
 
 
Beag-fhaclair 
Taobh a-staigh co-theacsa na sgrìobhainne seo, tha na briathran a chleachd 
sinn a’ ciallachadh:  
 
Coileanadh (a thaobh clann agus daoine òga)  
Tha seo a’ ciallachadh nan sgilean is buadhan air fad a tha air am fighe a-steach 
ann an ceithir comasan a’ Churraicealam airson Sàr-mhathais. Bidh seo ga 
leasachadh san sgoil agus ann an suidheachaidhean taobh a-muigh na sgoile, 
leithid obair-òigridh agus ionnsachadh teaghlaich.  
 
Buileachadh (a thaobh clann agus daoine òga) 
Tha seo a’ ciallachadh an adhartais a ghabhas a thomhas a bhios clann agus 
daoine òga a’ dèanamh an uair a bhios iad a’ dol tron sgoil agus an dèidh na sgoile 
fhàgail. Ann an co-theacsa CLD, bidh seo a’ buntainn gu h-àraid ri leasachadh 
sgilean airson ionnsachadh, beatha agus obair.  
 
Ionnsachadh proifeiseanta fad-dhreuchd (CLPL)  
’S e CLPL pròiseas leantainneach trom bi luchd-cleachdaidh CLD a’ gabhail 
uallach airson an cuid ionnsachaidh is leasachaidh, a’ cleachdadh fèin-ùghdarras 
proifeiseanta meudaichte a bhios a’ toirt dhaibh an cothrom a bhith a’ gabhail ri 
atharrachadh agus a bhith a’ coinneachadh nas fheàrr ri feumalachdan clann, 
daoine òga is inbhich ionnsachaidh.  
 
Leasachadh coimhearsnachd  
’S e Leasachadh Coimhearasnachd pròiseas far am bi daoine a’ tighinn ri chèile 
gus gnìomh a ghabhail air na tha cudromach dhaibh. Bidh e a’ cuideachadh 
choimhearsnachdan a bhith a’ cur rian orra fhèin agus a’ comharrachardh nan 
cùisean ris a bheil iad ag iarraidh a dhèiligeadh no nan cothroman a tha iad ag 
iarraidh a lorg. Gabhaidh seo a dhèanamh le coimhearsnachdan de dh’àite no le 
coimhearsnachdan de fhèin-aithne cho-phàirtichte. Tha leasachadh 
coimhearsnachd mu dheidhinn toirt gu buil comann sòisealta a tha nas ceirte, nas 
cothromaiche agus nas ion-ghabhalta. (SCDC) Cumhachdachadh 
choimhearsnachdan. Tha Riaghaltas na h-Alba a’ sàr-mhìneachadh 
cumhachdachadh choimhearsnachdan mar: ‘pròiseas far am bi daoine ag obair 
còmhla gus atharrachadh a thoirt gu buil sna coimhearsnachdan aca tro bhith a’ 
faighinn barrachd cumhachd is buaidh air na tha cudromach dhaibh.’  
Faodaidh coimhearsnachdan a bhith stèidhte air cruinn-eòlais, no faodaidh iad a 
bhith a’ co-phàirteachadh ùidhean, draghan no fèin-aithnean a tha cumanta.  
 
Dàta  
’S e dàta fiosrachadh fìrinneach agus staitistigs air an cruinneachadh còmhla 
airson fiosrachadh no anailis  
 
Ionnsachadh didseatach  
’S e ionnsachadh didseatach ionnsachadh a tha a’ faighinn taic, agus air a chur ris, 
le raon de theicneòlas didseatach agus modhan-obrach. Far a bheil luchd-
ionnsachaidh a’ cleachdadh ionnsachadh didseatach aig an taigh a bharrachd air 



 
 
ann an ionad-foghlaim airson ghnìomhachdan ionnsachaidh a tha foirmeil no neo-
fhoirmeil, bidh seo a’ toirt deagh bhuaidh air an cuid buileachaidh. Faodaidh 
teicneòlasan didseatach cobhair a thoirt ann a bhith a’ ceannsachadh nan dùbhlan 
ris am bi cuid de luchd-ionnsachaidh a’ dèiligeadh; faodaidh iad sgilean so-
fhastachd a leasachadh agus eòlas air slighean cùrsa-obrach a mheudachadh. 
 
Co-ionannachd  
’S e co-ionannachd toirt air falbh nam bacaidhean agus a bhith a’ leudachadh nan 
cothroman dhaibhsan aig nach eil mòran cothrom. Far a bheil co-ionannachd air a 
fighe a-steach ann an cleachdadh, cha bhi leth-bhreith stèidhichte air claon-bharail 
ann.  
 
Cothromas  
Tha cothromas a’ ciallachadh gu bheilear a’ dèiligeadh ri daoine gu cothromach, 
ach dh’fhaodadh e a bhith nach bithear a’ dèiligeadh ris a h-uile neach san aon 
dòigh. Tha cothromas ann an ionnsachadh a’ ciallachadh nach eil 
suidheachaidhean pearsanta no sòisealta, leithid gnè, cinnidheachd no cùl-raon 
teaghlaich, nam bacaidhean a thaobh comas foghlaim a choileanadh agus gu 
bheilear a’ toirt taic mhath don h-uile duine òg is inbheach gus sunnd agus sgilean 
airson ionnsachadh, beatha is obair fhaotainn.  
 
