téimh lárnaigh i do chóiríocht?
Marcáil
in aon bhosca amháin

tí ar an gcóiríocht nó an bhfuil sí
ar cíos?
Marcáil
in aon bhosca amháin

2
3
4

atá i do chóiríocht?
Marcáil
in aon bhosca amháin

sin san

H2 An bhfuil úinéireacht ag do líon

1

NÁ comhair seomraí folctha, leithris,
cistinéid, seomraí acraí, seomraí
comhairle, oifigí, siopaí, hallaí, léibhinn
nó seomraí nach féidir a úsáid ach
amháin le haghaidh stórála ar nós cófraí
Comhair gach seomra eile, m.sh.
cistineacha, seomraí suí, seomraí
codlata, grianáin a suitear iontu agus
seomraí staidéir
Má tá dhá sheomra iompaithe i seomra
amháin, comhair mar aon seomra
amháin

H9 Cén cineál saoráide séarachais
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Féach www.census.ie

1

Leathanbhanda fhosaithe
(m.sh. cábla fóin/teilifíse, cábla
idirlín, srl.)

2

Leathanbhanda móibíleach
(m.sh. 3G, 4G, dangal, srl.)

3

Satailít

4

Ceangal eile

5

Níl aon cheangal idirlín

Má tá ceangal agat, cé na gairis
a bhíonn ceangailte ar an idirlíon
ag do líon tí?
Marcáil
I ngach bosca cuí

H8 Cén cineál soláthair uisce

phíobaithe atá sa chóiríocht
agat?
Marcáil
in aon bhosca amháin

1

Ríomhaire Deisce

2

Ríomhaire Glúine (lena
n-áirítear mionríomhaire
glúine, netbook, srl.)

3

Táibléad

4

Guthán póca

5

Teilifís chliste

6

Consól ríomhchluichí

1

An soláthar poiblí

7

Fearas tí cliste

2

Grúpscéim Uisce Poiblí

8

Eile, scríobh isteach sonraí

3

Grúpscéim Uisce Príobháideach

4

Foinse phríobháideach (m.sh.
tobar, loch, umar uisce báistí,
srl.)

5

Níl aon soláthar uisce píobaithe

H12

Leathanach 2

Féach an chéad
leathanach eile

Foirm Líon Tí
GH02

NÍ MÓR GACH DUINE A ÁIREAMH SAN ÁIT A CHAITH SIAD OÍCHE AN DAONÁIRIMH
Tá dhá liosta thíos. Baineann Liosta 1 le daoine a bhí i láthair ag an seoladh seo Oíche an Daonáirimh. Baineann Liosta
2 le daoine a bhfuil gnáthchónaí orthu ag an soladh seo ach atá as láthair go sealadach Oíche an Daonáirimh. Féach
na Nótaí Míniúcháin a bhaineann le Ceist 7 ar an leathanach cúil chun treoir a fháil maidir leis an mbrí atá le gnátháit
chónaithe duine.

DAOINE I LÁTHAIR
ÁIRIGH ar Liosta 1

Gach duine atá beo ag meán oíche ar Oíche an Daonáirimh agus a
chaith an oíche ag an seoladh seo.
Daoine a d’fhan go sealadach leis an líon tí (m.sh. cuairteoirí).

Leanaí a saolaíodh roimh mheán oíche ar Oíche an Daonáirimh.

Uimhir an
Duine

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

r
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Aon duine ar a bhfuil gnáthchónaí ag an seoladh seo ach atá as
láthair go sealadach Oíche an Daonáirimh. Ba cheart na daoine sin a
liostáil mar as láthair i Liosta 2 thíos.
Mic léinn a bhí as baile Oíche an Daonáirimh. Ba cheart iad a liostáil
mar as láthair i Liosta 2 thíos.
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Daoine a tháinig go dtí an líon tí an mhaidin dár gcionn agus nár
áiríodh in aon áit eile.

LIOSTA 1

NÁ hÁIRIGH ar Liosta 1

Leanaí a saolaíodh tar éis mheán oíche ar Oíche an Daonáirimh.

Daoine I LÁTHAIR sa líon tí Oíche an Daonáirimh
Céadainm agus sloinne i gCEANNLITREACHA

11

Freagair ceisteanna
maidir le gach duine i
láthair sa líon tí Oíche
an Daonáirimh ag tosú
ar leathanach 4, san ord
céanna mar a liostaítear
anseo.

Freagair ceisteanna
maidir le duine 7, 8,
9, srl. ar Fhoirmeacha
breise gorma Pearsana
Aonair atá le fáil ón
Áiritheoir.

12
DAOINE ATÁ AS LÁTHAIR
ÁIRIGH ar Liosta 2

Gach duine ar a bhfuil cónaí ag an seoladh seo ach atá as láthair
go sealadach Oíche an Daonáirimh.

NÁ hÁIRIGH ar Liosta 2

Aon duine a áirítear ar Liosta 1.

Mic léinn atá ag freastal ar scoil nó coláiste.

LIOSTA 2

Daoine atá AS LÁTHAIR a bhfuil gnáthchónaí orthu sa líon tí

Uimhir an
Duine

Céadainm agus sloinne i gCEANNLITREACHA

1

Freagair ceisteanna ag
tosú ar lch 22 san ord
céanna leis an liosta
seo, i leith gach duine
a bhfuil gnáthchónaí
anseo orthu ach a bhí
as láthair ón líon tí
Oíche an Daonáirimh.

2
3
4
Má tá níos mó ná 4 gnáthchónaitheoirí as láthair Oíche an Daonáirimh, iarr cúnamh ar an Áiritheoir.

Foirm Líon Tí

Leathanach 3
GH03

Duine 1 ó Liosta 1 Leathanach 3
1

Cad is ainm duit? (Duine 1)
Céadainm (CEANNLITREACHA)

7

Féach www.census.ie
Cá bhfuil gnáthchónaí ort?
1
2

ANSEO ag an seoladh seo
Áit eile in ÉIRINN (Tuaisceart
Éireann san áireamh),
sonraigh do SHEOLADH IOMLÁN

Marcáil boscaí mar seo
11

Cén grúpa/cúlra eitneach lena
mbaineann tú?
Roghnaigh rannóg AMHÁIN ó A go D,
cuir marc
ansin sa bhosca cuí
A Cine Geal
1

Sloinne (CEANNLITREACHA)

2
3
4

Éireannach

r
a

Lucht Siúil na hÉireann
Romach
Aon chúlra Geal eile

B Cine Gorm nó Éireannach Gorm
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2

Cad é do ghnéas?
1
Fireann 2

3

Cad é do dháta breithe?

Lá

4

Mí

Baineann

É

Bliain

Ní bhaineann ceist an ghaoil le
Duine 1

3

8

I

Áit eile THAR LEAR, sonraigh
an TÍR

9

5

Cad é do stádas pósta reatha?
Freagair má tá tú 15 bliana d’aois nó
níos sine
Marcáil
in aon bhosca amháin
1

2
3
4
5
6
7

6

Singil (nach raibh pósta ná i
bpáirtnéireacht shibhialta
chomhghnéis riamh)
Pósta (an chéad phósadh)
Athphósta
I bpáirtnéireacht shibhialta
chláraithe chomhghnéis
Scartha
Colscartha
Baintreach/Baintreach Fir

Seoladh CÉANNA
Áit eile in ÉIRINN (Tuaisceart
Éireann san áireamh),
sonraigh an CONTAE

Cad é d’áit bhreithe?
Tabhair áit chónaithe do mháthar
nuair a saolaíodh thú
Más in ÉIRINN (Tuaisceart Éireann san
áireamh), sonraigh an CONTAE. Más áit
eile THAR LEAR é, sonraigh an TÍR

Áit eile THAR LEAR, sonraigh
an TÍR

An raibh cónaí ort riamh lasmuigh
de Phoblacht na hÉireann ar
feadh tréimhse leanúnaí de
bhliain amháin nó níos mó?
Freagair má tá tú 1 bhliain d’aois
nó níos sine agus cónaí anois ort i
bPoblacht na hÉireann
1
Bhí
2
Ní raibh
Má ‘Bhí’, scríobh isteach an BHLIAIN
ar tháinig tú chun cónaithe i
bPoblacht na hÉireann go deireadh
AGUS
an TÍR a raibh cónaí ort inti roimhe sin

10

Cén tír ina bhfuil tú i do
shaoránach?
Má tá níos mó ná aon saoránacht amháin
agat, fógair an dá cheann, le do thoil
1
2

Éire
SAORÁNACHT eile, sonraigh

7

Síneach

8

Indiach/Pacastánach/
Banglaidéiseach

9

Aon chúlra Áiseach eile

D Eile, cúlra measctha san
áireamh

12

3

13

10

Arabach

11

Measctha, scríobh isteach sonraí

12

Eile, scríobh isteach sonraí

Cén creideamh atá agat, má tá?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1

Nil aon chreideamh

2

Caitliceach Rómhánach

3

Eaglais na hÉireann

4

Ioslam

5

Críostaí Ceartchreidmheach

6

Preispitéireach

7

Eile, sonraigh do CHREIDEAMH

An bhfuil Gaeilge labhartha agat?
Freagair má tá tú 3 bliana d’aois nó
níos sine
1

Gan saoránacht

2

Tá

Níl

Má ‘Tá’, an labhraíonn tú Gaeilge?
Marcáil
i ngach bosca cuí
1

Go laethúil, sa chóras oideachais

2

Go laethúil, lasmuigh den
chóras oideachais

3

Go seachtainiúil

4

Ní chomh minic sin

5

Ní labhraím riamh í

Má ‘Tá’, cé chomh maith is a
labhraíonn tú í?
Marcáil

3

Aon chúlra Gorm eile

C Áiseach nó Áiseach Éireannach

R C H Ó D

Cá raibh gnáthchónaí ort bliain
ó shin?
Freagair má tá tú 1 bhliain d’aois nó
níos sine
1
2

Afracach

in aon bhosca amháin

1

An-mhaith

2

Go maith

3

Go dona

Leathanach 4

Foirm Líon Tí
GH04

Duine 1
14

Scríobh i gCEANNLITREACHA
17

An labhraíonn tú teanga seachas
Béarla nó Gaeilge sa bhaile?
1

Labhraíonn

2

Ní Labhraíonn

Cén teanga í sin?

18
(m.sh. POLAINNIS, GEARMÁINIS, TEANGA
CHOMHARTHAÍOCHTA NA hÉIREANN)

15

Caitheann - go laethúil
Caitheann - anois agus arís
Ní chaitheann - táim éirithe astu
Níor chaith mé riamh

24

An mbíonn tú ag tabhairt
cúnaimh nó ag obair go
deonach maidir le haon
cheann de na gníomhaíochtaí
seo a leanas gan pá?
Marcáil
i ngach bosca cuí
1

r
a
2
3
4
5
6
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in aon bhosca amháin

1

An-mhaith

2

Go maith

3

Go dona

4

Ní labhraím ar chor ar bith

19

An bhfuil aon cheann de na riochtaí
nó deacrachtaí fadtéarmacha seo ag
gabháil duit?
1 Tá,
gó mór

2 Tá,
roinnt

3 Níl

(a) Daille nó lagú amhairc

1

2

3

(b) Bodhaire nó lagú
éisteachta

1

2

3

1
(c) Deacracht le
bunghníomhaíochtaí
fisiceacha amhail siúl, dul
suas staighre, síneadh,
ardú nó iompar

2

3

1

2

3

(e) Deacracht le foghlaim, 1
cuimhneamh nó
comhdhíriú

2

3

(f) Riocht síceolaíoch
nó mothúchánach
nó deacracht
meabhairshláinte

2

(d) Míchumas intleachta

1

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

20

3

2

3

Mar thoradh ar bhail
bhuanseasmhach, an mbíonn
deacracht agat le haon cheann díobh
seo a leanas?
Áirigh fadhbanna a bhaineann le seanaois
1 Bíonn, 2 Bíonn, 3 Níl
go mór de
bheagán

(a) Tú féin a ghléasadh, a 1
ní nó bogadh thart sa
bhaile

2

(b) Dul amach as an teach 1
chun an tsiopadóireacht
a dhéanamh nó dul
chuig an dochtúir

2

(c) Post nó gnó a bheith 1
agat nó freastal ar scoil
nó ar choláiste

2

1

2

(d) Páirt a ghlacadh i
ngníomhaíochtaí eile,
m.sh. caitheamh
aimsire nó córas
iompair a úsáid

Cén chaoi a dtéann tú chun na
hoibre, chun na scoile, chun an
choláiste nó chun cúram leanaí?
Marcáil
in aon bhosca amháin i
leith, an chuid is faide de do
ghnáth-thuras, de réir achair

Gan a bheith ag obair, ar scoil,
ar choláiste ná i gcúram leanaí
De shiúl na gcos
Ar rothar
Bus, mionbhus nó cóiste
Traein, DART nó LUAS
Gluaisrothar nó scútar
Gluaisteán (tiománaí)
Gluaisteán (paisinéir)

Má tá tú faoi 15 bliana d’aois
Téigh chuig C36

26

An bhfuil do chuid
oideachais lánaimseartha
críochnaithe agat?
1

27

Cén t-am a bhfágann tú an baile
de ghnáth?
Úsáid clog 24-uair, m.sh. 08:30

3

3

3

3

Cá fhad a thógann an turas?
Sonraigh an líon nóiméad

22

Cén t-am de ghnáth a bhfágann
tú an obair, an scoil, an coláiste
nó an cúram leanaí?
Úsáid clog 24-uair, m.sh. 17:30

Tá

2

Níl

Má ‘Tá’, sonraigh an AOIS a
bhí tú nuair a críochnaíodh

Veain
Eile (lena n-áirítear leoraí)
Oibríonn ag baile nó ón mbaile
den chuid is mó

21

Eagraíocht shóisialta nó
charthanachta
Grúpa nó eaglais
reiligiúnach
Eagraíocht spóirt
Eagraíocht pholaitiúil
I do phobal
Ní bhíonn

25

:

(g) Deacracht le pian, análú 1
nó aon tinneas nó riocht
ainsealach eile

16

An-mhaith
Go maith
Réasúnta
Go dona
An-dona

An gcaitheann tú táirgí tobac?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4

Cén cumas labhartha Béarla atá
agat?
Marcáil

Conas atá do shláinte ghinearálta?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4
5

Téigh chuig C15

Marcáil boscaí mar seo

Cad é an leibhéal is airde
oideachais/oiliúna
(lán- nó páirtaimseartha) atá
críochnaithe agat go dtí seo?
Marcáil
in aon bhosca
amháin
1

Gan aon oideachas/
oiliúint fhoirmiúil

2

Bunoideachas
CNC Leibhéal 1 nó 2

3

Meánoideachas Sóisearach
CNC Leibhéal 3

4

Teastas Sóisearach/Meánteist/
Teastas Grúpa

Meánoideachas
Sinsearach
CNC Leibhéal 4 nó 5

Ardteistiméireacht

5

Oideachas Teicniúil nó
Gairmscoile
CNC Leibhéal 4 nó 5

6

Sainteastas/Printíseacht
tugtha chun críche
CNC Leibhéal 6

7

Ardteastas
CNC Leibhéal 6

8

Gnáthchéim Bhaitsiléara
nó Dioplóma Náisiúnta
CNC Leibhéal 7

9

Céim Onóracha
Bhaitsiléara/ Cáilíocht
ghairmiúil nó an péire acu
CNC Leibhéal 8

:
23

An dtugann tú cúnamh nó
tacaíocht phearsanta rialta gan
aon íocaíocht do dhuine den
teaghlach, do chomharsa nó cara
ag a bhfuil breoiteacht, fadhb
shláinte nó sheanaoise nó atá faoi
mhíchumas fadtéarmach?
1
Tugann
2
Ní thugann
Más ‘Tugann’ a d’fhreagair tú, cá
mhéad uair sa tseachtain atá i gceist?
Is ionann cúram a thugtar ar bhun 24uair an chloig, 7 lá na seachtaine agus
168 n-uaire
Sonraigh an líon uaireanta

