
 

 

Oifigear Foghluim Ghàidhlig 
Tuairisgeul Obrach 
 

• Ceann-latha tòisichidh: 15mh den Lùnastal 2022. 
• ìre de thuarastail: £34,728 (Level 31 on NJC Wage Scale) 
• Bidh an cùmhnant seo a’ maireachdainn fad bliadhna. Bidh an neach soirbheachail a’ 

cuideachadh gus tearainteachd ionmhais a’ phuist obrach seo a dhaingeachadh mar 
obair làn-ùine. 

• Uairean obrach: 9m- 5f sa chumantas tron t-seachdain, agus uaireannan tron deireadh-
seachdain. Bidh seo air a dhèanamh suas dhuibh le TOIL tro na mìosan sa gheamhradh. 
Feumaidh an neach obrach a bhith sùbailte. 

• Àite-obrach: Pròiseact na h-Àirigh, IV4 7JX – Gleann Srath Farair, fàisg air a’ 
Mhanachainn. Bidh cothrom ann a bhith ag obair bhon taigh sna h-àmannan nach bi 
buidhnean air an làrach. 

• Làrach-lìn: www.theshielingproject.org 
 
Leas mhanaidsear: Sam Harrison, Manaidsear Phròiseact.  
 
Tha cothrom air leth aig Pròiseact na h-Àirigh a h-uile neach tadhail a bhrosnachadh gus 
Gaidhlig ionnsachadh, agus gus tlachd a ghabhail as an cànain agus an cultair. Bidh Gàidhlig 
gur ceangal le ainmean-àite, òrain is sgeulachdan na h-Àirigh. Bidh i air a snìomhadh gu 
nàdarra a-steach gu gnìomhan làitheil na làraich. Is urrainn dhan Phròiseact na ceanglaichean 
seo a chur an cèill do dh’ fhileantaich agus do luchd ionnsachaidh an ceudna, eadar Gàidhlig 
agus an àrainneachd. Bu chòir do’n Ghàidhlig a bhith mar phàirt de bheatha làitheil na h-Àirigh. 
Bu chòir cothrom a bhith aig luchd tadhail am bogadh sa chànain, agus bu chòir dha sin a bhith 
mar phàirt den phrògram againn air fad. 
 
Bidh e na dhleasdanas aig Manaidsear Fhoghluim Ghàidhlig a bhith a’ leasachadh na 
goireasan sin. Tha cuid dhiubh air an cur air dòigh, agus cuid eile a tha rin leasachadh fhathast. 
Tha am post ùr seo a’ gabhail a-steach: lìbhrigeadh na tùrsan fhoghluim dà-chànanach air an 
làrach; a’ cruthachadh goireasan ùra air loidhne; agus a’ toirt taic dhan luchd obrach. Bidh sibh 
cuideachd ag obair còmhla ris an sgioba gus foghlum air a’ bhlair a-muigh a libhrigeadh do 
dhaoin’ òga air tursan sgoile agus campaichean samhraidh. Bidh sibh ag obair còmhla ri luchd-
teagaisg air na cùrsaichean treànaidh aca. Bidh sibh ag obair còmhla ri saor-thoilich airson sàr- 
thachartasan is ghoireasan a lìbhrigeadh.  
 
Dleasdanasan sònraichte: 

• A leasachadh Gàidhlig thar roinn an fhoghluim air an àirigh, a’ gabhail a-steach mìneachadh 
dhualchais agus bun-structar. 

• A’ gabhail dleasdanas airson goireasan dà-chànanach air loidhne do thursan sgoile. 
• Ag ùrachadh na duilleagan Ghàidhlig air làrach-lìn a’ Phròiseact. 
• A’ cumail sùil air leasachaidhean sa phoileasaidh chànain agus foghluim Ghàidhlig, agus a’ 

cumail fios ri luchd obrach eile sa phròiseact mu dheidhinn. 



 

 

• A’ tabhann treànadh agus taic do luchd obrach eile air a’ phròiseact, air an t-slighe aca gus 
Gàidhlig ionnsachadh. 
 
Co-obrachadh le luchd obrach eile: 

• A’ leasachadh agus a’ lìbhrigeadh foghlum a’ bhlàir a-muigh aig sàr àrd ìre dha daoin’ òga- 
agus a’ coileanadh amasan a’ phròiseact. 