Ionnsachadh Teaghlaich 
Bidh ionnsachadh teaghlaich a’ brosnachadh buill an teaghlaich a bhith ag 
ionnsachadh còmhla, le fòcas air ionnsachadh eadar-ghinealach. Faodar 
gnìomhachdan ionnsachadh teaghlaich a dhealbhadh a dh’aon ghnothach gus 
pàrantan a chomasachadh a bhith ag ionnsachadh ciamar a dh’fhaodas iad taic a 
thoirt do ionnsachadh an cuid chloinne.  
 
Ionnsachadh eadar-ghinealach 
Bidh ionnsachadh eadar-ghinealach a’ cuideachadh luchd-cleachdaidh bho dhiofar 
ghinealaichean gu bhith ag ionnsachadh còmhla. Bidh e a’ toirt dhaoine de dhiofar 
aoisean ri chèile ann an dòigh a tha gan comasachadh a bhith a’ co-phàirteachadh 
an cuid fhèin-fhiosrachaidhean, eòlasan agus beachd-smuainean a chum leas an 
luchd-phàirteachaidh uile. Bidh e a’ brosnachadh tuigse is meas nas motha eadar 
ginealaichean, agus bidh e a’ cur ri oidhirpean gus coimhearsnachdan nas co-
sheasmhaiche a thogail.  
 
Luchd-ionnsachaidh 
Tha am briathar seo a’ ciallachadh duine sam bith a bhios a’ faighinn sheirbheisean 
bho chom-pàirteachas no neach-pàirt a tha a’ lìbhrigeadh solar CLD. Tha e a’ 
gabhail a-steach, ach chan eil e cuibhrichte ri, daoine ris am faod thu bruidhinn air 
an fòn, cliantan, custamairean, clann, daoine òga, inbhich, luchd-ùidhe, 
teaghlaichean, saor-thoilich, luchd-iomairt coimhearsnachd agus buill 
coimhearsnachd.  
 
 
 



 
 
 
Luchd-pàirt 
Tha seo a’ gabhail a-steach an dà chuid na buidhnean a tha a’ lìbhrigeadh 
ionnsachadh is leasachadh sa choimhearsnachd agus seirbheisean eile a tha a’ 
cur ri com-pàirteachasan. Dh’fhaodadh seo a bhith a’ gabhail a-steach, ach chan eil 
e cuibhrichte ri, seirbheisean CLD, sgoiltean, cultar is spòrs, an NHS, colaistean, 
am poileas, an treas raon, buidhnean coimhearsnachd, leabharlannan agus 
fastaichean.  
 
Feartan dìonta 
’S iad na feartan dìonta fo Achd Co-ionannachd 2010: aois; ciorramachd; ath-
bhuileachadh gnè; pòsadh agus cèileachadh sìobhalta; leatromachd agus 
màthaireachd; cinneadh; creideamh agus cràbhadh; gnè; agus aomadh 
gnèitheasach.  
 
Dìon 
Tha dìon a’ gabhail a-steach, ach tha e a’ dol nas fharsainge na, dìon cloinne. Tha 
e a’ ciallachadh cur air adhart leas na cloinne, daoine òga agus inbhich so-leònta. 
 
Saor-thoilich 
Tha am briathar seo ga chleachdadh a thaobh a h-uile duine a tha a’ cur ris an 
raon-obrach agad ach nach eil air am pàigheadh. Bidh e a’ gabhail a-steach a h-
uile duine ris an canar saor-thoileach. Dh’fhaodadh e cuideachd a bhith a’ gabhail 
a-steach daoine eile leithid: buill bùird; urrasairean; buill na comataidh-stiùiridh; 
iadsan a tha air buidhnean comhairleachaidh; inntearnaich neo-phàighte; iadsan a 
tha air greis gnìomhachais; iadsan a tha a’ dèanamh seirbheis coimhearsnachd; 
saor-thoilich a tha a’ togail airgid; luchd-cuideachaidh; agus iadsan a tha air am fo-
fhastadh bho bhuidhnean eile.  
 
Cothroman leasachaidh an fheachd-obrach 
Tha seo a’ gabhail a-steach a h-uile gnìomachd ionnsachaidh is leasachaidh sam 
bi luchd-obrach is saor-thoilich an sàs. Tha e a’ gabhail a-steach ach gun a bhith 
cuibhrichte ri: trèanadh; ionnsachadh proifeiseanta fad-dhreuchd; leasachadh 
feachd-obrach; sgàileachadh; ionnsachadh air-loidhne; a’ dèanamh dhuaisean is 
teisteanasan. Bidh luchd-cleachdaidh CLD a’ gabhail uallach airson an cuid 
ionnsachaidh is leasachaidh, a’ cleachdadh fèin-ùghdarras proifeiseanta 
meudaichte a bhios a’ toirt dhaibh an cothrom a bhith a’ gabhail ri atharrachadh 
agus a bhith a’ coinneachadh nas fheàrr ri feumalachdan clann, daoine òga is 
inbhich ionnsachaidh. 
 