Foirm Líon Tí

10

Dioplóma Iarchéime nó
Céim Mháistir
CNC Leibhéal 9

11

Dochtúireacht (PhD) nó
níos airde
CNC Leibhéal 10

Leathanach 5
GH05

Duine 1
28

Féach Nótaí Míniúcháin ar an leathanach cúil

Cén chaoi a gcuirfeá síos ar do
phríomhstádas faoi láthair?
Marcáil

29

in aon bhosca amháin

Cén tslí bheatha atá (a bhí) agat i do phríomhphost?
Déan cur síos iomlán cruinn ar an tslí bheatha agus tabhair teideal iomlán an phoist
i ngach cás
Mar shampla: BAINISTEOIR SIOPA MIONDÍOLA, MÚINTEOIR MEÁNSCOILE,
INNEALTÓIR LEICTREACH. Ba chóir do státseirbhísigh agus fostaithe rialtais áitiúil
a ngrád a thabhairt m.sh. OIFIGEACH SINSEARACH RIARACHÁIN. Ba chóir do
chomhaltaí den Gharda Síochána nó d’Óglaigh na hÉireann a gcéim a thabhairt.
Scríobh isteach an PHRÍOMHSHLÍ BHEATHA atá agat

1

Ag obair le haghaidh íocaíochta
nó brabúis

2

Ag lorg oibre rialta den chéad uair

3

Dífhostaithe go gearrthéarmach
(níos lú ná 12 mhí)

4

Dífhostaithe go fadtéarmach
(12 mhí nó níos mó)

5

Mac léinn nó dalta

6

Cúraimí tí/teaghlaigh

7

Ar scor ón bhfostaíocht

33

Má tá tú ar scor

8

Gan a bheith in ann oibriú de
bharr tinnis nó míchumais bhuain

34

9

Eile, sonraigh

Cén gnó atá (a bhí) ag an bhfostóir san áit a bhfuil (a raibh) tú ag obair i
do phríomhphost?
Má tá (bhí) tú féinfhostaithe, tabhair freagra i leith do ghnó féin
Déan cur síos ar an bpríomhtháirge nó seirbhís a chuireann d’fhostóir ar fáil
Mar shampla: DÉANTÚS RÍOMHAIRÍ, DEISIÚ CARRANNA, MEÁNOIDEACHAS,
MÓRDHÍOL BIA, DÉANTÚS CÓGAS, GLANADH AR CONRADH, FORBAIRT AGUS
TACAÍOCHT BOGEARRAÍ

35

Má tá tú dífhostaithe

36

Céard é AINM IOMLÁN agus SEOLADH d’ionaid oibre, do scoile, do
choláiste nó cúram leanaí?
Má tá tú ag dul ar scoil agus cúram leanaí araon, scríobh ainm agus seoladh do scoile
Ainm iomlán

r
a

m
h
g !
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h
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á
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Má tá tú ag
obair

Téigh chuig
C30

Má tá tú
dífhostaithe
nó ar scor

Téigh chuig
C31

Más mac
léinn tú

Téigh chuig
C36

Más feirmeoir tú, sonraigh MÉID na feirme

Téigh chuig
C38

Seachas sin

30

32

Marcáil boscaí mar seo

1
2

Acra
Heicteár

Téigh chuig C38

Téigh chuig C38

Má tá tú ag obair, an mbíonn tú
riamh ag obair ón mbaile?
1

Bíonn

2

Seoladh

Ní bhíonn

Más ‘Bíonn’ a d’fhreagair tú,
cá mhéad lá sa tseachtain a
n-oibríonn tú ón mbaile?
Sonraigh an líon laethanta

31

An bhfuil (raibh) tú ag obair mar
fhostaí nó an bhfuil (raibh) tú
féinfhostaithe sa phríomhphost
atá (a bhí) agat?
Príomhphost is ea an post ina
n-oibríonn (inar oibrigh) tú an líon is
mó uaireanta de ghnáth
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4

É
1

37

Marcáil

Féinfhostaithe, le fostaithe
íoctha
Féinfhostaithe, gan fostaithe
íoctha
Ag cabhrú le duine muinteartha
(gan pá ná tuarastal seasta á
fháil)

1
2
3
4
5
6

2

Páirtaimseartha

in aon bhosca amháin
Gaol nó duine den teaghlach nach bhfaigheann íocaíocht
Gaol nó duine den teaghlach a fhaigheann íocaíocht
Feighlí leanaí (i dteach an fheighlí leanaí)
Au pair/Buime/Feighlí leanaí (i dteach an linbh)
Crèche/Montessori/Grúpa Spraoi/Cúram iarscoile
Eile (lena n-áirítear áis riachtanais speisialta, club bricfeasta, srl.)

Cá mhéad uair an chloig a bhíonn i gceist in aghaidh na seachtaine le linn
na scoilbhliana?
Sonraigh an líon uaireanta

in aon bhosca amháin
Lánaimseartha

Níl aon ionad oibre seasta agam

Má tá tú faoi 15 bliana d’aois, an mbíonn tú ag freastal ar chúram leanaí
de shaghas éigin?

Fostaí

1

2

R C H Ó D

1
Bíonn
2
Ní bhíonn
Más ‘Bíonn’ a d’fhreagair tú, cén príomhchineál cúram leanaí atá i gceist?

An stádas lánaimseartha nó
páirtaimseartha atá (a bhí) agat?
Marcáil

Ag baile nó ón mbaile den chuid is mó

I

38

Freagair ceisteanna faoi Dhuine 2 ag tosú ar an gcéad leathanach eile.
Mura bhfuil daoine eile i láthair sa líon tí Oíche an Daonáirimh
Téigh chuig leathanach 22

Leathanach 6

Foirm Líon Tí
GH06

Duine 2 ó Liosta 1 Leathanach 3
1

Cad is ainm duit? (Duine 2)
Céadainm (CEANNLITREACHA)

7

Féach www.census.ie
Cá bhfuil gnáthchónaí ort?
1
2

ANSEO ag an seoladh seo
Áit eile in ÉIRINN (Tuaisceart
Éireann san áireamh),
sonraigh do SHEOLADH IOMLÁN

Marcáil boscaí mar seo
11

Cén grúpa/cúlra eitneach lena
mbaineann tú?
Roghnaigh rannóg AMHÁIN ó A go D,
cuir marc
ansin sa bhosca cuí
A Cine Geal
1

Sloinne (CEANNLITREACHA)

2
3
4

Éireannach

r
a

Lucht Siúil na hÉireann
Romach
Aon chúlra Geal eile

B Cine Gorm nó Éireannach Gorm

m
h
g !
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5
6

2

Cad é do ghnéas?
1
Fireann 2

3

Cad é do dháta breithe?

Lá

4

Mí

Baineann

É

Bliain

3

I

Marcáil
An gaol atá
ag DUINE 2 le

in aon bhosca amháin
Duine

Áit eile THAR LEAR, sonraigh
an TÍR

Fear céile nó bean chéile 1
Páirtí (lena n-áirítear
páirtí comhghnéis)

2

Mac nó iníon

3

Leasleanbh

Seoladh CÉANNA
Áit eile in ÉIRINN (Tuaisceart
Éireann san áireamh),
sonraigh an CONTAE

12

4

Deartháir nó deirfiúr

5

Máthair nó athair

6

3

Áit eile THAR LEAR, sonraigh
an TÍR

Leasmháthair/leasathair 7
Garleanbh

8

Gaol eile

9

9

Níl aon ghaol (lena
10
n-áirítear páiste altrama)

5

Cad é do stádas pósta reatha?
Freagair má tá tú 15 bliana d’aois nó
níos sine
Marcáil
in aon bhosca amháin
1

2
3
4
5
6
7

6

Singil (nach raibh pósta ná i
bpáirtnéireacht shibhialta
chomhghnéis riamh)
Pósta (an chéad phósadh)
Athphósta
I bpáirtnéireacht shibhialta
chláraithe chomhghnéis
Scartha
Colscartha
Baintreach/Baintreach Fir

Cad é d’áit bhreithe?
Tabhair áit chónaithe do mháthar
nuair a saolaíodh thú
Más in ÉIRINN (Tuaisceart Éireann san
áireamh), sonraigh an CONTAE. Más áit
eile THAR LEAR é, sonraigh an TÍR

An raibh cónaí ort riamh lasmuigh
de Phoblacht na hÉireann ar
feadh tréimhse leanúnaí de
bhliain amháin nó níos mó?
Freagair má tá tú 1 bhliain d’aois
nó níos sine agus cónaí anois ort i
bPoblacht na hÉireann
1
Bhí
2
Ní raibh
Má ‘Bhí’, scríobh isteach an BHLIAIN
ar tháinig tú chun cónaithe i
bPoblacht na hÉireann go deireadh
AGUS
an TÍR a raibh cónaí ort inti roimhe sin

10

Cén tír ina bhfuil tú i do
shaoránach?
Má tá níos mó ná aon saoránacht amháin
agat, fógair an dá cheann, le do thoil
1
2

Éire
SAORÁNACHT eile, sonraigh

7

Síneach

8

Indiach/Pacastánach/
Banglaidéiseach

9

Aon chúlra Áiseach eile

D Eile, cúlra measctha san
áireamh

Cá raibh gnáthchónaí ort bliain
ó shin?
Freagair má tá tú 1 bhliain d’aois nó
níos sine
1
2

1

13

10

Arabach

11

Measctha, scríobh isteach sonraí

12

Eile, scríobh isteach sonraí

Cén creideamh atá agat, má tá?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1

Nil aon chreideamh

2

Caitliceach Rómhánach

3

Eaglais na hÉireann

4

Ioslam

5

Críostaí Ceartchreidmheach

6

Preispitéireach

7

Eile, sonraigh do CHREIDEAMH

An bhfuil Gaeilge labhartha agat?
Freagair má tá tú 3 bliana d’aois nó
níos sine
1

Gan saoránacht

2

Tá

Níl

Má ‘Tá’, an labhraíonn tú Gaeilge?
Marcáil
i ngach bosca cuí
1

Go laethúil, sa chóras oideachais

2

Go laethúil, lasmuigh den
chóras oideachais

3

Go seachtainiúil

4

Ní chomh minic sin

5

Ní labhraím riamh í

Má ‘Tá’, cé chomh maith is a
labhraíonn tú í?
Marcáil

3

Aon chúlra Gorm eile

C Áiseach nó Áiseach Éireannach

R C H Ó D

Cén gaol atá agat le Duine 1?

8

Afracach

in aon bhosca amháin

1

An-mhaith

2

Go maith

3

Go dona

Foirm Líon Tí

Leathanach 7
GH07

Duine 2
14

Scríobh i gCEANNLITREACHA
17

An labhraíonn tú teanga seachas
Béarla nó Gaeilge sa bhaile?
1

Labhraíonn

2

Ní Labhraíonn

Cén teanga í sin?

18
(m.sh. POLAINNIS, GEARMÁINIS, TEANGA
CHOMHARTHAÍOCHTA NA hÉIREANN)

15

An-mhaith
Go maith
Réasúnta
Go dona
An-dona

An mbíonn tú ag tabhairt
cúnaimh nó ag obair go
deonach maidir le haon
cheann de na gníomhaíochtaí
seo a leanas gan pá?
Marcáil
i ngach bosca cuí
1

r
a
2
3
4
5
6

Caitheann - go laethúil
Caitheann - anois agus arís
Ní chaitheann - táim éirithe astu
Níor chaith mé riamh
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in aon bhosca amháin

1

An-mhaith

2

Go maith

3

Go dona

4

Ní labhraím ar chor ar bith

19

An bhfuil aon cheann de na riochtaí
nó deacrachtaí fadtéarmacha seo ag
gabháil duit?
1 Tá,
gó mór

2 Tá,
roinnt

3 Níl

(a) Daille nó lagú amhairc

1

2

3

(b) Bodhaire nó lagú
éisteachta

1

2

3

1
(c) Deacracht le
bunghníomhaíochtaí
fisiceacha amhail siúl, dul
suas staighre, síneadh,
ardú nó iompar

2

3

1

2

3

(e) Deacracht le foghlaim, 1
cuimhneamh nó
comhdhíriú

2

3

(f) Riocht síceolaíoch
nó mothúchánach
nó deacracht
meabhairshláinte

2

(d) Míchumas intleachta

1

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

20

3

2

3

Mar thoradh ar bhail
bhuanseasmhach, an mbíonn
deacracht agat le haon cheann díobh
seo a leanas?
Áirigh fadhbanna a bhaineann le seanaois
1 Bíonn, 2 Bíonn, 3 Níl
go mór de
bheagán

(a) Tú féin a ghléasadh, a 1
ní nó bogadh thart sa
bhaile

2

(b) Dul amach as an teach 1
chun an tsiopadóireacht
a dhéanamh nó dul
chuig an dochtúir

2

(c) Post nó gnó a bheith 1
agat nó freastal ar scoil
nó ar choláiste

2

1

2

(d) Páirt a ghlacadh i
ngníomhaíochtaí eile,
m.sh. caitheamh
aimsire nó córas
iompair a úsáid

Cén chaoi a dtéann tú chun na
hoibre, chun na scoile, chun an
choláiste nó chun cúram leanaí?
Marcáil
in aon bhosca amháin i
leith, an chuid is faide de do
ghnáth-thuras, de réir achair

Gan a bheith ag obair, ar scoil,
ar choláiste ná i gcúram leanaí
De shiúl na gcos
Ar rothar
Bus, mionbhus nó cóiste
Traein, DART nó LUAS
Gluaisrothar nó scútar
Gluaisteán (tiománaí)
Gluaisteán (paisinéir)

Má tá tú faoi 15 bliana d’aois
Téigh chuig C36

26

An bhfuil do chuid
oideachais lánaimseartha
críochnaithe agat?
1

27

Cén t-am a bhfágann tú an baile
de ghnáth?
Úsáid clog 24-uair, m.sh. 08:30

3

3

3

3

Cá fhad a thógann an turas?
Sonraigh an líon nóiméad

22

Cén t-am de ghnáth a bhfágann
tú an obair, an scoil, an coláiste
nó an cúram leanaí?
Úsáid clog 24-uair, m.sh. 17:30

Tá

2

Níl

Má ‘Tá’, sonraigh an AOIS a
bhí tú nuair a críochnaíodh

Veain
Eile (lena n-áirítear leoraí)
Oibríonn ag baile nó ón mbaile
den chuid is mó

21

Eagraíocht shóisialta nó
charthanachta
Grúpa nó eaglais
reiligiúnach
Eagraíocht spóirt
Eagraíocht pholaitiúil
I do phobal
Ní bhíonn

25

:

(g) Deacracht le pian, análú 1
nó aon tinneas nó riocht
ainsealach eile

16

24

An gcaitheann tú táirgí tobac?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4

Cén cumas labhartha Béarla atá
agat?
Marcáil

Conas atá do shláinte ghinearálta?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4
5

