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Treoirlínte 

Dátheangachas: 

Beidh póstálacha de chuid An Foras Pátrúnachta i nGaeilge agus i mBéarla ar ár meáin shóisialta ar 

mhaithe le hinrochtaineacht a chinntiú do na geallsealbhóirí go léir.  

 

Tuin: 

Is tuin leathfhoirmeálta a bheidh ag An Foras Pátrúnachta ar na meáin shóisialta mar gur uirlis 

chumarsáide oifigiúil don eagraíocht atá inti ach go gcaithfidh gach duine an t-eolas a thuiscint. 

Beidh an t-ábhar scríofa i nGaeilge & i mBéarla soiléir. Cuirfear gach iarracht isteach póstálacha 

Twitter a dhéanamh sothuigthe, in ainneoin an teorainn 140 carachtar.  

 

Íomhánna / Físeán: 

Bainfear úsáid as íomhánna nó físeán más cuí mar go mbíonn rannpháirtíocht níos mó le póstálacha 

mar seo.  

 

Cóipcheart agus ceisteanna dlí: 

Má tá úsáid á baint as ábhar de chuid duine eile m.sh. grianghrafanna, tabharfaidh aitheantas don 

mhéid sin sna póstálacha & beidh cead faighte uathu an t-ábhar a úsáid. Ní bhainfear úsáid as na 

cóipchearta, trádmharcanna, cearta poiblíochta ná cearta daoine eile gan cead cuí a bheith faighte 

uathu siúd ar leo na cearta sin.  

 

Polasaí do na Meáin Shóisialta 

Cuireann An Foras Pátrúnachta fáilte roimh theachtaireachtaí agus idirghníomhartha ar ár 

leathanaigh do na meáin shóisialta. Ní mór a thabhairt faoi deara, áfach: 

 Bainfear aon bharúlacha / ábhar atá maslach nó neamhoiriúnach 

 Déanfar gach iarracht póstálacha a dhéanamh i mBéarla agus i nGaeilge 

 Beidh monatóireacht ar na leathanaigh ó 9rn-5in, Luan go hAoine 

 Déanfar gach iarracht freagra a thabhairt ar theachtaireachtaí taobh istigh de 48 uair más 

féidir 

 

Polasaí Barúlacha: 

Baineann An Foras Pátrúnachta úsáid as na meáin shóisialta ar líne le heolas a roinnt, aiseolas a 

bhailiú agus comhrá a chruthú lenár bpobal. Cuirimid fáilte roimh smaointí agus tuairimí ach 

bainfimid aon bharúil nó ábhar atá: 

 Graosta nó ciníoch 

 Teanga bagrach, maslaithe nó ionsaithe pearsanta 

 Ráitis a d’fhéadfadh leabhal a bheith i gceist leo 

 Ábhar bradaílthe; aon ábhar a sháraíonn aon dlí, cóipcheart san áireamh 

 Eolas pearsanta atá príobháideach gan chead 

 Eolas nó naisc nach mbaineann leis an ábhar cainte 

 Cur chun cinn earraí/seirbhísí tráchtála nó turscar 

http://www.foras.ie/

