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Dèan ath-sgrùdadh air branndadh corporra, a’ coimhead air teamplaidean airson sgrìobhainnean, sleamhnagan taisbeanaidh, eàrr-ràdhan puist-d, postairean,
soidhnichean is msaa: faigh a-mach far am bi e furasta a bhith a’ toirt a-steach Gàidhlig agus far am bi a’ bhuaidh as motha aig seo

Conaltradh

l

Dèan cinnteach gu bheil na suaicheantasan iomchaidh aig luchd-obrach uile airson gnothaichean a-muigh agus a-staigh agus gun cleachd iad e (agus dèan seo a-rithist
nuair a thèid an suaicheantas ùr a dhèanamh)

Conaltradh

l

Ag atharrachadh an t-suaicheantais chorporra againn mar phàirt de dh’ùrachadh a’ bhranndadh chorporra againn, gus co-ionannachd spèis a thoirt dhan Ghàidhlig agus
dhan Bheurla

Conaltradh

l

Cuir an gnìomh am poileasaidh a tha a’ tighinn bhon ath-sgrùdadh air branndadh - bidh spèis cho-ionnan aig a’ Ghàidhlig agus a’ Bheurla, agus deagh chleachdadh dàchànanach na bhun-phrionnsabal aig a’ phoileasaidh seo

Conaltradh

Comharraich gu for-ghnìomhach far a bheil buidhnean agus com-pàirtichean air an taobh a-muigh a’ cleachdadh nan suaicheantasan ceàrr agus bheir sinn seachad an
fheadhainn dhà-chànanach (agus nì sinn seo a-rithist aon uair ’s gu bheil suaicheantas ùr air a dhèanamh

Conaltradh

l

l

Nuair a tha sinn ag ùrachadh soidhnichean fiosaigeach, agus nithean eile mar sgeadachadh nan carbadan, cleachdaidh sinn na teamplaidean branndaidh agus an
stiùireadh a rinneadh às dèidh an ath-sgrùdaidh air branndadh corporra. Seach nach tèid nithean ùrachadh ach a-mhàin nuair a bhios feum air nithean ùra nan àite,
bidh an sgaoileadh a’ dol air adhart fad ùine a’ phlana seo

Conaltradh / Bun-structar

l

l

Cuir crìoch air ath-sgrùdadh fastaidh corporra HIAL, agus dèan cinnteach gu bheil manaidsearan mothachail air na geallaidhean a thaobh na Gàidhlig

Goireasan Daonna

l

Cuir an gnìomh poileasaidh ùr a tha ag èirigh bhon ath-sgrùdadh chorporra, a’ gabhail a-steach ar dealas gus tagraichean le Gàidhlig a bhrosnachadh gus an tog sinn
comasan Gàidhlig na buidhne

Goireasan Daonna

l

l

Sgrùdadh Tòiseachail an Luchd-obrach

Conaltradh

Cruthaich agus brosnaich seata ghoireasan do luchd-obrach – seata de thrèanadh mothachaidh Gàidhlig agus sgilean Gàidhlig airson luchd-obrach loidhne-tòisich, a’
gabhail a-steach luchd-tèarainteachd

Goireasan Daonna / Conaltradh

l

l

Mar cheum a dh’ionnsaigh a bhith a’ cruthachadh seata-ghoireasan an luchd-obrach, stèidhich pròtacal gus luchd-obrach a stiùireadh gu goireasan air-loidhne agus/no
goireasan eile airson a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig

Conaltradh / Goireasan Daonna

l

Comharraich a bheil iarrtas ann airson trèanadh mothachaidh Gàidhlig agus /no a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig taobh a-staigh buidhnean com-pàirteach; sgrùdadh
a dhèanamh air cothroman airson co-thrèanadh a chur air dòigh

Goireasan Daonna

Dèan suirbhidh an luchd-obrach a-rithist air thoiseach air an treas tionndadh de Phlana Gàidhlig HIAL

Conaltradh

Thèid stuthan sanasachd bhon iomairt aithneachaidh nàiseanta #cleachdi a thabhann dhan luchd-obrach agus thèid am brosnachadh gus an cleachdadh - nithear athsgrùdadh air seo agus thèid a dhèanamh a-rithist nuair a bhios e iomchaidh

Conaltradh

l

Cùm sùil air an iarrtas air conaltradh Gàidhlig bho luchd-siubhail agus bho luchd-ùidh - mar phàirt de chonaltradh làitheil

Obrachaidhean / Conaltradh /
Goireasan Daonna

l

Mar phàirt den chiad suirbhidh cànain aig luchd-obrach, stèidhich an àireamh de fhreagairtean do chustamairean a nithear sa Gàidhlig aig an àm seo ann an sgrìobhadh
(post-d, litir, meadhanan sòisealta), agus gu labhairteach (aghaidh ri aghaidh agus air a’ fòn)

Conaltradh

l

Suidhich ìrean a ghabhas coileanadh airson freagairtean do chonaltradh Gàidhlig (m.e. teachdaireachdan aithneachaidh àbhaisteach airson puist-d)

Conaltradh / Obrachaidhean

Iomairt mothachaidh a ruith airson ar coimhearsnachdan, luchd-ùidh agus luchd-siubhail air ar comas freagairt ann an Gàidhlig agus sùil a chumail air àrdachadh sam
bith ann an conaltradh Gàidhlig, agus dèan seo a-rithist mar as iomchaidh

Conaltradh / Obrachaidhean

Cruthaich pròiseas gus an comas freagairt sa Ghàidhlig a mheudachadh – luchd-obrach a chomharrachadh ann an sgrùdadh luchd-obrach agus cothrom a thoirt
seachad air trèanadh agus taic (mar a chaidh a chomharrachadh gu h-àrd)