Téigh chuig C15

Marcáil boscaí mar seo

Cad é an leibhéal is airde
oideachais/oiliúna
(lán- nó páirtaimseartha) atá
críochnaithe agat go dtí seo?
Marcáil
in aon bhosca
amháin
1

Gan aon oideachas/
oiliúint fhoirmiúil

2

Bunoideachas
CNC Leibhéal 1 nó 2

3

Meánoideachas Sóisearach
CNC Leibhéal 3

4

Teastas Sóisearach/Meánteist/
Teastas Grúpa

Meánoideachas
Sinsearach
CNC Leibhéal 4 nó 5

Ardteistiméireacht

5

Oideachas Teicniúil nó
Gairmscoile
CNC Leibhéal 4 nó 5

6

Sainteastas/Printíseacht
tugtha chun críche
CNC Leibhéal 6

7

Ardteastas
CNC Leibhéal 6

8

Gnáthchéim Bhaitsiléara
nó Dioplóma Náisiúnta
CNC Leibhéal 7

9

Céim Onóracha
Bhaitsiléara/ Cáilíocht
ghairmiúil nó an péire acu
CNC Leibhéal 8

:
23

An dtugann tú cúnamh nó
tacaíocht phearsanta rialta gan
aon íocaíocht do dhuine den
teaghlach, do chomharsa nó cara
ag a bhfuil breoiteacht, fadhb
shláinte nó sheanaoise nó atá faoi
mhíchumas fadtéarmach?
1
Tugann
2
Ní thugann
Más ‘Tugann’ a d’fhreagair tú, cá
mhéad uair sa tseachtain atá i gceist?
Is ionann cúram a thugtar ar bhun 24uair an chloig, 7 lá na seachtaine agus
168 n-uaire
Sonraigh an líon uaireanta

Leathanach 8

10

Dioplóma Iarchéime nó
Céim Mháistir
CNC Leibhéal 9

11

Dochtúireacht (PhD) nó
níos airde
CNC Leibhéal 10

Foirm Líon Tí
GH08

Duine 2
28

Féach Nótaí Míniúcháin ar an leathanach cúil

Cén chaoi a gcuirfeá síos ar do
phríomhstádas faoi láthair?
Marcáil

29

in aon bhosca amháin

Cén tslí bheatha atá (a bhí) agat i do phríomhphost?
Déan cur síos iomlán cruinn ar an tslí bheatha agus tabhair teideal iomlán an phoist
i ngach cás
Mar shampla: BAINISTEOIR SIOPA MIONDÍOLA, MÚINTEOIR MEÁNSCOILE,
INNEALTÓIR LEICTREACH. Ba chóir do státseirbhísigh agus fostaithe rialtais áitiúil
a ngrád a thabhairt m.sh. OIFIGEACH SINSEARACH RIARACHÁIN. Ba chóir do
chomhaltaí den Gharda Síochána nó d’Óglaigh na hÉireann a gcéim a thabhairt.
Scríobh isteach an PHRÍOMHSHLÍ BHEATHA atá agat

1

Ag obair le haghaidh íocaíochta
nó brabúis

2

Ag lorg oibre rialta den chéad uair

3

Dífhostaithe go gearrthéarmach
(níos lú ná 12 mhí)

4

Dífhostaithe go fadtéarmach
(12 mhí nó níos mó)

5

Mac léinn nó dalta

6

Cúraimí tí/teaghlaigh

7

Ar scor ón bhfostaíocht

33

Má tá tú ar scor

8

Gan a bheith in ann oibriú de
bharr tinnis nó míchumais bhuain

34

9

Eile, sonraigh

Cén gnó atá (a bhí) ag an bhfostóir san áit a bhfuil (a raibh) tú ag obair i
do phríomhphost?
Má tá (bhí) tú féinfhostaithe, tabhair freagra i leith do ghnó féin
Déan cur síos ar an bpríomhtháirge nó seirbhís a chuireann d’fhostóir ar fáil
Mar shampla: DÉANTÚS RÍOMHAIRÍ, DEISIÚ CARRANNA, MEÁNOIDEACHAS,
MÓRDHÍOL BIA, DÉANTÚS CÓGAS, GLANADH AR CONRADH, FORBAIRT AGUS
TACAÍOCHT BOGEARRAÍ

35

Má tá tú dífhostaithe

36

Céard é AINM IOMLÁN agus SEOLADH d’ionaid oibre, do scoile, do
choláiste nó cúram leanaí?
Má tá tú ag dul ar scoil agus cúram leanaí araon, scríobh ainm agus seoladh do scoile
Ainm iomlán

r
a

m
h
g !
i
a
n
i
n
á
á
l
h
h m
m
A
o
C las
á
o
N
E

Má tá tú ag
obair

Téigh chuig
C30

Má tá tú
dífhostaithe
nó ar scor

Téigh chuig
C31

Más mac
léinn tú

Téigh chuig
C36

Más feirmeoir tú, sonraigh MÉID na feirme

Téigh chuig
C38

Seachas sin

30

32

Marcáil boscaí mar seo

1
2

Acra
Heicteár

Téigh chuig C38

Téigh chuig C38

Má tá tú ag obair, an mbíonn tú
riamh ag obair ón mbaile?
1

Bíonn

2

Seoladh

Ní bhíonn

Más ‘Bíonn’ a d’fhreagair tú,
cá mhéad lá sa tseachtain a
n-oibríonn tú ón mbaile?
Sonraigh an líon laethanta

31

An bhfuil (raibh) tú ag obair mar
fhostaí nó an bhfuil (raibh) tú
féinfhostaithe sa phríomhphost
atá (a bhí) agat?
Príomhphost is ea an post ina
n-oibríonn (inar oibrigh) tú an líon is
mó uaireanta de ghnáth
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4

É
1

37

Marcáil

Féinfhostaithe, le fostaithe
íoctha
Féinfhostaithe, gan fostaithe
íoctha
Ag cabhrú le duine muinteartha
(gan pá ná tuarastal seasta á
fháil)

1
2
3
4
5
6

2

Páirtaimseartha

in aon bhosca amháin
Gaol nó duine den teaghlach nach bhfaigheann íocaíocht
Gaol nó duine den teaghlach a fhaigheann íocaíocht
Feighlí leanaí (i dteach an fheighlí leanaí)
Au pair/Buime/Feighlí leanaí (i dteach an linbh)
Crèche/Montessori/Grúpa Spraoi/Cúram iarscoile
Eile (lena n-áirítear áis riachtanais speisialta, club bricfeasta, srl.)

Cá mhéad uair an chloig a bhíonn i gceist in aghaidh na seachtaine le linn
na scoilbhliana?
Sonraigh an líon uaireanta

in aon bhosca amháin
Lánaimseartha

Níl aon ionad oibre seasta agam

Má tá tú faoi 15 bliana d’aois, an mbíonn tú ag freastal ar chúram leanaí
de shaghas éigin?

Fostaí

1

2

R C H Ó D

1
Bíonn
2
Ní bhíonn
Más ‘Bíonn’ a d’fhreagair tú, cén príomhchineál cúram leanaí atá i gceist?

An stádas lánaimseartha nó
páirtaimseartha atá (a bhí) agat?
Marcáil

Ag baile nó ón mbaile den chuid is mó

I

38

Freagair ceisteanna faoi Dhuine 3 ag tosú ar an gcéad leathanach eile.
Mura bhfuil daoine eile i láthair sa líon tí Oíche an Daonáirimh
Téigh chuig leathanach 22

Foirm Líon Tí

Leathanach 9
GH09

Duine 3 ó Liosta 1 Leathanach 3
1

Cad is ainm duit? (Duine 3)
Céadainm (CEANNLITREACHA)

7

Féach www.census.ie
Cá bhfuil gnáthchónaí ort?
1
2

ANSEO ag an seoladh seo
Áit eile in ÉIRINN (Tuaisceart
Éireann san áireamh),
sonraigh do SHEOLADH IOMLÁN

Marcáil boscaí mar seo
11

Cén grúpa/cúlra eitneach lena
mbaineann tú?
Roghnaigh rannóg AMHÁIN ó A go D,
cuir marc
ansin sa bhosca cuí
A Cine Geal
1

Sloinne (CEANNLITREACHA)

2
3
4

Éireannach

r
a

Lucht Siúil na hÉireann
Romach
Aon chúlra Geal eile

B Cine Gorm nó Éireannach Gorm

m
h
g !
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á
o
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5
6

2

Cad é do ghnéas?
1
Fireann 2

3

Cad é do dháta breithe?

Lá

4

Baineann

Mí

Bliain

Cén gaol atá agat le Daoine 1
agus 2?
Marcáil
in aon bhosca amháin i
gcás gach duine

An gaol atá
ag DUINE 3 le

É

3

8

Daoine
1

Fear céile nó bean chéile 1
Páirtí (lena n-áirítear
páirtí comhghnéis)

2

Mac nó iníon

3

Leasleanbh

Áit eile THAR LEAR, sonraigh
an TÍR

5

Seoladh CÉANNA
Áit eile in ÉIRINN (Tuaisceart
Éireann san áireamh),
sonraigh an CONTAE

12

Máthair nó athair

6

3

Áit eile THAR LEAR, sonraigh
an TÍR

Leasmháthair/leasathair 7
Garleanbh

8

Gaol eile

9

9

Níl aon ghaol (lena
10
n-áirítear páiste altrama)

5

Cad é do stádas pósta reatha?
Freagair má tá tú 15 bliana d’aois nó
níos sine
Marcáil
in aon bhosca amháin
1

2
3
4
5
6
7

6

Singil (nach raibh pósta ná i
bpáirtnéireacht shibhialta
chomhghnéis riamh)
Pósta (an chéad phósadh)
Athphósta
I bpáirtnéireacht shibhialta
chláraithe chomhghnéis
Scartha
Colscartha
Baintreach/Baintreach Fir

Cad é d’áit bhreithe?
Tabhair áit chónaithe do mháthar
nuair a saolaíodh thú
Más in ÉIRINN (Tuaisceart Éireann san
áireamh), sonraigh an CONTAE. Más áit
eile THAR LEAR é, sonraigh an TÍR

An raibh cónaí ort riamh lasmuigh
de Phoblacht na hÉireann ar
feadh tréimhse leanúnaí de
bhliain amháin nó níos mó?
Freagair má tá tú 1 bhliain d’aois
nó níos sine agus cónaí anois ort i
bPoblacht na hÉireann
1
Bhí
2
Ní raibh
Má ‘Bhí’, scríobh isteach an BHLIAIN
ar tháinig tú chun cónaithe i
bPoblacht na hÉireann go deireadh
AGUS
an TÍR a raibh cónaí ort inti roimhe sin

10

Cén tír ina bhfuil tú i do
shaoránach?
Má tá níos mó ná aon saoránacht amháin
agat, fógair an dá cheann, le do thoil
1
2

Éire
SAORÁNACHT eile, sonraigh

7

Síneach

8

Indiach/Pacastánach/
Banglaidéiseach

9

Aon chúlra Áiseach eile

D Eile, cúlra measctha san
áireamh

4

Deartháir nó deirfiúr

13

10

Arabach

11

Measctha, scríobh isteach sonraí

12

Eile, scríobh isteach sonraí

Cén creideamh atá agat, má tá?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1

Nil aon chreideamh

2

Caitliceach Rómhánach

3

Eaglais na hÉireann

4

Ioslam

5

Críostaí Ceartchreidmheach

6

Preispitéireach

7

Eile, sonraigh do CHREIDEAMH

An bhfuil Gaeilge labhartha agat?
Freagair má tá tú 3 bliana d’aois nó
níos sine
1

Gan saoránacht

2

Tá

Níl

Má ‘Tá’, an labhraíonn tú Gaeilge?
Marcáil
i ngach bosca cuí
1

Go laethúil, sa chóras oideachais

2

Go laethúil, lasmuigh den
chóras oideachais

3

Go seachtainiúil

4

Ní chomh minic sin

5

Ní labhraím riamh í

Má ‘Tá’, cé chomh maith is a
labhraíonn tú í?
Marcáil

3

Aon chúlra Gorm eile

C Áiseach nó Áiseach Éireannach

R C H Ó D

Cá raibh gnáthchónaí ort bliain
ó shin?
Freagair má tá tú 1 bhliain d’aois nó
níos sine
1
2

2

I

Afracach

in aon bhosca amháin

1

An-mhaith

2

Go maith

3

Go dona

Leathanach 10

Foirm Líon Tí
GH10

Duine 3
14

Scríobh i gCEANNLITREACHA
17

An labhraíonn tú teanga seachas
Béarla nó Gaeilge sa bhaile?
1

Labhraíonn

2

Ní Labhraíonn

Cén teanga í sin?

18
(m.sh. POLAINNIS, GEARMÁINIS, TEANGA
CHOMHARTHAÍOCHTA NA hÉIREANN)

15

Caitheann - go laethúil
Caitheann - anois agus arís
Ní chaitheann - táim éirithe astu
Níor chaith mé riamh

24

An mbíonn tú ag tabhairt
cúnaimh nó ag obair go
deonach maidir le haon
cheann de na gníomhaíochtaí
seo a leanas gan pá?
Marcáil
i ngach bosca cuí
1

r
a
2
3
4
5
6

m
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g !
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o
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in aon bhosca amháin

1

An-mhaith

2

Go maith

3

Go dona

4

Ní labhraím ar chor ar bith

19

An bhfuil aon cheann de na riochtaí
nó deacrachtaí fadtéarmacha seo ag
gabháil duit?
1 Tá,
gó mór

2 Tá,
roinnt

3 Níl

(a) Daille nó lagú amhairc

1

2

3

(b) Bodhaire nó lagú
éisteachta

1

2

3

1
(c) Deacracht le
bunghníomhaíochtaí
fisiceacha amhail siúl, dul
suas staighre, síneadh,
ardú nó iompar

2

3

1

2

3

(e) Deacracht le foghlaim, 1
cuimhneamh nó
comhdhíriú

2

3

(f) Riocht síceolaíoch
nó mothúchánach
nó deacracht
meabhairshláinte

2

(d) Míchumas intleachta

1

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

20

3

2

3

Mar thoradh ar bhail
bhuanseasmhach, an mbíonn
deacracht agat le haon cheann díobh
seo a leanas?
Áirigh fadhbanna a bhaineann le seanaois
1 Bíonn, 2 Bíonn, 3 Níl
go mór de
bheagán

(a) Tú féin a ghléasadh, a 1
ní nó bogadh thart sa
bhaile

2

(b) Dul amach as an teach 1
chun an tsiopadóireacht
a dhéanamh nó dul
chuig an dochtúir

2

(c) Post nó gnó a bheith 1
agat nó freastal ar scoil
nó ar choláiste

2

1

2

(d) Páirt a ghlacadh i
ngníomhaíochtaí eile,
m.sh. caitheamh
aimsire nó córas
iompair a úsáid

Cén chaoi a dtéann tú chun na
hoibre, chun na scoile, chun an
choláiste nó chun cúram leanaí?
Marcáil
in aon bhosca amháin i
leith, an chuid is faide de do
ghnáth-thuras, de réir achair

Gan a bheith ag obair, ar scoil,
ar choláiste ná i gcúram leanaí
De shiúl na gcos
Ar rothar
Bus, mionbhus nó cóiste
Traein, DART nó LUAS
Gluaisrothar nó scútar
Gluaisteán (tiománaí)
Gluaisteán (paisinéir)

