
 

 

 

 

Faoin bhfeachtas ‘Go dTé tú Slán’ de chuid an Rialtais, ba mhaith le Comhairle Cathrach & Contae Phort 

Láirge cabhrú le níos mó daoine ceangail a chruthú lena chéile agus cabhróidh an t-eolas ón suirbhé seo 

linn é sin a dhéanamh.  
 

An úsáideann tú Ríomhaire/Ríomhaire Glúine, Fón Cliste nó Táibléad/IPad 

chun teacht ar an idirlíon?  
   

MÁ ÚSÁIDEANN, téir go dtí Cuid 1.  MUNA nÚSÁIDEANN, téir go dtí Cuid 2. 
 

 

Cuid 1 – dóibh siúd a úsáideann an tIdirlíon 
 

1. Cén saghas gléas a úsáideann tú chun teacht ar an idirlíon? - (Cuir tic ar gach ceann a úsáideann tú) 
 

Ríomhaire deisce  Táibléad  Teilifís Chliste  Ríomhaire Glúine  Fón Cliste  Eile  

 

2. Cuir tic, le do thoil ar cé chomh minic is a n-úsáideann tú an tIdirlíon do gach tasc 

Tasc Go 
minic 

Anois is 
arís 

Riamh Ba mhaith liom, ach tá 
cabhair ag teastáil 

R-phost     

Baincéireacht     

Scimeáil ghinearálta ar an idirlíon     

Seirbhísí Rialtais - mótarcháin, leas sóisialta         

Foghlaim/Oideachas     

Seirbhísí Leabharlainne     

Na Meáin Shóisialta - Facebook, Twitter     

Cumarsáid - Zoom, Facetime, Skype srl.     

Siopadóireacht, ag cur ticéidí/eitiltí srl. in áirithint      

Nuacht, nuacht/an t-eolas is déanaí maidir le Covid-19     

Seirbhísí ar son na sláinte - aclaíocht, aiste bia     

Scannáin, Teilifís, Netflix, Raidió, Aifreann     

Ag imirt chluichí – Scrabble srl.     

Ag díol earraí nó seirbhísí     

  

3. Torthaí agus taithí – Abair linn an méid an aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas, le do thoil:  

 Aontaím Aontaím go poinnte Ní aontaím 

Tá an t-idirlíon tar éis chabhrú liom an t-eolas atá uaim a fháil.    

Fanaim i dteagmháil le mo mhuintir agus le mo chairde tríd an Idirlíon.    

Is cuid an-tábhachtach de mo shaol é an tIdirlíon.        

Tá mé muiníneach ag cuardach ar an idirlíon ag lorg eolais.    

Go raibh maith agat.  Téir go dtí Ceist 9 anois.   



Cuid 2 – dóibh siúd nach n-úsáideann an t-idirlíon faoi láthair 
4. An bhfuil teacht agat ar: 

 Tá Níl Tá, ach tá cabhair ag teastáil uaim chun é a úsáid 

Guthán le líne thalún     

Guthán póca    

Guthán cliste        

Táibléad/IPad    

Ríomhaire/Ríomhaire Glúine    

 

 5. Dé chúis nach gceanglaíonn tú leis an idirlíon? Cuir tic ar gach ceann a bhaineann leat 

Níl an t-idirlíon ag teastáil uaim – níl sé úsáideach nó níl 
suim agam ann 

 Costas ró-dhaor chun ceangail leis an idirlíon  

Tá mé buartha mar gheall ar phríobháideachas/ shlándáil  Droch-chlúdach idirlín   

Trealamh ró-dhaor  Míchumas fisiciúil nó céadfach  

 

 6. Ar úsáid tú riamh aon cheann acu seo a leanas:  Sea/Ní hea 

Netflix  Facebook  

Whats App  Google  

 

7. Cad é nach dtaitníonn leat maidir le húsáid an Idirlín de? 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. Cad é an t-aon rud amháin a cheapann tú go gcailleann tú amach air mar nach n-úsáideann tú an tIdirlíon? 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Cúpla Cheist Deiridh do Gach Duine 
 

9. Dá mbeadh cabhair ar fáil chun taispeáint duit conas an tIdirlíon a úsáid, cé acu seo is fearr díobh seo a 
leanas a thaitneodh leat: Cuir tic ar gach ceann a bhaineann leat     

Níl cabhair ag 
teastáil 

 Tá teacht agam ar chabhair   Oiliúint Duine ar Dhuine  Líne Chabhrach 
Ghutháin 

 

Cara/Gaol  Grúpa Pobail Áitiúil  Ionad Buail Isteach/Leabharlann  Níl suim agam  

Rang Áitiúil        

 

10. Cá chónaíonn tú?  Cuir tic sa bhosca, le do thoil. 

Cathair Phort Láirge     Ceantar Bardasach an 
Chomaraigh 

 Ceantar Bardasach Dhún Garbhán agus 
na Leasa Móire 

 

 

11. Cén catagóir aoise ina bhfuil tú?  Cuir ciorcal le do thoil                 12. Inscne: Cuir ciorcal le do thoil   

Faoi 21 21-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ 

 

Go raibh maith agat as an suirbhé seo a líonadh isteach!! 

Roghnach: 
Ba mhaith liom dá rachadh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge i dteagmháil liom maidir le cabhair a fháil chun ríomhairí/ 

gléasanna eile a úsáid. Tuigim go n-úsáidfear na sonraí atá tugtha agam ar an bhfoirm seo maidir leis an gclár ‘Go dTé tú Slán’ i bPort 

Láirge. Toilím leis seo tríd an bosca seo a thiceáil:    Sea 
 

Ainm:  ________________________     Uimhir Ghutháin: _____________________ 
 

*Iarrtar ort an suirbhé seo a sheoladh ar ais chugainn chuig FREEPOST FWT7446, 1ú Urlár, Oifigí 

Cathartha, Dún Garbhán, Co Phort Láirge le bheith linn faoin gCéadaoin, 6ú Eanáir 2021* 

 

Fireann 

  

Baineann Eile 