• A’ cur fàilt’ air buidhnean gu sàbhailte air an àirigh, agus a’ toirt seachad fiosrachadh mun 
phròiseact. 

• A’ dèanamh cinnteach gu bheil deagh stiùireadh ann le bhith a’ cleachdadh an uidheamachd air 
an làrach. 

• A’ stiùireadh bhuidhnean; a’ toirt seachad fiosrachadh mu na taighean beaga agus mar a thèid 
an cleachdadh. Bidh sibh a’ toirt seachad fiosrachaidh mu àiteachan sàbhailte, agus àiteachan 
toirmisgte air an làrach. 

• A’ cruthachadh as ùr, agus ag atharrachadh, na gnìomhan is goireasan ionnsachaidh a bhios a’ 
coileanadh amasan a’ phròiseact: foghlum san àite; ionnsachadh is seasmhachd; ionnsachadh 
tro gnìomhan air a’ bhlàir a-muigh agus ionnsachadh is dualchas.  

• A bhith nur manaidsear dhan Oifigear Fhoghluim agus dha luchd obrach eile air a’ phròiseact, 
agus dha luchd obrach ràitheil na h-Àirigh.  

• A’ cur an òrdugh uidheamachd feumail airson a’ phròiseact. 
• A’ leasachadh dàimhean pròifeasanta eadar luchd-teagaisg is sgoiltean gus structar 

ionnsachaidh maireannach a thogail.  
• A dh’ obair as leth a’ phròiseact airson Ùghdarras Theisteanasan na h-Alba; agus na duaisean 

a bhios air an toirt seachad leis a’ phròiseact. Bidh sibh a’ co-ordanachadh measaidhean agus 
conaltradh eadar sgoiltean agus an t-Ùghdarras. 

• A’ gabhail dleasdanas thar luchd-tadhail air an làrach anns an t-Sruigh: an sàbhailteachd, am 
biadh agus an t-àite-fuirich aca. 

• A’ cur taic ri luchd-teagaisg; sgoilearan agus saor-thoilich gus leantainn air adhart le’n cuid 
ionnsachadh, air falbh bhon phròiseact. 

• A’ clàradh ar n-adhartais san aithisg Bhuaidh Shòisealta bho gach turas airson ar buaidh air a’ 
choimhearsnachd san fharsaingeachd a thomhas (nì an luchd obrach eile seo cuideachd). 

• A’ cur ri meadhanan sòisealta a’ phròiseact. 
• Ag obair gu dlùth le Manaidsear a’ Phròiseact air bhucaidhean, lìbhrigeadh na h-amasan agus 

tomhas bhuaidh a’ phròiseact air a’ choimhearsnachd. 
• A’ cumail fios ris a’ Bhòrd Stiùiridh mu adhartas lìbhrigidh foghluim, ann an còinneamhan agus 

air puist-dealain. 
• A’ conaltradh le luchd ùidhe (buidhnean dualchais is foghluim, sgoiltean, pàrantan agus an 

coimhearsnachd gu h-ionadail)    
• A’ cur luchd-tadhail agus saor-thoilich ri gnìomhan feumail agus èifeachdach air an làrach. 

 
Dleasdanasan a bharrachd: 
Thèid agaibh a bhith ag obair thar cuid de dheireadh sheachdainnean, agus thar na làithean-
saora as t-samhradh (ceithir a-mach a sia seachdainnean). Bidh làithean-saora nas fhaide rin 
gabhail thar na ràithean sa gheamhradh (an t-Samhain- am Màrt). 



 

 

• A’ gabhail pàirt ann an tachartasan sa choimhearsnachd. 
• A’ cur ri iarrtasan taic-airgid a’ phròiseact 
• A’ cruinneachadh fianais de shoirbheas ionnsachaidh, agus a’ cur ro- ìnnleachdan chruthachail 

air dòigh airson clàradh mu thogail eòlais an luchd ionnsachaidh air an Àirigh. 
• A’ siubhal gu sgoiltean airson fiosrachadh a sgaoileadh mun phròiseact. Gheibh sibh com-

pàirtichean ùra tron obair seo.    
 

Tha am post obrach air a mhaoineachadh le Bord na Gàidhlig.  

            