Má tá tú faoi 15 bliana d’aois
Téigh chuig C36

26

An bhfuil do chuid
oideachais lánaimseartha
críochnaithe agat?
1

27

Cén t-am a bhfágann tú an baile
de ghnáth?
Úsáid clog 24-uair, m.sh. 08:30

3

3

3

3

Cá fhad a thógann an turas?
Sonraigh an líon nóiméad

22

Cén t-am de ghnáth a bhfágann
tú an obair, an scoil, an coláiste
nó an cúram leanaí?
Úsáid clog 24-uair, m.sh. 17:30

Tá

2

Níl

Má ‘Tá’, sonraigh an AOIS a
bhí tú nuair a críochnaíodh

Veain
Eile (lena n-áirítear leoraí)
Oibríonn ag baile nó ón mbaile
den chuid is mó

21

Eagraíocht shóisialta nó
charthanachta
Grúpa nó eaglais
reiligiúnach
Eagraíocht spóirt
Eagraíocht pholaitiúil
I do phobal
Ní bhíonn

25

:

(g) Deacracht le pian, análú 1
nó aon tinneas nó riocht
ainsealach eile

16

An-mhaith
Go maith
Réasúnta
Go dona
An-dona

An gcaitheann tú táirgí tobac?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4

Cén cumas labhartha Béarla atá
agat?
Marcáil

Conas atá do shláinte ghinearálta?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4
5

Téigh chuig C15

Marcáil boscaí mar seo

Cad é an leibhéal is airde
oideachais/oiliúna
(lán- nó páirtaimseartha) atá
críochnaithe agat go dtí seo?
Marcáil
in aon bhosca
amháin
1

Gan aon oideachas/
oiliúint fhoirmiúil

2

Bunoideachas
CNC Leibhéal 1 nó 2

3

Meánoideachas Sóisearach
CNC Leibhéal 3

4

Teastas Sóisearach/Meánteist/
Teastas Grúpa

Meánoideachas
Sinsearach
CNC Leibhéal 4 nó 5

Ardteistiméireacht

5

Oideachas Teicniúil nó
Gairmscoile
CNC Leibhéal 4 nó 5

6

Sainteastas/Printíseacht
tugtha chun críche
CNC Leibhéal 6

7

Ardteastas
CNC Leibhéal 6

8

Gnáthchéim Bhaitsiléara
nó Dioplóma Náisiúnta
CNC Leibhéal 7

9

Céim Onóracha
Bhaitsiléara/ Cáilíocht
ghairmiúil nó an péire acu
CNC Leibhéal 8

:
23

An dtugann tú cúnamh nó
tacaíocht phearsanta rialta gan
aon íocaíocht do dhuine den
teaghlach, do chomharsa nó cara
ag a bhfuil breoiteacht, fadhb
shláinte nó sheanaoise nó atá faoi
mhíchumas fadtéarmach?
1
Tugann
2
Ní thugann
Más ‘Tugann’ a d’fhreagair tú, cá
mhéad uair sa tseachtain atá i gceist?
Is ionann cúram a thugtar ar bhun 24uair an chloig, 7 lá na seachtaine agus
168 n-uaire
Sonraigh an líon uaireanta

Foirm Líon Tí

10

Dioplóma Iarchéime nó
Céim Mháistir
CNC Leibhéal 9

11

Dochtúireacht (PhD) nó
níos airde
CNC Leibhéal 10

Leathanach 11
GH11

Duine 3
28

Féach Nótaí Míniúcháin ar an leathanach cúil

Cén chaoi a gcuirfeá síos ar do
phríomhstádas faoi láthair?
Marcáil

29

in aon bhosca amháin

Cén tslí bheatha atá (a bhí) agat i do phríomhphost?
Déan cur síos iomlán cruinn ar an tslí bheatha agus tabhair teideal iomlán an phoist
i ngach cás
Mar shampla: BAINISTEOIR SIOPA MIONDÍOLA, MÚINTEOIR MEÁNSCOILE,
INNEALTÓIR LEICTREACH. Ba chóir do státseirbhísigh agus fostaithe rialtais áitiúil
a ngrád a thabhairt m.sh. OIFIGEACH SINSEARACH RIARACHÁIN. Ba chóir do
chomhaltaí den Gharda Síochána nó d’Óglaigh na hÉireann a gcéim a thabhairt.
Scríobh isteach an PHRÍOMHSHLÍ BHEATHA atá agat

1

Ag obair le haghaidh íocaíochta
nó brabúis

2

Ag lorg oibre rialta den chéad uair

3

Dífhostaithe go gearrthéarmach
(níos lú ná 12 mhí)

4

Dífhostaithe go fadtéarmach
(12 mhí nó níos mó)

5

Mac léinn nó dalta

6

Cúraimí tí/teaghlaigh

7

Ar scor ón bhfostaíocht

33

Má tá tú ar scor

8

Gan a bheith in ann oibriú de
bharr tinnis nó míchumais bhuain

34

9

Eile, sonraigh

Cén gnó atá (a bhí) ag an bhfostóir san áit a bhfuil (a raibh) tú ag obair i
do phríomhphost?
Má tá (bhí) tú féinfhostaithe, tabhair freagra i leith do ghnó féin
Déan cur síos ar an bpríomhtháirge nó seirbhís a chuireann d’fhostóir ar fáil
Mar shampla: DÉANTÚS RÍOMHAIRÍ, DEISIÚ CARRANNA, MEÁNOIDEACHAS,
MÓRDHÍOL BIA, DÉANTÚS CÓGAS, GLANADH AR CONRADH, FORBAIRT AGUS
TACAÍOCHT BOGEARRAÍ

35

Má tá tú dífhostaithe

36

Céard é AINM IOMLÁN agus SEOLADH d’ionaid oibre, do scoile, do
choláiste nó cúram leanaí?
Má tá tú ag dul ar scoil agus cúram leanaí araon, scríobh ainm agus seoladh do scoile
Ainm iomlán

r
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Má tá tú ag
obair

Téigh chuig
C30

Má tá tú
dífhostaithe
nó ar scor

Téigh chuig
C31

Más mac
léinn tú

Téigh chuig
C36

Más feirmeoir tú, sonraigh MÉID na feirme

Téigh chuig
C38

Seachas sin

30

32

Marcáil boscaí mar seo

1
2

Acra
Heicteár

Téigh chuig C38

Téigh chuig C38

Má tá tú ag obair, an mbíonn tú
riamh ag obair ón mbaile?
1

Bíonn

2

Seoladh

Ní bhíonn

Más ‘Bíonn’ a d’fhreagair tú,
cá mhéad lá sa tseachtain a
n-oibríonn tú ón mbaile?
Sonraigh an líon laethanta

31

An bhfuil (raibh) tú ag obair mar
fhostaí nó an bhfuil (raibh) tú
féinfhostaithe sa phríomhphost
atá (a bhí) agat?
Príomhphost is ea an post ina
n-oibríonn (inar oibrigh) tú an líon is
mó uaireanta de ghnáth
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4

É
1

37

Féinfhostaithe, le fostaithe
íoctha
Féinfhostaithe, gan fostaithe
íoctha
Ag cabhrú le duine muinteartha
(gan pá ná tuarastal seasta á
fháil)

1
2
3
4
5
6

Sonraigh an líon uaireanta

in aon bhosca amháin

2

Páirtaimseartha

in aon bhosca amháin
Gaol nó duine den teaghlach nach bhfaigheann íocaíocht
Gaol nó duine den teaghlach a fhaigheann íocaíocht
Feighlí leanaí (i dteach an fheighlí leanaí)
Au pair/Buime/Feighlí leanaí (i dteach an linbh)
Crèche/Montessori/Grúpa Spraoi/Cúram iarscoile
Eile (lena n-áirítear áis riachtanais speisialta, club bricfeasta, srl.)

Cá mhéad uair an chloig a bhíonn i gceist in aghaidh na seachtaine le linn
na scoilbhliana?

An stádas lánaimseartha nó
páirtaimseartha atá (a bhí) agat?
Lánaimseartha

Níl aon ionad oibre seasta agam

1
Bíonn
2
Ní bhíonn
Más ‘Bíonn’ a d’fhreagair tú, cén príomhchineál cúram leanaí atá i gceist?
Marcáil

1

2

R C H Ó D

Má tá tú faoi 15 bliana d’aois, an mbíonn tú ag freastal ar chúram leanaí
de shaghas éigin?

Fostaí

Marcáil

Ag baile nó ón mbaile den chuid is mó

I

38

Freagair ceisteanna faoi Dhuine 4 ag tosú ar an gcéad leathanach eile.
Mura bhfuil daoine eile i láthair sa líon tí Oíche an Daonáirimh
Téigh chuig leathanach 22

Leathanach 12

Foirm Líon Tí
GH12

Duine 4 ó Liosta 1 Leathanach 3
1

Cad is ainm duit? (Duine 4)
Céadainm (CEANNLITREACHA)

7

Féach www.census.ie
Cá bhfuil gnáthchónaí ort?
1
2

ANSEO ag an seoladh seo
Áit eile in ÉIRINN (Tuaisceart
Éireann san áireamh),
sonraigh do SHEOLADH IOMLÁN

Marcáil boscaí mar seo
11

Cén grúpa/cúlra eitneach lena
mbaineann tú?
Roghnaigh rannóg AMHÁIN ó A go D,
cuir marc
ansin sa bhosca cuí
A Cine Geal
1

Sloinne (CEANNLITREACHA)

2
3
4

Éireannach

r
a

Lucht Siúil na hÉireann
Romach
Aon chúlra Geal eile

B Cine Gorm nó Éireannach Gorm

m
h
g !
i
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n
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h
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m
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o
C las
á
o
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E
5
6

2

Cad é do ghnéas?
1
Fireann 2

3

Cad é do dháta breithe?

Lá

4

Baineann

Mí

É

Bliain

Cén gaol atá agat le Daoine 1, 2
agus 3?
Marcáil
in aon bhosca amháin i
gcás gach duine

An gaol atá
ag DUINE 4 le

3

8

Daoine

1

2

Fear céile nó bean chéile 1
Páirtí (lena n-áirítear
páirtí comhghnéis)

2

Mac nó iníon

3

Leasleanbh

Áit eile THAR LEAR, sonraigh
an TÍR

5

Seoladh CÉANNA
Áit eile in ÉIRINN (Tuaisceart
Éireann san áireamh),
sonraigh an CONTAE

12

Máthair nó athair

6

3

Áit eile THAR LEAR, sonraigh
an TÍR

Leasmháthair/leasathair 7
Garleanbh

8

Gaol eile

9

9

Níl aon ghaol (lena
10
n-áirítear páiste altrama)

5

Cad é do stádas pósta reatha?
Freagair má tá tú 15 bliana d’aois nó
níos sine
Marcáil
in aon bhosca amháin
1

2
3
4
5
6
7

6

Singil (nach raibh pósta ná i
bpáirtnéireacht shibhialta
chomhghnéis riamh)
Pósta (an chéad phósadh)
Athphósta
I bpáirtnéireacht shibhialta
chláraithe chomhghnéis
Scartha
Colscartha
Baintreach/Baintreach Fir

Cad é d’áit bhreithe?
Tabhair áit chónaithe do mháthar
nuair a saolaíodh thú
Más in ÉIRINN (Tuaisceart Éireann san
áireamh), sonraigh an CONTAE. Más áit
eile THAR LEAR é, sonraigh an TÍR

An raibh cónaí ort riamh lasmuigh
de Phoblacht na hÉireann ar
feadh tréimhse leanúnaí de
bhliain amháin nó níos mó?
Freagair má tá tú 1 bhliain d’aois
nó níos sine agus cónaí anois ort i
bPoblacht na hÉireann
1
Bhí
2
Ní raibh
Má ‘Bhí’, scríobh isteach an BHLIAIN
ar tháinig tú chun cónaithe i
bPoblacht na hÉireann go deireadh
AGUS
an TÍR a raibh cónaí ort inti roimhe sin

10

Cén tír ina bhfuil tú i do
shaoránach?
Má tá níos mó ná aon saoránacht amháin
agat, fógair an dá cheann, le do thoil
1
2

Éire
SAORÁNACHT eile, sonraigh

7

Síneach

8

Indiach/Pacastánach/
Banglaidéiseach

9

Aon chúlra Áiseach eile

D Eile, cúlra measctha san
áireamh

4

Deartháir nó deirfiúr

13

10

Arabach

11

Measctha, scríobh isteach sonraí

12

Eile, scríobh isteach sonraí

Cén creideamh atá agat, má tá?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1

Nil aon chreideamh

2

Caitliceach Rómhánach

3

Eaglais na hÉireann

4

Ioslam

5

Críostaí Ceartchreidmheach

6

Preispitéireach

7

Eile, sonraigh do CHREIDEAMH

An bhfuil Gaeilge labhartha agat?
Freagair má tá tú 3 bliana d’aois nó
níos sine
1

Gan saoránacht

2

Tá

Níl

Má ‘Tá’, an labhraíonn tú Gaeilge?
Marcáil
i ngach bosca cuí
1

Go laethúil, sa chóras oideachais

2

Go laethúil, lasmuigh den
chóras oideachais

3

Go seachtainiúil

4

Ní chomh minic sin

5

Ní labhraím riamh í

Má ‘Tá’, cé chomh maith is a
labhraíonn tú í?
Marcáil

3

Aon chúlra Gorm eile

C Áiseach nó Áiseach Éireannach

R C H Ó D

Cá raibh gnáthchónaí ort bliain
ó shin?
Freagair má tá tú 1 bhliain d’aois nó
níos sine
1
2

3

I

Afracach

in aon bhosca amháin

1

An-mhaith

2

Go maith

3

Go dona

Foirm Líon Tí

Leathanach 13
GH13

Duine 4
14

Scríobh i gCEANNLITREACHA
17

An labhraíonn tú teanga seachas
Béarla nó Gaeilge sa bhaile?
1

Labhraíonn

2

Ní Labhraíonn

Cén teanga í sin?

