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SONRAÍ ÓN SUIRBHÉS O N R A Í  —  C A D 

A  F U A I R E A M A R 
A M A C H ?

 TORTHAÍ NA PRÍOMH-OIFIGE 
STAIDRIMH  

d’fhéadfadh cabhrú chun d’fheachtas a 

threisiú le fíorshonraí, mar shampla, ‘Bhí 

fad an turais chun na hoibre, chun na scoile 

nó chun an choláiste níos lú ná 15 nóiméad 

do dhaoine i gContae Lú in 2016. Bunaithe 

ar na figiúirí sin, má thugtar níos mó 

tacaíochtaí do thaisteal gníomhach a éascú 

creidimid gur féidir le níos mó teaghlach 

líon níos lú turas a dhéanamh i gcarranna 

agus turais níos giorra chun na scoile a 

dhéanamh trí shiúl nó rothaíocht.’

FIANAISE-BHUNAITHE  

Is féidir leat d’fheachtas a neartú le fíricí 

fianaise-bhunaithe ó na sonraí atá ar fáil 

maidir le dearcaí agus iompraíochtaí áitiúla 

i ndáil le taisteal agus soghluaisteacht. 

D’fhéadfadh fianaise den sórt sin a bheith 

úsáideach freisin dá mbeadh do scoil 

ag tabhairt aghaidh ar agóid ó ghrúpaí 

a d’fhéadfadh ráitis a dhéanamh, gan 

fhianaise, amhail “níl na hathruithe sin ag 

teastáil ó aon duine inár sráidbhaile”.

DÉIMEAGRAFAIC ÁITIÚIL  

é úsáideach chun taighde a dhéanamh má 

theastaíonn uait níos mó a thuiscint faoi do 

cheantar. Tá roinnt téamaí ag an bPríomh-

Oifig Staidrimh mar chuid dá sonraí maidir le 

Staitisticí Daonra na gCeantar Beag. Is féidir 

faisnéis a fháil sna sonraí oibiachtúla sin 

faoi iompraíochtaí comaitéireachta áitiúla, 

úinéireacht cairr, sláinte ghinearálta agus 

teaghlaigh. Is féidir leis an bhfaisnéis sin 

cabhrú chun grúpaí a aithint a d’fhéadfadh 

a bheith faoi ghannionadaíocht agus ar gá 

breithniú a dhéanamh orthu.

DO SONRAÍ A CHUR CHUN CINN 

Tá teimpléid chur chun cinn ar fáil mar 

chuid d’Fhoireann Uirlisí Cumarsáide SRTS. 

Is féidir iad seo a fhorbairt chun torthaí na 

sonraí a léiriú agus chun cabhrú le mothú 

úinéireachta a chothú i leith na moltaí. 

M.sh. D’fhéadfá a chur chun cinn, “Tacaíonn 

98% de thuismitheoirí le hoibreacha os 

comhair na scoile lena gcuirtear feabhas ar 

shábháilteacht na ndaltaí, agus tús áite á 

thabhairt do choisithe agus rothaithe”.

Tá sonraí luachmhara bailithe ag SRTS ó 

thuismitheoirí leanaí atá ag freastal ar an scoil. 

Foghlaim tuilleadh ón méid atá sna sonraí a 

bailíodh faoi ghlacadh le forbairtí nua agus tacú 

leo, lena soláthraítear rochtain shábháilte ar an 

scoil. Tá ábhair ineagarthóireachta forbartha 

ag SRTS ar féidir le gach scoil iad a úsáid chun 

Torthaí a Suirbhé do Thuismitheoirí a chur chun 

cinn. Úsáid iad sin chun dul i dteagmháil le pobal 

do scoile agus chun do shonraí a chur chun cinn.