Conaltradh / Goireasan Daonna

Thèid abairt fàilte Gàidhlig a thoirt do gach neach-obrach a tha ag obair leis a’ phoball agus thèid am brosnachadh gus seo a chleachdadh

Conaltradh / Obrachaidhean

Bidh HIAL a’ tabhann seirbheisean bagaichean luchd-siubhail is bagaichean làimhe ann an Gàidhlig aig puirt-adhair far a bheil a’ Ghàidhlig na cànan coimhearsnachd
agus nuair a cheadaicheas comasan an luchd-obrach seo

Obrachaidhean

Mar bhunait air a’ chomas againn gus freagairtean a thoirt do chustamairean sa Ghàidhlig, nì sinn an iomairt airson Tosgairean Gàidhlig a-rithist – cuir air dòigh taic
leithid fòraman air-loidhne/buidhnean deasbaid msaa. gus taic bho cho-obraichean agus taic chorporra a thoirt seachad

Conaltradh / Obrachaidhean /
Goireasan Daonna

l

Cuir teachdaireachd fàilte Gàidhlig ann am teachdaireachdan freagairt-fòn ro-chlàraichte agus air a h-uile clàr-fiosrachadh mu sheirbheisean adhair far a bheil
teicneòlas agus siostaman a’ ceadachadh seo

ICT

l

Meudaich comas a bhith a’ cleachdadh Gàidhlig air clàran-fiosrachadh mu sheirbheisean adhair aig a’ chiad chothrom nuair a thèid teicneòlas agus siostaman ùrachadh
san àm ri teachd

ICT

l

Bidh prìomh sgrìobhainnean corporra dà-chànanach mar an cleachdadh àbhaist - Plana Ro-innleachdail HIAL agus an Aithisg Bhliadhnail, agus sgrìobhainnean roinnleachdail corporra sam bith eile a tha mu choinneimh a’ phobaill

Conaltradh

l

Beachdaich air Ball den Bhòrd-stiùiridh ainmeachadh mar "Ghaisgeach Gàidhlig"

Conaltradh

l

Dèan sgrùdadh air mar as urrainnear roghainn eadar-theangachaidh a thoirt a-steach air làrach-lìn ùr HIAL, a tha a’ gèilleadh ri barantachadh AAA

ICT / Conaltradh

l

Anns an eadar-ama meudachaidh sinn susbaint Gàidhlig tron làraich-lìn air fad, a’ toirt prìomhachas do shusbaint àrd-fhollaiseach/ àrd-bhuaidh, a’ gabhail a-steach nam
prìomh raointean fiosrachaidh againn leithid Mu ar Deidhinn, Bòrd-stiùiridh, Aithisgean Bliadhnail agus Cunntasan, agus Planaichean Ro-innleachdail

Conaltradh

l

Cuir earrann mu cho cudromach ’s a tha a’ Ghàidhlig agus a cultar air làrach-lìn HIAL

Conaltradh

l

Cùm oirnn a’ toirt a-steach susbaint mean air mhean agus a’ meudachadh susbaint Ghàidhlig air an làraich-lìn agus air na meadhanan sòisealta, a’ toirt prìomhachas do
shusbaint àrd-ìomhaigh agus a’ nochdadh spèis cho-ionann

Conaltradh

l

Thoir seachad seirbheisean eadar-theangachaidh nuair a thèid seo iarraidh aig tachartasan ìre-inbhe cudromach far a bheil Gàidhlig na cànan coimhearsnachd. Thèid an
t-seirbheis seo a thairgsinn gu gnìomhach ro làimh ann an deagh àm

Conaltradh

l

Stèidhich aonta com-pàirteachais airson sgoiltean, gus eadar-theangachadh Gàidhlig a thoirt seachad aig tachartasan com-pàirteachaidh aig HIAL taobh a-staigh
sgoiltean far a bheil Gàidhlig na cànan coimhearsnachd. Thèid an t-seirbheis seo a thairgsinn gu gnìomhach ro làimh ann an deagh àm

Conaltradh / Goireasan Daonna

l

Cleachdadh na Gàidhlig gu bhith mar phàirt de thachartasan poblach, le prìomhachas air tachartasan àrd-fhollaiseach agus tachartasan ann an coimhearsnachdan far a
bheil Gàidhlig na cànan coimhearsnachd

Conaltradh / Obrachaidhean

Thoir seachad trèanadh anns na meadhanan do bhuill den Àrd-Sgioba Stiùiridh agus Manaidsearan Puirt-adhair a chaidh a chomharrachadh mar neach aig a bheil
dreuchd meadhanan/dàimhean taobh a-muigh

Goireasan Daonna

Stèidhich siostam airson a bhith a’ co-roinn fiosrachadh aig com-pàirtichean mun Ghàidhlig is tachartasan Gàidhlig air seanailean meadhanan sòisealta HIAL

Conaltradh

l

Comharraich cothroman co-obrachaidh sam bith eadar HIAL agus Oifigear Ealain/Cultar na Gàidhlig aig Bòrd na Gàidhlig/Alba Chruthachail gus ealain is cultar na
Gàidhlig a chur air adhart taobh a-staigh sgìre HIAL

Conaltradh / Obrachaidhean

l

Dèan cinnteach gu bheil fios aig gach eadar-theangair mu na slatan-tomhais gu h-àrd (a’ gabhail a-steach nithean a nithear tro fo-chùmhnant, mar eisimpleir iris HIAL)

Conaltradh

l

l

l
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