18
(m.sh. POLAINNIS, GEARMÁINIS, TEANGA
CHOMHARTHAÍOCHTA NA hÉIREANN)

15

An-mhaith
Go maith
Réasúnta
Go dona
An-dona

An mbíonn tú ag tabhairt
cúnaimh nó ag obair go
deonach maidir le haon
cheann de na gníomhaíochtaí
seo a leanas gan pá?
Marcáil
i ngach bosca cuí
1

r
a
2
3
4
5
6

Caitheann - go laethúil
Caitheann - anois agus arís
Ní chaitheann - táim éirithe astu
Níor chaith mé riamh

m
h
g !
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n
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á
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o
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á
o
N
E
in aon bhosca amháin

1

An-mhaith

2

Go maith

3

Go dona

4

Ní labhraím ar chor ar bith

19

An bhfuil aon cheann de na riochtaí
nó deacrachtaí fadtéarmacha seo ag
gabháil duit?
1 Tá,
gó mór

2 Tá,
roinnt

3 Níl

(a) Daille nó lagú amhairc

1

2

3

(b) Bodhaire nó lagú
éisteachta

1

2

3

1
(c) Deacracht le
bunghníomhaíochtaí
fisiceacha amhail siúl, dul
suas staighre, síneadh,
ardú nó iompar

2

3

1

2

3

(e) Deacracht le foghlaim, 1
cuimhneamh nó
comhdhíriú

2

3

(f) Riocht síceolaíoch
nó mothúchánach
nó deacracht
meabhairshláinte

2

(d) Míchumas intleachta

1

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

20

3

2

3

Mar thoradh ar bhail
bhuanseasmhach, an mbíonn
deacracht agat le haon cheann díobh
seo a leanas?
Áirigh fadhbanna a bhaineann le seanaois
1 Bíonn, 2 Bíonn, 3 Níl
go mór de
bheagán

(a) Tú féin a ghléasadh, a 1
ní nó bogadh thart sa
bhaile

2

(b) Dul amach as an teach 1
chun an tsiopadóireacht
a dhéanamh nó dul
chuig an dochtúir

2

(c) Post nó gnó a bheith 1
agat nó freastal ar scoil
nó ar choláiste

2

1

2

(d) Páirt a ghlacadh i
ngníomhaíochtaí eile,
m.sh. caitheamh
aimsire nó córas
iompair a úsáid

Cén chaoi a dtéann tú chun na
hoibre, chun na scoile, chun an
choláiste nó chun cúram leanaí?
Marcáil
in aon bhosca amháin i
leith, an chuid is faide de do
ghnáth-thuras, de réir achair

Gan a bheith ag obair, ar scoil,
ar choláiste ná i gcúram leanaí
De shiúl na gcos
Ar rothar
Bus, mionbhus nó cóiste
Traein, DART nó LUAS
Gluaisrothar nó scútar
Gluaisteán (tiománaí)
Gluaisteán (paisinéir)

Má tá tú faoi 15 bliana d’aois
Téigh chuig C36

26

An bhfuil do chuid
oideachais lánaimseartha
críochnaithe agat?
1

27

Cén t-am a bhfágann tú an baile
de ghnáth?
Úsáid clog 24-uair, m.sh. 08:30

3

3

3

3

Cá fhad a thógann an turas?
Sonraigh an líon nóiméad

22

Cén t-am de ghnáth a bhfágann
tú an obair, an scoil, an coláiste
nó an cúram leanaí?
Úsáid clog 24-uair, m.sh. 17:30

Tá

2

Níl

Má ‘Tá’, sonraigh an AOIS a
bhí tú nuair a críochnaíodh

Veain
Eile (lena n-áirítear leoraí)
Oibríonn ag baile nó ón mbaile
den chuid is mó

21

Eagraíocht shóisialta nó
charthanachta
Grúpa nó eaglais
reiligiúnach
Eagraíocht spóirt
Eagraíocht pholaitiúil
I do phobal
Ní bhíonn

25

:

(g) Deacracht le pian, análú 1
nó aon tinneas nó riocht
ainsealach eile

16

24

An gcaitheann tú táirgí tobac?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4

Cén cumas labhartha Béarla atá
agat?
Marcáil

Conas atá do shláinte ghinearálta?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4
5

Téigh chuig C15

Marcáil boscaí mar seo

Cad é an leibhéal is airde
oideachais/oiliúna
(lán- nó páirtaimseartha) atá
críochnaithe agat go dtí seo?
Marcáil
in aon bhosca
amháin
1

Gan aon oideachas/
oiliúint fhoirmiúil

2

Bunoideachas
CNC Leibhéal 1 nó 2

3

Meánoideachas Sóisearach
CNC Leibhéal 3

4

Teastas Sóisearach/Meánteist/
Teastas Grúpa

Meánoideachas
Sinsearach
CNC Leibhéal 4 nó 5

Ardteistiméireacht

5

Oideachas Teicniúil nó
Gairmscoile
CNC Leibhéal 4 nó 5

6

Sainteastas/Printíseacht
tugtha chun críche
CNC Leibhéal 6

7

Ardteastas
CNC Leibhéal 6

8

Gnáthchéim Bhaitsiléara
nó Dioplóma Náisiúnta
CNC Leibhéal 7

9

Céim Onóracha
Bhaitsiléara/ Cáilíocht
ghairmiúil nó an péire acu
CNC Leibhéal 8

:
23

An dtugann tú cúnamh nó
tacaíocht phearsanta rialta gan
aon íocaíocht do dhuine den
teaghlach, do chomharsa nó cara
ag a bhfuil breoiteacht, fadhb
shláinte nó sheanaoise nó atá faoi
mhíchumas fadtéarmach?
1
Tugann
2
Ní thugann
Más ‘Tugann’ a d’fhreagair tú, cá
mhéad uair sa tseachtain atá i gceist?
Is ionann cúram a thugtar ar bhun 24uair an chloig, 7 lá na seachtaine agus
168 n-uaire
Sonraigh an líon uaireanta

Leathanach 14

10

Dioplóma Iarchéime nó
Céim Mháistir
CNC Leibhéal 9

11

Dochtúireacht (PhD) nó
níos airde
CNC Leibhéal 10

Foirm Líon Tí
GH14

Duine 4
28

Féach Nótaí Míniúcháin ar an leathanach cúil

Cén chaoi a gcuirfeá síos ar do
phríomhstádas faoi láthair?
Marcáil

29

in aon bhosca amháin

Cén tslí bheatha atá (a bhí) agat i do phríomhphost?
Déan cur síos iomlán cruinn ar an tslí bheatha agus tabhair teideal iomlán an phoist
i ngach cás
Mar shampla: BAINISTEOIR SIOPA MIONDÍOLA, MÚINTEOIR MEÁNSCOILE,
INNEALTÓIR LEICTREACH. Ba chóir do státseirbhísigh agus fostaithe rialtais áitiúil
a ngrád a thabhairt m.sh. OIFIGEACH SINSEARACH RIARACHÁIN. Ba chóir do
chomhaltaí den Gharda Síochána nó d’Óglaigh na hÉireann a gcéim a thabhairt.
Scríobh isteach an PHRÍOMHSHLÍ BHEATHA atá agat

1

Ag obair le haghaidh íocaíochta
nó brabúis

2

Ag lorg oibre rialta den chéad uair

3

Dífhostaithe go gearrthéarmach
(níos lú ná 12 mhí)

4

Dífhostaithe go fadtéarmach
(12 mhí nó níos mó)

5

Mac léinn nó dalta

6

Cúraimí tí/teaghlaigh

7

Ar scor ón bhfostaíocht

33

Má tá tú ar scor

8

Gan a bheith in ann oibriú de
bharr tinnis nó míchumais bhuain

34

9

Eile, sonraigh

Cén gnó atá (a bhí) ag an bhfostóir san áit a bhfuil (a raibh) tú ag obair i
do phríomhphost?
Má tá (bhí) tú féinfhostaithe, tabhair freagra i leith do ghnó féin
Déan cur síos ar an bpríomhtháirge nó seirbhís a chuireann d’fhostóir ar fáil
Mar shampla: DÉANTÚS RÍOMHAIRÍ, DEISIÚ CARRANNA, MEÁNOIDEACHAS,
MÓRDHÍOL BIA, DÉANTÚS CÓGAS, GLANADH AR CONRADH, FORBAIRT AGUS
TACAÍOCHT BOGEARRAÍ

35

Má tá tú dífhostaithe

36

Céard é AINM IOMLÁN agus SEOLADH d’ionaid oibre, do scoile, do
choláiste nó cúram leanaí?
Má tá tú ag dul ar scoil agus cúram leanaí araon, scríobh ainm agus seoladh do scoile
Ainm iomlán

r
a

m
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Má tá tú ag
obair

Téigh chuig
C30

Má tá tú
dífhostaithe
nó ar scor

Téigh chuig
C31

Más mac
léinn tú

Téigh chuig
C36

Más feirmeoir tú, sonraigh MÉID na feirme

Téigh chuig
C38

Seachas sin

30

32

Marcáil boscaí mar seo

1
2

Acra
Heicteár

Téigh chuig C38

Téigh chuig C38

Má tá tú ag obair, an mbíonn tú
riamh ag obair ón mbaile?
1

Bíonn

2

Seoladh

Ní bhíonn

Más ‘Bíonn’ a d’fhreagair tú,
cá mhéad lá sa tseachtain a
n-oibríonn tú ón mbaile?
Sonraigh an líon laethanta

31

An bhfuil (raibh) tú ag obair mar
fhostaí nó an bhfuil (raibh) tú
féinfhostaithe sa phríomhphost
atá (a bhí) agat?
Príomhphost is ea an post ina
n-oibríonn (inar oibrigh) tú an líon is
mó uaireanta de ghnáth
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4

É
1

37

Marcáil

Féinfhostaithe, le fostaithe
íoctha
Féinfhostaithe, gan fostaithe
íoctha
Ag cabhrú le duine muinteartha
(gan pá ná tuarastal seasta á
fháil)

1
2
3
4
5
6

2

Páirtaimseartha

in aon bhosca amháin
Gaol nó duine den teaghlach nach bhfaigheann íocaíocht
Gaol nó duine den teaghlach a fhaigheann íocaíocht
Feighlí leanaí (i dteach an fheighlí leanaí)
Au pair/Buime/Feighlí leanaí (i dteach an linbh)
Crèche/Montessori/Grúpa Spraoi/Cúram iarscoile
Eile (lena n-áirítear áis riachtanais speisialta, club bricfeasta, srl.)

Cá mhéad uair an chloig a bhíonn i gceist in aghaidh na seachtaine le linn
na scoilbhliana?
Sonraigh an líon uaireanta

in aon bhosca amháin
Lánaimseartha

Níl aon ionad oibre seasta agam

Má tá tú faoi 15 bliana d’aois, an mbíonn tú ag freastal ar chúram leanaí
de shaghas éigin?

Fostaí

1

2

R C H Ó D

1
Bíonn
2
Ní bhíonn
Más ‘Bíonn’ a d’fhreagair tú, cén príomhchineál cúram leanaí atá i gceist?

An stádas lánaimseartha nó
páirtaimseartha atá (a bhí) agat?
Marcáil

Ag baile nó ón mbaile den chuid is mó

I

38

Freagair ceisteanna faoi Dhuine 5 ag tosú ar an gcéad leathanach eile.
Mura bhfuil daoine eile i láthair sa líon tí Oíche an Daonáirimh
Téigh chuig leathanach 22

Foirm Líon Tí

Leathanach 15
GH15

Duine 5 ó Liosta 1 Leathanach 3
1

7

Cad is ainm duit? (Duine 5)
Céadainm (CEANNLITREACHA)

Féach www.census.ie
Cá bhfuil gnáthchónaí ort?
1
2

ANSEO ag an seoladh seo
Áit eile in ÉIRINN (Tuaisceart
Éireann san áireamh),
sonraigh do SHEOLADH IOMLÁN

Marcáil boscaí mar seo
11

Cén grúpa/cúlra eitneach lena
mbaineann tú?
Roghnaigh rannóg AMHÁIN ó A go D,
cuir marc
ansin sa bhosca cuí
A Cine Geal
1

Sloinne (CEANNLITREACHA)

2
3
4

Éireannach

r
a

Lucht Siúil na hÉireann
Romach
Aon chúlra Geal eile

B Cine Gorm nó Éireannach Gorm

m
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5
6

2

Cad é do ghnéas?
1
Fireann 2

3

Cad é do dháta breithe?

Lá

4

Baineann

Mí

É

Bliain

3

Cén gaol atá agat le Daoine 1, 2,
3 agus 4?
Marcáil
in aon bhosca amháin i
gcás gach duine

An gaol atá
ag DUINE 5 le

8

Daoine

1

2

3

Fear céile nó bean chéile 1
Páirtí (lena n-áirítear
páirtí comhghnéis)

2

Mac nó iníon

3

Leasleanbh

Áit eile THAR LEAR, sonraigh
an TÍR

5

Seoladh CÉANNA
Áit eile in ÉIRINN (Tuaisceart
Éireann san áireamh),
sonraigh an CONTAE

12

Máthair nó athair

6

3

Áit eile THAR LEAR, sonraigh
an TÍR

Leasmháthair/leasathair 7
Garleanbh

8

Gaol eile

9

9

Níl aon ghaol (lena
10
n-áirítear páiste altrama)

5

Cad é do stádas pósta reatha?
Freagair má tá tú 15 bliana d’aois nó
níos sine
Marcáil
in aon bhosca amháin
1

2
3
4
5
6
7

6

Singil (nach raibh pósta ná i
bpáirtnéireacht shibhialta
chomhghnéis riamh)
Pósta (an chéad phósadh)
Athphósta
I bpáirtnéireacht shibhialta
chláraithe chomhghnéis
Scartha
Colscartha
Baintreach/Baintreach Fir

Cad é d’áit bhreithe?
Tabhair áit chónaithe do mháthar
nuair a saolaíodh thú
Más in ÉIRINN (Tuaisceart Éireann san
áireamh), sonraigh an CONTAE. Más áit
eile THAR LEAR é, sonraigh an TÍR

An raibh cónaí ort riamh lasmuigh
de Phoblacht na hÉireann ar
feadh tréimhse leanúnaí de
bhliain amháin nó níos mó?
Freagair má tá tú 1 bhliain d’aois
nó níos sine agus cónaí anois ort i
bPoblacht na hÉireann
1
Bhí
2
Ní raibh
Má ‘Bhí’, scríobh isteach an BHLIAIN
ar tháinig tú chun cónaithe i
bPoblacht na hÉireann go deireadh
AGUS
an TÍR a raibh cónaí ort inti roimhe sin

10

Cén tír ina bhfuil tú i do
shaoránach?
Má tá níos mó ná aon saoránacht amháin
agat, fógair an dá cheann, le do thoil
1
2

Éire
SAORÁNACHT eile, sonraigh

7

Síneach

8

Indiach/Pacastánach/
Banglaidéiseach

9

Aon chúlra Áiseach eile

D Eile, cúlra measctha san
áireamh

4

Deartháir nó deirfiúr

13

10

Arabach

11

Measctha, scríobh isteach sonraí

12

Eile, scríobh isteach sonraí

Cén creideamh atá agat, má tá?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1

Nil aon chreideamh

2

Caitliceach Rómhánach

3

Eaglais na hÉireann

4

Ioslam

5

Críostaí Ceartchreidmheach

6

Preispitéireach

7

Eile, sonraigh do CHREIDEAMH

An bhfuil Gaeilge labhartha agat?
Freagair má tá tú 3 bliana d’aois nó
níos sine
1

Gan saoránacht

2

Tá

Níl

Má ‘Tá’, an labhraíonn tú Gaeilge?
Marcáil
i ngach bosca cuí
1

Go laethúil, sa chóras oideachais

2

Go laethúil, lasmuigh den
chóras oideachais

3

Go seachtainiúil

4

Ní chomh minic sin

5

Ní labhraím riamh í

Má ‘Tá’, cé chomh maith is a
labhraíonn tú í?
Marcáil

3

Aon chúlra Gorm eile

C Áiseach nó Áiseach Éireannach

R C H Ó D

Cá raibh gnáthchónaí ort bliain
ó shin?
Freagair má tá tú 1 bhliain d’aois nó
níos sine
1
2

4

I

Afracach

in aon bhosca amháin

1

An-mhaith

2

Go maith

3

Go dona

Leathanach 16

Foirm Líon Tí
GH16

Duine 5
14

Scríobh i gCEANNLITREACHA
17

An labhraíonn tú teanga seachas
Béarla nó Gaeilge sa bhaile?
1

Labhraíonn

2

Ní Labhraíonn

Cén teanga í sin?

18
(m.sh. POLAINNIS, GEARMÁINIS, TEANGA
CHOMHARTHAÍOCHTA NA hÉIREANN)

15

Caitheann - go laethúil
Caitheann - anois agus arís
Ní chaitheann - táim éirithe astu
Níor chaith mé riamh

24

An mbíonn tú ag tabhairt
cúnaimh nó ag obair go
deonach maidir le haon
cheann de na gníomhaíochtaí
seo a leanas gan pá?
Marcáil
i ngach bosca cuí
1

r
a
2
3
4
5
6

m
h
g !
i
a
n
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n
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á
l
h
h m
m
A
o
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á
o
N
E
in aon bhosca amháin

1

An-mhaith

2

Go maith

3

Go dona

4

Ní labhraím ar chor ar bith

19

An bhfuil aon cheann de na riochtaí
nó deacrachtaí fadtéarmacha seo ag
gabháil duit?
1 Tá,
gó mór

2 Tá,
roinnt

3 Níl

(a) Daille nó lagú amhairc

1

2

3

(b) Bodhaire nó lagú
éisteachta

1

2

3

1
(c) Deacracht le
bunghníomhaíochtaí
fisiceacha amhail siúl, dul
suas staighre, síneadh,
ardú nó iompar

2

3

1

2

3

(e) Deacracht le foghlaim, 1
cuimhneamh nó
comhdhíriú

2

3

(f) Riocht síceolaíoch
nó mothúchánach
nó deacracht
meabhairshláinte

2

(d) Míchumas intleachta

1

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

20

3

2

3

Mar thoradh ar bhail
bhuanseasmhach, an mbíonn
deacracht agat le haon cheann díobh
seo a leanas?
Áirigh fadhbanna a bhaineann le seanaois
1 Bíonn, 2 Bíonn, 3 Níl
go mór de
bheagán

(a) Tú féin a ghléasadh, a 1
ní nó bogadh thart sa
bhaile

2

(b) Dul amach as an teach 1
chun an tsiopadóireacht
a dhéanamh nó dul
chuig an dochtúir

2

(c) Post nó gnó a bheith 1
agat nó freastal ar scoil
nó ar choláiste

2

1

2

(d) Páirt a ghlacadh i
ngníomhaíochtaí eile,
m.sh. caitheamh
aimsire nó córas
iompair a úsáid

Cén chaoi a dtéann tú chun na
hoibre, chun na scoile, chun an
choláiste nó chun cúram leanaí?
Marcáil
in aon bhosca amháin i
leith, an chuid is faide de do
ghnáth-thuras, de réir achair

Gan a bheith ag obair, ar scoil,
ar choláiste ná i gcúram leanaí
De shiúl na gcos
Ar rothar
Bus, mionbhus nó cóiste
Traein, DART nó LUAS
Gluaisrothar nó scútar
Gluaisteán (tiománaí)
Gluaisteán (paisinéir)

Má tá tú faoi 15 bliana d’aois
Téigh chuig C36

26

An bhfuil do chuid
oideachais lánaimseartha
críochnaithe agat?
1

27

Cén t-am a bhfágann tú an baile
de ghnáth?
Úsáid clog 24-uair, m.sh. 08:30

3

3

3

3

Cá fhad a thógann an turas?
Sonraigh an líon nóiméad

22

Cén t-am de ghnáth a bhfágann
tú an obair, an scoil, an coláiste
nó an cúram leanaí?
Úsáid clog 24-uair, m.sh. 17:30

Tá

2

Níl

Má ‘Tá’, sonraigh an AOIS a
bhí tú nuair a críochnaíodh

Veain
Eile (lena n-áirítear leoraí)
Oibríonn ag baile nó ón mbaile
den chuid is mó

21

Eagraíocht shóisialta nó
charthanachta
Grúpa nó eaglais
reiligiúnach
Eagraíocht spóirt
Eagraíocht pholaitiúil
I do phobal
Ní bhíonn

25

:

(g) Deacracht le pian, análú 1
nó aon tinneas nó riocht
ainsealach eile

16

An-mhaith
Go maith
Réasúnta
Go dona
An-dona

An gcaitheann tú táirgí tobac?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4

Cén cumas labhartha Béarla atá
agat?
Marcáil

Conas atá do shláinte ghinearálta?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4
5

Téigh chuig C15

Marcáil boscaí mar seo

Cad é an leibhéal is airde
oideachais/oiliúna
(lán- nó páirtaimseartha) atá
críochnaithe agat go dtí seo?
Marcáil
in aon bhosca
amháin
1

Gan aon oideachas/
oiliúint fhoirmiúil

2

Bunoideachas
CNC Leibhéal 1 nó 2

3

Meánoideachas Sóisearach
CNC Leibhéal 3

4

Teastas Sóisearach/Meánteist/
Teastas Grúpa

Meánoideachas
Sinsearach
CNC Leibhéal 4 nó 5

Ardteistiméireacht

5

Oideachas Teicniúil nó
Gairmscoile
CNC Leibhéal 4 nó 5

6

Sainteastas/Printíseacht
tugtha chun críche
CNC Leibhéal 6

7

Ardteastas
CNC Leibhéal 6

8

Gnáthchéim Bhaitsiléara
nó Dioplóma Náisiúnta
CNC Leibhéal 7

9

Céim Onóracha
Bhaitsiléara/ Cáilíocht
ghairmiúil nó an péire acu
CNC Leibhéal 8

:
23

An dtugann tú cúnamh nó
tacaíocht phearsanta rialta gan
aon íocaíocht do dhuine den
teaghlach, do chomharsa nó cara
ag a bhfuil breoiteacht, fadhb
shláinte nó sheanaoise nó atá faoi
mhíchumas fadtéarmach?
1
Tugann
2
Ní thugann
Más ‘Tugann’ a d’fhreagair tú, cá
mhéad uair sa tseachtain atá i gceist?
Is ionann cúram a thugtar ar bhun 24uair an chloig, 7 lá na seachtaine agus
168 n-uaire
Sonraigh an líon uaireanta

Foirm Líon Tí

10

Dioplóma Iarchéime nó
Céim Mháistir
CNC Leibhéal 9

11

Dochtúireacht (PhD) nó
níos airde
CNC Leibhéal 10

Leathanach 17
GH17

Duine 5
28

Féach Nótaí Míniúcháin ar an leathanach cúil

Cén chaoi a gcuirfeá síos ar do
phríomhstádas faoi láthair?
Marcáil

29

in aon bhosca amháin

Cén tslí bheatha atá (a bhí) agat i do phríomhphost?
Déan cur síos iomlán cruinn ar an tslí bheatha agus tabhair teideal iomlán an phoist
i ngach cás
Mar shampla: BAINISTEOIR SIOPA MIONDÍOLA, MÚINTEOIR MEÁNSCOILE,
INNEALTÓIR LEICTREACH. Ba chóir do státseirbhísigh agus fostaithe rialtais áitiúil
a ngrád a thabhairt m.sh. OIFIGEACH SINSEARACH RIARACHÁIN. Ba chóir do
chomhaltaí den Gharda Síochána nó d’Óglaigh na hÉireann a gcéim a thabhairt.
Scríobh isteach an PHRÍOMHSHLÍ BHEATHA atá agat

1

Ag obair le haghaidh íocaíochta
nó brabúis

2

Ag lorg oibre rialta den chéad uair

3

Dífhostaithe go gearrthéarmach
(níos lú ná 12 mhí)

4

Dífhostaithe go fadtéarmach
(12 mhí nó níos mó)

5

Mac léinn nó dalta

6

Cúraimí tí/teaghlaigh

7

Ar scor ón bhfostaíocht

33

Má tá tú ar scor

8

Gan a bheith in ann oibriú de
bharr tinnis nó míchumais bhuain

34

9

Eile, sonraigh

Cén gnó atá (a bhí) ag an bhfostóir san áit a bhfuil (a raibh) tú ag obair i
do phríomhphost?
Má tá (bhí) tú féinfhostaithe, tabhair freagra i leith do ghnó féin
Déan cur síos ar an bpríomhtháirge nó seirbhís a chuireann d’fhostóir ar fáil
Mar shampla: DÉANTÚS RÍOMHAIRÍ, DEISIÚ CARRANNA, MEÁNOIDEACHAS,
MÓRDHÍOL BIA, DÉANTÚS CÓGAS, GLANADH AR CONRADH, FORBAIRT AGUS
TACAÍOCHT BOGEARRAÍ

35

Má tá tú dífhostaithe

36

Céard é AINM IOMLÁN agus SEOLADH d’ionaid oibre, do scoile, do
choláiste nó cúram leanaí?
Má tá tú ag dul ar scoil agus cúram leanaí araon, scríobh ainm agus seoladh do scoile
Ainm iomlán
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a
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Má tá tú ag
obair

Téigh chuig
C30

Má tá tú
dífhostaithe
nó ar scor

Téigh chuig
C31

Más mac
léinn tú

Téigh chuig
C36

Más feirmeoir tú, sonraigh MÉID na feirme

Téigh chuig
C38

Seachas sin

30

32

Marcáil boscaí mar seo

1
2

Acra
Heicteár

Téigh chuig C38

Téigh chuig C38

Má tá tú ag obair, an mbíonn tú
riamh ag obair ón mbaile?
1

Bíonn

2

Seoladh

Ní bhíonn

Más ‘Bíonn’ a d’fhreagair tú,
cá mhéad lá sa tseachtain a
n-oibríonn tú ón mbaile?
Sonraigh an líon laethanta

31

An bhfuil (raibh) tú ag obair mar
fhostaí nó an bhfuil (raibh) tú
féinfhostaithe sa phríomhphost
atá (a bhí) agat?
Príomhphost is ea an post ina
n-oibríonn (inar oibrigh) tú an líon is
mó uaireanta de ghnáth
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4

É
1

37

Féinfhostaithe, le fostaithe
íoctha
Féinfhostaithe, gan fostaithe
íoctha
Ag cabhrú le duine muinteartha
(gan pá ná tuarastal seasta á
fháil)

1
2
3
4
5
6

Sonraigh an líon uaireanta

in aon bhosca amháin

2

Páirtaimseartha

in aon bhosca amháin
Gaol nó duine den teaghlach nach bhfaigheann íocaíocht
Gaol nó duine den teaghlach a fhaigheann íocaíocht
Feighlí leanaí (i dteach an fheighlí leanaí)
Au pair/Buime/Feighlí leanaí (i dteach an linbh)
Crèche/Montessori/Grúpa Spraoi/Cúram iarscoile
Eile (lena n-áirítear áis riachtanais speisialta, club bricfeasta, srl.)

Cá mhéad uair an chloig a bhíonn i gceist in aghaidh na seachtaine le linn
na scoilbhliana?

An stádas lánaimseartha nó
páirtaimseartha atá (a bhí) agat?
Lánaimseartha

Níl aon ionad oibre seasta agam

1
Bíonn
2
Ní bhíonn
Más ‘Bíonn’ a d’fhreagair tú, cén príomhchineál cúram leanaí atá i gceist?
Marcáil

1

2

R C H Ó D

Má tá tú faoi 15 bliana d’aois, an mbíonn tú ag freastal ar chúram leanaí
de shaghas éigin?

Fostaí

Marcáil

Ag baile nó ón mbaile den chuid is mó

I

38

Freagair ceisteanna faoi Dhuine 6 ag tosú ar an gcéad leathanach eile.
Mura bhfuil daoine eile i láthair sa líon tí Oíche an Daonáirimh
Téigh chuig leathanach 22

Leathanach 18

Foirm Líon Tí
GH18

Duine 6 ó Liosta 1 Leathanach 3
1

7

Cad is ainm duit? (Duine 6)
Céadainm (CEANNLITREACHA)

Féach www.census.ie
Cá bhfuil gnáthchónaí ort?
1
2

ANSEO ag an seoladh seo
Áit eile in ÉIRINN (Tuaisceart
Éireann san áireamh),
sonraigh do SHEOLADH IOMLÁN

Marcáil boscaí mar seo
11

Cén grúpa/cúlra eitneach lena
mbaineann tú?
Roghnaigh rannóg AMHÁIN ó A go D,
cuir marc
ansin sa bhosca cuí
A Cine Geal
1

Sloinne (CEANNLITREACHA)

2
3
4

Éireannach

r
a

Lucht Siúil na hÉireann
Romach
Aon chúlra Geal eile

B Cine Gorm nó Éireannach Gorm

m
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5
6

2

Cad é do ghnéas?
1
Fireann 2

3

Cad é do dháta breithe?

Lá

4

Baineann

Mí

É

Bliain

3

Cén gaol atá agat le Daoine 1, 2,
3 agus 4?
Marcáil
in aon bhosca amháin i
gcás gach duine

An gaol atá
ag DUINE 6 le

8

Daoine

1

2

3

Fear céile nó bean chéile 1
Páirtí (lena n-áirítear
páirtí comhghnéis)

2

Mac nó iníon

3

Leasleanbh

Áit eile THAR LEAR, sonraigh
an TÍR

5

Seoladh CÉANNA
Áit eile in ÉIRINN (Tuaisceart
Éireann san áireamh),
sonraigh an CONTAE

12

Máthair nó athair

6

3

Áit eile THAR LEAR, sonraigh
an TÍR

Leasmháthair/leasathair 7
Garleanbh

8

Gaol eile

9

9

Níl aon ghaol (lena
10
n-áirítear páiste altrama)

5

Cad é do stádas pósta reatha?
Freagair má tá tú 15 bliana d’aois nó
níos sine
Marcáil
in aon bhosca amháin
1

2
3
4
5
6
7

6

Singil (nach raibh pósta ná i
bpáirtnéireacht shibhialta
chomhghnéis riamh)
Pósta (an chéad phósadh)
Athphósta
I bpáirtnéireacht shibhialta
chláraithe chomhghnéis
Scartha
Colscartha
Baintreach/Baintreach Fir

Cad é d’áit bhreithe?
Tabhair áit chónaithe do mháthar
nuair a saolaíodh thú
Más in ÉIRINN (Tuaisceart Éireann san
áireamh), sonraigh an CONTAE. Más áit
eile THAR LEAR é, sonraigh an TÍR

An raibh cónaí ort riamh lasmuigh
de Phoblacht na hÉireann ar
feadh tréimhse leanúnaí de
bhliain amháin nó níos mó?
Freagair má tá tú 1 bhliain d’aois
nó níos sine agus cónaí anois ort i
bPoblacht na hÉireann
1
Bhí
2
Ní raibh
Má ‘Bhí’, scríobh isteach an BHLIAIN
ar tháinig tú chun cónaithe i
bPoblacht na hÉireann go deireadh
AGUS
an TÍR a raibh cónaí ort inti roimhe sin

10

Cén tír ina bhfuil tú i do
shaoránach?
Má tá níos mó ná aon saoránacht amháin
agat, fógair an dá cheann, le do thoil
1
2

Éire
SAORÁNACHT eile, sonraigh

7

Síneach

8

Indiach/Pacastánach/
Banglaidéiseach

9

Aon chúlra Áiseach eile

D Eile, cúlra measctha san
áireamh

4

Deartháir nó deirfiúr

13

10

Arabach

11

Measctha, scríobh isteach sonraí

12

Eile, scríobh isteach sonraí

Cén creideamh atá agat, má tá?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1

Nil aon chreideamh

2

Caitliceach Rómhánach

3

Eaglais na hÉireann

4

Ioslam

5

Críostaí Ceartchreidmheach

6

Preispitéireach

7

Eile, sonraigh do CHREIDEAMH

An bhfuil Gaeilge labhartha agat?
Freagair má tá tú 3 bliana d’aois nó
níos sine
1

Gan saoránacht

2

Tá

Níl

Má ‘Tá’, an labhraíonn tú Gaeilge?
Marcáil
i ngach bosca cuí
1

Go laethúil, sa chóras oideachais

2

Go laethúil, lasmuigh den
chóras oideachais

3

Go seachtainiúil

4

Ní chomh minic sin

5

Ní labhraím riamh í

Má ‘Tá’, cé chomh maith is a
labhraíonn tú í?
Marcáil

3

Aon chúlra Gorm eile

C Áiseach nó Áiseach Éireannach

R C H Ó D

Cá raibh gnáthchónaí ort bliain
ó shin?
Freagair má tá tú 1 bhliain d’aois nó
níos sine
1
2

4

I

Afracach

in aon bhosca amháin

1

An-mhaith

2

Go maith

3

Go dona

Foirm Líon Tí

Leathanach 19
GH19

Duine 6
14

Scríobh i gCEANNLITREACHA
17

An labhraíonn tú teanga seachas
Béarla nó Gaeilge sa bhaile?
1

Labhraíonn

2

Ní Labhraíonn

Cén teanga í sin?

18
(m.sh. POLAINNIS, GEARMÁINIS, TEANGA
CHOMHARTHAÍOCHTA NA hÉIREANN)

15

An-mhaith
Go maith
Réasúnta
Go dona
An-dona

An mbíonn tú ag tabhairt
cúnaimh nó ag obair go
deonach maidir le haon
cheann de na gníomhaíochtaí
seo a leanas gan pá?
Marcáil
i ngach bosca cuí
1

r
a
2
3
4
5
6

Caitheann - go laethúil
Caitheann - anois agus arís
Ní chaitheann - táim éirithe astu
Níor chaith mé riamh

m
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E
in aon bhosca amháin

1

An-mhaith

2

Go maith

3

Go dona

4

Ní labhraím ar chor ar bith

19

An bhfuil aon cheann de na riochtaí
nó deacrachtaí fadtéarmacha seo ag
gabháil duit?
1 Tá,
gó mór

2 Tá,
roinnt

3 Níl

(a) Daille nó lagú amhairc

1

2

3

(b) Bodhaire nó lagú
éisteachta

1

2

3

1
(c) Deacracht le
bunghníomhaíochtaí
fisiceacha amhail siúl, dul
suas staighre, síneadh,
ardú nó iompar

2

3

1

2

3

(e) Deacracht le foghlaim, 1
cuimhneamh nó
comhdhíriú

2

3

(f) Riocht síceolaíoch
nó mothúchánach
nó deacracht
meabhairshláinte

2

(d) Míchumas intleachta

1

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

20

3

2

3

Mar thoradh ar bhail
bhuanseasmhach, an mbíonn
deacracht agat le haon cheann díobh
seo a leanas?
Áirigh fadhbanna a bhaineann le seanaois
1 Bíonn, 2 Bíonn, 3 Níl
go mór de
bheagán

(a) Tú féin a ghléasadh, a 1
ní nó bogadh thart sa
bhaile

2

(b) Dul amach as an teach 1
chun an tsiopadóireacht
a dhéanamh nó dul
chuig an dochtúir

2

(c) Post nó gnó a bheith 1
agat nó freastal ar scoil
nó ar choláiste

2

1

2

(d) Páirt a ghlacadh i
ngníomhaíochtaí eile,
m.sh. caitheamh
aimsire nó córas
iompair a úsáid

Cén chaoi a dtéann tú chun na
hoibre, chun na scoile, chun an
choláiste nó chun cúram leanaí?
Marcáil
in aon bhosca amháin i
leith, an chuid is faide de do
ghnáth-thuras, de réir achair

Gan a bheith ag obair, ar scoil,
ar choláiste ná i gcúram leanaí
De shiúl na gcos
Ar rothar
Bus, mionbhus nó cóiste
Traein, DART nó LUAS
Gluaisrothar nó scútar
Gluaisteán (tiománaí)
Gluaisteán (paisinéir)

Má tá tú faoi 15 bliana d’aois
Téigh chuig C36

26

An bhfuil do chuid
oideachais lánaimseartha
críochnaithe agat?
1

27

Cén t-am a bhfágann tú an baile
de ghnáth?
Úsáid clog 24-uair, m.sh. 08:30

3

3

3

3

Cá fhad a thógann an turas?
Sonraigh an líon nóiméad

22

Cén t-am de ghnáth a bhfágann
tú an obair, an scoil, an coláiste
nó an cúram leanaí?
Úsáid clog 24-uair, m.sh. 17:30

Tá

2

Níl

Má ‘Tá’, sonraigh an AOIS a
bhí tú nuair a críochnaíodh

Veain
Eile (lena n-áirítear leoraí)
Oibríonn ag baile nó ón mbaile
den chuid is mó

21

Eagraíocht shóisialta nó
charthanachta
Grúpa nó eaglais
reiligiúnach
Eagraíocht spóirt
Eagraíocht pholaitiúil
I do phobal
Ní bhíonn

25

:

(g) Deacracht le pian, análú 1
nó aon tinneas nó riocht
ainsealach eile

16

24

An gcaitheann tú táirgí tobac?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4

Cén cumas labhartha Béarla atá
agat?
Marcáil

Conas atá do shláinte ghinearálta?
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4
5

Téigh chuig C15

Marcáil boscaí mar seo

Cad é an leibhéal is airde
oideachais/oiliúna
(lán- nó páirtaimseartha) atá
críochnaithe agat go dtí seo?
Marcáil
in aon bhosca
amháin
1

Gan aon oideachas/
oiliúint fhoirmiúil

2

Bunoideachas
CNC Leibhéal 1 nó 2

3

Meánoideachas Sóisearach
CNC Leibhéal 3

4

Teastas Sóisearach/Meánteist/
Teastas Grúpa

Meánoideachas
Sinsearach
CNC Leibhéal 4 nó 5

Ardteistiméireacht

5

Oideachas Teicniúil nó
Gairmscoile
CNC Leibhéal 4 nó 5

6

Sainteastas/Printíseacht
tugtha chun críche
CNC Leibhéal 6

7

Ardteastas
CNC Leibhéal 6

8

Gnáthchéim Bhaitsiléara
nó Dioplóma Náisiúnta
CNC Leibhéal 7

9

Céim Onóracha
Bhaitsiléara/ Cáilíocht
ghairmiúil nó an péire acu
CNC Leibhéal 8

:
23

An dtugann tú cúnamh nó
tacaíocht phearsanta rialta gan
aon íocaíocht do dhuine den
teaghlach, do chomharsa nó cara
ag a bhfuil breoiteacht, fadhb
shláinte nó sheanaoise nó atá faoi
mhíchumas fadtéarmach?
1
Tugann
2
Ní thugann
Más ‘Tugann’ a d’fhreagair tú, cá
mhéad uair sa tseachtain atá i gceist?
Is ionann cúram a thugtar ar bhun 24uair an chloig, 7 lá na seachtaine agus
168 n-uaire
Sonraigh an líon uaireanta

Leathanach 20

10

Dioplóma Iarchéime nó
Céim Mháistir
CNC Leibhéal 9

11

Dochtúireacht (PhD) nó
níos airde
CNC Leibhéal 10

Foirm Líon Tí
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Duine 6
28

Féach Nótaí Míniúcháin ar an leathanach cúil

Cén chaoi a gcuirfeá síos ar do
phríomhstádas faoi láthair?
Marcáil

29

in aon bhosca amháin

Cén tslí bheatha atá (a bhí) agat i do phríomhphost?
Déan cur síos iomlán cruinn ar an tslí bheatha agus tabhair teideal iomlán an phoist
i ngach cás
Mar shampla: BAINISTEOIR SIOPA MIONDÍOLA, MÚINTEOIR MEÁNSCOILE,
INNEALTÓIR LEICTREACH. Ba chóir do státseirbhísigh agus fostaithe rialtais áitiúil
a ngrád a thabhairt m.sh. OIFIGEACH SINSEARACH RIARACHÁIN. Ba chóir do
chomhaltaí den Gharda Síochána nó d’Óglaigh na hÉireann a gcéim a thabhairt.
Scríobh isteach an PHRÍOMHSHLÍ BHEATHA atá agat

1

Ag obair le haghaidh íocaíochta
nó brabúis

2

Ag lorg oibre rialta den chéad uair

3

Dífhostaithe go gearrthéarmach
(níos lú ná 12 mhí)

4

Dífhostaithe go fadtéarmach
(12 mhí nó níos mó)

5

Mac léinn nó dalta

6

Cúraimí tí/teaghlaigh

7

Ar scor ón bhfostaíocht

33

Má tá tú ar scor

8

Gan a bheith in ann oibriú de
bharr tinnis nó míchumais bhuain

34

9

Eile, sonraigh

Cén gnó atá (a bhí) ag an bhfostóir san áit a bhfuil (a raibh) tú ag obair i
do phríomhphost?
Má tá (bhí) tú féinfhostaithe, tabhair freagra i leith do ghnó féin
Déan cur síos ar an bpríomhtháirge nó seirbhís a chuireann d’fhostóir ar fáil
Mar shampla: DÉANTÚS RÍOMHAIRÍ, DEISIÚ CARRANNA, MEÁNOIDEACHAS,
MÓRDHÍOL BIA, DÉANTÚS CÓGAS, GLANADH AR CONRADH, FORBAIRT AGUS
TACAÍOCHT BOGEARRAÍ

35

Má tá tú dífhostaithe

36

Céard é AINM IOMLÁN agus SEOLADH d’ionaid oibre, do scoile, do
choláiste nó cúram leanaí?
Má tá tú ag dul ar scoil agus cúram leanaí araon, scríobh ainm agus seoladh do scoile
Ainm iomlán
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Má tá tú ag
obair

Téigh chuig
C30

Má tá tú
dífhostaithe
nó ar scor

Téigh chuig
C31

Más mac
léinn tú

Téigh chuig
C36

Más feirmeoir tú, sonraigh MÉID na feirme

Téigh chuig
C38

Seachas sin

30

32

Marcáil boscaí mar seo

1
2

Acra
Heicteár

Téigh chuig C38

Téigh chuig C38

Má tá tú ag obair, an mbíonn tú
riamh ag obair ón mbaile?
1

Bíonn

2

Seoladh

Ní bhíonn

Más ‘Bíonn’ a d’fhreagair tú,
cá mhéad lá sa tseachtain a
n-oibríonn tú ón mbaile?
Sonraigh an líon laethanta

31

An bhfuil (raibh) tú ag obair mar
fhostaí nó an bhfuil (raibh) tú
féinfhostaithe sa phríomhphost
atá (a bhí) agat?
Príomhphost is ea an post ina
n-oibríonn (inar oibrigh) tú an líon is
mó uaireanta de ghnáth
Marcáil
in aon bhosca amháin
1
2
3
4

É
1

37

Marcáil

Féinfhostaithe, le fostaithe
íoctha
Féinfhostaithe, gan fostaithe
íoctha
Ag cabhrú le duine muinteartha
(gan pá ná tuarastal seasta á
fháil)

1
2
3
4
5
6

2

Páirtaimseartha

in aon bhosca amháin
Gaol nó duine den teaghlach nach bhfaigheann íocaíocht
Gaol nó duine den teaghlach a fhaigheann íocaíocht
Feighlí leanaí (i dteach an fheighlí leanaí)
Au pair/Buime/Feighlí leanaí (i dteach an linbh)
Crèche/Montessori/Grúpa Spraoi/Cúram iarscoile
Eile (lena n-áirítear áis riachtanais speisialta, club bricfeasta, srl.)

Cá mhéad uair an chloig a bhíonn i gceist in aghaidh na seachtaine le linn
na scoilbhliana?
Sonraigh an líon uaireanta

in aon bhosca amháin
Lánaimseartha

Níl aon ionad oibre seasta agam

Má tá tú faoi 15 bliana d’aois, an mbíonn tú ag freastal ar chúram leanaí
de shaghas éigin?

Fostaí

1

2

R C H Ó D

1
Bíonn
2
Ní bhíonn
Más ‘Bíonn’ a d’fhreagair tú, cén príomhchineál cúram leanaí atá i gceist?

An stádas lánaimseartha nó
páirtaimseartha atá (a bhí) agat?
Marcáil

Ag baile nó ón mbaile den chuid is mó

I

38

Má tá níos mó ná seisear sa líon tí Oíche an Daonáirimh, beidh Foirm Pearsan
Aonair uait le haghaidh gach duine breise. Iarr ar an Áiritheoir foirmeacha breise a
chur ar fáil. Murab amhlaidh
Féach an chéad leathanach eile

Foirm Líon Tí
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Daoine As Láthair ar Liosta 2, Leathanach 3, a bhfuil cónaí orthu de ghnáth sa líon tí
Áirigh go háirithe daltaí bunscoile, meánscoile agus mic léinn tríú leibhéal atá ina gcónaí as baile le linn tréimhse téarma scoile NACH
BHFUIL i láthair ag an seoladh seo Oíche an Daonáirimh. Mura bhfuil aon duine as láthair, féach an dearbhú ar lch 23.

Duine As Láthair 1

Duine As Láthair 2

Duine As Láthair 3

A1 Cén t-ainm atá ar an duine seo?

A1 Cén t-ainm atá ar an duine seo?

A1 Cén t-ainm atá ar an duine seo?

Sloinne (CEANNLITREACHA)

Sloinne (CEANNLITREACHA)

Sloinne (CEANNLITREACHA)

Céadainm (CEANNLITREACHA)

Céadainm (CEANNLITREACHA)

Céadainm (CEANNLITREACHA)
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A2 Cad é gnéas an duine seo?

A2 Cad é gnéas an duine seo?

A2 Cad é gnéas an duine seo?

A3 Cad é dáta breithe an duine seo?

A3 Cad é dáta breithe an duine seo?

A3 Cad é dáta breithe an duine seo?

A4 Cén gaol atá ag an duine seo le

A4 Cén gaol atá ag an duine seo le

A4 Cén gaol atá ag an duine seo le

1

Fireann

Lá

2

Mí

Baineann

Bliain

Duine 1 ar leathanach 4?
Marcáil
in aon bhosca amháin

1

Lá

Fireann

2

Mí

Baineann

Bliain

Duine 1 ar leathanach 4?
Marcáil
in aon bhosca amháin

1

Fireann

Lá

2

Baineann

Mí

Bliain

Duine 1 ar leathanach 4?
Marcáil
in aon bhosca amháin

1
2
3
9

Fear céile nó bean chéile
Páirtí (lena n-áirítear páirtí comhghnéis)
Mac nó iníon
Gaol eile, scríobh isteach an GAOL

1
2
3
9

Fear céile nó bean chéile
Páirtí (lena n-áirítear páirtí comhghnéis)
Mac nó iníon
Gaol eile, scríobh isteach an GAOL

1
2
3
9

Fear céile nó bean chéile
Páirtí (lena n-áirítear páirtí comhghnéis)
Mac nó iníon
Gaol eile, scríobh isteach an GAOL

10

Níl aon ghaol (lena n-áirítear páiste altrama)

10

Níl aon ghaol (lena n-áirítear páiste altrama)

10

Níl aon ghaol (lena n-áirítear páiste altrama)

A5 Cad é stádas pósta reatha an

duine seo?
Freagair má tá an duine 15 bliana
d’aois nó níos sine
Marcáil
in aon bhosca amháin

1

Singil (nach raibh pósta ná i
bpáirtnéireacht shibhialta
chomhghnéis riamh)
Pósta (lena n-áirítear athphósta)
I bpáirtnéireacht shibhialta chláraithe
chomhghnéis
Scartha
Colscartha
Baintreach/Baintreach Fir

2
4
5
6
7

A6 Cá fhad san iomlán a bheidh an
duine seo as baile?
1
2

Níos lú ná 12 mhí
12 mhí nó níos faide

A5 Cad é stádas pósta reatha an

duine seo?
Freagair má tá an duine 15 bliana
d’aois nó níos sine
Marcáil
in aon bhosca amháin

1

Singil (nach raibh pósta ná i
bpáirtnéireacht shibhialta
chomhghnéis riamh)
Pósta (lena n-áirítear athphósta)
I bpáirtnéireacht shibhialta chláraithe
chomhghnéis
Scartha
Colscartha
Baintreach/Baintreach Fir

2
4
5
6
7

A6 Cá fhad san iomlán a bheidh an
duine seo as baile?
1
2

Níos lú ná 12 mhí
12 mhí nó níos faide

A5 Cad é stádas pósta reatha an

duine seo?
Freagair má tá an duine 15 bliana
d’aois nó níos sine
Marcáil
in aon bhosca amháin

1

Singil (nach raibh pósta ná i
bpáirtnéireacht shibhialta
chomhghnéis riamh)
Pósta (lena n-áirítear athphósta)
I bpáirtnéireacht shibhialta chláraithe
chomhghnéis
Scartha
Colscartha
Baintreach/Baintreach Fir

2
4
5
6
7

A6 Cá fhad san iomlán a bheidh an
duine seo as baile?
1
2

Níos lú ná 12 mhí
12 mhí nó níos faide

A7 An raibh an duine seo i

A7 An raibh an duine seo i

A7 An raibh an duine seo i

A8 Cén tír ina bhfuil saoránacht ag

A8 Cén tír ina bhfuil saoránacht ag

A8 Cén tír ina bhfuil saoránacht ag

bPoblacht na hÉireann Oíche an
Daonáirimh?
1
Bhí
2
Ní raibh

an duine seo?
Má tá níos mó ná aon saoránacht
amháin acu, fógair an dá cheann, le
do thoil

bPoblacht na hÉireann Oíche an
Daonáirimh?
1
Bhí
2
Ní raibh
an duine seo?
Má tá níos mó ná aon saoránacht
amháin acu, fógair an dá cheann, le
do thoil

bPoblacht na hÉireann Oíche an
Daonáirimh?
1
Bhí
2
Ní raibh
an duine seo?
Má tá níos mó ná aon saoránacht
amháin acu, fógair an dá cheann, le
do thoil

1
2

Éire
SAORÁNACHT eile, sonraigh

1
2

Éire
SAORÁNACHT eile, sonraigh

1
2

Éire
SAORÁNACHT eile, sonraigh

3

Gan saoránacht

3

Gan saoránacht

3

Gan saoránacht

Leathanach 22
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Duine As Láthair 4
A1 Cén t-ainm atá ar an duine seo?
Céadainm (CEANNLITREACHA)

Sloinne (CEANNLITREACHA)

Fireann

2

Baineann

A3 Cad é dáta breithe an duine seo?
Lá

Dearbhú le comhlánú ag an duine atá freagrach as an bhfoirm a chomhlánú
Sula gcuireann tú síniú agus dáta leis an dearbhú, seiceáil le thoil:
•

Go bhfuil gach duine (lena n-áirítear cuairteoirí) a chaith an oíche ag an seoladh seo Oíche
an Daonáirimh áirithe agat ar Liosta 1 ar leathanach 3.

•

Go bhfuil na ceisteanna ar fad ba chóir a bheith freagartha maidir le gach duine a chaith
Oíche an Daonáirimh sa líon tí freagartha (leathanaigh 4 go 21 agus aon Fhoirmeacha
Pearsan Aonair breise).

•

Go bhfuil gach duine a bhfuil gnáthchónaí orthu ag an seoladh seo ach a bhí as láthair go
sealadach Oíche an Daonáirimh áirithe agat ar Liosta 2 ar leathanach 3.

•

Go bhfuil na ceisteanna ar fad ar leathanaigh 22 go 23 maidir le gach duine den líon tí atá
as láthair go sealadach Oíche an Daonáirimh freagartha agat.
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A2 Cad é gnéas an duine seo?
1

Dearbhú

Mí

Bliain

Dearbhaím go bhfuil an fhoirm seo ceart agus iomlán chomh fada agus is eol dom agus a
chreidim.
Síniú

Dáta

A4 Cén gaol atá ag an duine seo le
Duine 1 ar leathanach 4?
Marcáil
in aon bhosca amháin

1
2
3
9

Fear céile nó bean chéile
Páirtí (lena n-áirítear páirtí comhghnéis)
Mac nó iníon
Gaol eile, scríobh isteach an GAOL

10

Níl aon ghaol (lena n-áirítear páiste altrama)

Taisceadán Todhchaí:

Is ar bhonn roghnach a sholáthraítear faisnéis sa Taisceadán Todhchaí seo agus bailítear
í go saorálach faoi Alt 24 den Acht Staidrimh 1993. Tá an chosaint chéanna ag an ábhar
seo trí na cosaintí céanna rúndachta agus atá ag do shonraí uile Daonáirimh go ceann
100 bliain. Tar éis 100 bliain, cuirfear an Taisceadán Todhchaí seo ar fáil don phobal.

Teachtaireachtaí lámhscríofa amháin atá le scríobh sa spás seo. Bainfear
grianghraif agus iatáin eile agus ní féidir iad a sheoladh ar ais.

A5 Cad é stádas pósta reatha an

duine seo?
Freagair má tá an duine 15 bliana
d’aois nó níos sine
Marcáil
in aon bhosca amháin

1

Singil (nach raibh pósta ná i
bpáirtnéireacht shibhialta
chomhghnéis riamh)
Pósta (lena n-áirítear athphósta)
I bpáirtnéireacht shibhialta chláraithe
chomhghnéis
Scartha
Colscartha
Baintreach/Baintreach Fir

2
4
5
6
7

A6 Cá fhad san iomlán a bheidh an
duine seo as baile?
1
2

Níos lú ná 12 mhí
12 mhí nó níos faide

A7 An raibh an duine seo i

bPoblacht na hÉireann Oíche an
Daonáirimh?
1
Bhí
2
Ní raibh

A8 Cén tír ina bhfuil saoránacht ag

an duine seo?
Má tá níos mó ná aon saoránacht
amháin acu, fógair an dá cheann, le
do thoil
1
2

Éire
SAORÁNACHT eile, sonraigh

3

Gan saoránacht

Má tá níos mó ná 4 as láthair go sealadach
as an líon tí Oíche an Daonáirimh, iarr
cúnamh ar an Áiritheoir, le do thoil.

Foirm Líon Tí
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Nótaí Míniúcháin
Ceist H2 – An bhfuil úinéireacht ag do
líon tí ar an gcóiríocht nó an bhfuil sí
ar cíos?
Más ar cíos atá do chóiríocht (bosca 3) nó
má tá tú i do chónaí ann saor ó chíos (bosca
4), ba chóir duit an dara cuid den cheist ‘cé
hiad an tiarna talún?’ a fhreagairt chomh
maith. Nuair atá an tiarna talún á roghnú
agat, ba chóir do thionóntaí ‘Tiarna Talún
Príobháideach’ nó ‘Údarás Áitiúil’ bosca 1 nó
2 a mharcáil faoi seach. Ba chóir do thionóntaí
chumann tithíochta ‘Eagraíocht dheonach/
Comharchumann tithíochta’ a chur in iúl trí
mharc a chur i mbosca 3. Sin beag beann ar
an íocann tú an cíos ar fad nó cuid de, nó má
íocann an rialtas nó aon eagras eile as ar do
shon.

Baineann an cheist seo leis an áit a bhfuil
gnáthchónaí ort tráth an Daonáirimh. Má tá
cónaí ort ag an seoladh seo ar feadh tréimhse
leanúnach 12 mhí ar a laghad roimh Oíche
an Daonáirimh, nó má tháinig tú chuig an
seoladh seo sa tréimhse 12 mhí roimh Oíche
an Daonáirimh agus go bhfuil sé i gceist
agat fanacht anseo ar feadh bliain amháin
ar a laghad ba chóir duit bosca 1 a mharcáil
(ANSEO ag an seoladh seo). Murar anseo
ach in áit éigin eile in Éirinn an áit a bhfuil
gnáthchónaí ort (lena n-áirítear Tuaisceart
Éireann), ba chóir duit bosca 2 a mharcáil
agus do sheoladh iomlán a scríobh isteach.

Ceist 11 – Cén grúpa/cúlra eitneach
lena mbaineann tú?
Má mheasann tú nach míniú sách iomlán iad
na roghanna i mboscaí 1 go 10 ar do ghrúpa/
cúlra eitneach, ba chóir bosca 11 nó 12 a
mharcáil i mír D agus do ghrúpa eitneach a
scríobh sna boscaí sin. Féach an sampla thíos.
11
12

r
a

Measctha, scríobh isteach sonraí
Eile, scríobh isteach sonraí
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Ceist H3 – Más ar cíos atá do
chóiríocht, cá mhéad cíosa a íocann
do líon tí?
Má íocann an rialtas nó aon eagras eile cuid
den chíos, níor chóir ach an méid a íocann an
líon tí a chur isteach. Cuir isteach an méid a
íoctar, go dtí an Euro is gaire, agus marcáil an
bosca cuí don tréimhse a chlúdaítear, m.sh.
má íocann an líon tí cíos seachtainiúil €78.60,
scríobh isteach 79 agus marcáil bosca 1. Má
íoctar an cíos ar fad ar do shon, scríobh 0 agus
marcáil bosca 1.

Ceist 4 – Gaol

Ceist 7 – Cá bhfuil gnáthchónaí ort?

Baintear úsáid as an gceist maidir le gaol
chun teaghlaigh i líon tí a fháil amach, lena
n-áirítear cásanna ina bhfuil dhá theaghlach
nó níos mó ina gcónaí i líon tí amháin. Ba chóir
do lánúineacha atá ina gcónaí in aontíos ach
nach bhfuil pósta tic a chur sa chatagóir ‘Páirtí
(lena n-áirítear páirtí comhghnéis)’.
Léirítear sa sampla thíos mar ba chóir an cheist
a fhreagairt i leith páiste (Duine 4), nuair is
Duine 1 agus Duine 2 iad na garthuismitheoirí
agus gur Duine 3 í an mháthair.

Is í an treoirlíne ghinearálta ná gurb í gnátháit
chónaithe duine an áit ina gcaitheann siad an
chuid is mó dá scíth oíche gach lá. Ba chóir
úsáid a bhaint as na treoirlínte sonracha seo
a leanas:
•

Daoine a bhíonn as baile i rith na
seachtaine ach a fhilleann ar an mbaile
ag an deireadh seachtaine - is é teach an
teaghlaigh a ngnátháit chónaithe.

•

Daltaí bunscoile agus meánscoile agus
mic léinn tríú leibhéal ag an gcoláiste nó
ag an ollscoil atá ag fanacht i lóistín in áit
eile - is é teach an teaghlaigh a ngnátháit
chónaithe.

•

Má tá breis is 12 mhí caite ag duine in
institiúid nó má tá ar intinn aige/aici
é seo a dhéanamh - is í an institiúid a
ngnátháit chónaithe.

•

Daoine a fhanann go rialta i níos mó ná
aon áit chónaithe amháin i gcaitheamh
na bliana - is í an áit ina gcónaíonn
siad ar feadh mórchuid den bhliain a
ngnátháit chónaithe.

Ceist 8 – Cá raibh gnáthchónaí ort
bliain ó shin?

Marcáil
in aon bhosca amháin i gcás
gach duine

Baineann an cheist seo le daoine atá bliain
d’aois nó níos sine. Baineann na treoracha
do Cheist 7 leis an gceist seo freisin. Má bhí
gnáthchónaí ort bliain roimh an Daonáireamh
san áit chéanna ina bhfuil cónaí anois ort, ba
cheart duit marc a chur i mbosca 1 (ag an
seoladh CÉANNA a bhfuilim anois).

An gaol atá
ag DUINE 4 le

Ceist 10 – Cén tír ina bhfuil tú i do
shaoránach?

Ní thagraíonn caidreamh ach don chéad 4
dhuine sa líon tí. Maidir le caidreamh nach
gcuimsítear ar an liosta seo, amhail gaolta
cleamhnais, cuir tic i mbosca 9 ‘Gaolta Eile’.

Daoine
1

Fear céile nó bean chéile

1

Páirtí (lena n-áirítear
páirtí comhghnéis)

2

Mac nó iníon

3

Leasleanbh

4

Deartháir nó deirfiúr

5

Máthair nó athair

6

Leasmháthair/leasathair

7

Garleanbh

8

Gaol eile

9

Níl aon ghaol (lena
n-áirítear páiste altrama)

10

2

3

Má tá níos mó ná aon saoránacht amháin
agat, fógair an dá cheann, le do thoil. Má tá
dé-shaoránacht Éireannach agat (m.sh. trí
pháirt a ghlacadh i searmanas saoránachta),
marcáil boscaí 1 agus 2 agus scríobh isteach
an dara tír shaoránachta agat. Féach an
sampla thíos.
1
2

Éire
SAORÁNACHT eile, sonraigh

M E

I R I

C E Á

3

Gan saoránacht

Más saoránach de chuid dhá thír tú, agus
nach í Éire ceachtar díobh, marcáil bosca 2
agus scríobh an dá thír shaoránachta.

H

Ceist 15 – An bhfuil aon cheann de na
riochtaí nó deacrachtaí fadtéarmacha
seo ag gabháil duit?
Ar mhaithe leis an gceist seo is ionann riocht
nó deacracht fadtéarmach agus riocht a
mhair sé mhí, nó níos faide nó gur dóigh go
mairfidh sé ar feadh sé mhí nó níos faide, nó a
atarlaíonn go rialta.

Ceist 23 – An dtugann tú cúnamh nó
tacaíocht phearsanta rialta gan aon
íocaíocht do dhuine den teaghlach,
do chomharsa nó cara ag a bhfuil
breoiteacht,
fadhb
shláinte
nó
sheanaoise nó atá faoi mhíchumas
fadtéarmach?
Má thugann tú cúnamh rialta gan phá i ról
curamóra, is cuma an bhfaigheann nó nach
bhfaigheann tú Liúntas/Sochar Cúramóra,
ba cheart ‘Tugann’ (bosca 1) a mharcáil
agus scríobh isteach líon na n-uaireanta sa
tseachtain a gcuireann tú cúram ar fáil.

Ceist 27 – Cad é an leibhéal is airde
oideachais/oiliúna (lán- nó
páirtaimseartha) atá críochnaithe
agat go dtí seo?
Leanann na catagóirí a luaitear sa cheist
seo an Creat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC). Tá
tuilleadh eolais ar fáil ag www.qqi.ie

Faisnéis Bhreise
Mura bhfuil tú in ann freagraí ar do
cheisteanna a fháil maidir le cosaint sonraí ar
ár suíomh gréasáin, nó más mian leat gearán
a dhéanamh, déan teagmháil le:
Oifigeach Cosanta Sonraí
An Phríomh-Oifig Staidrimh
Bóthar na Sceiche Airde
Corcaigh, T12 X00E
nó
An Coimisinéir Cosanta Sonraí
Teach na Canálach
Bothar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire, R32 AP23

Tá nótaí
mionsonraithe
míniúcháin ar
gach ceist ar
www.census.ie
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