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Malairtí agus Roghanna
Foirm Aiseolais - Cuir do chuid tuairimí in iúl dúinn!
Seoladh:

Ainm:
Uimhir Theagmhála:
Dáta:
R-phost:

Éirchód:

An bhfuil cónaí ort / an bhfuil réadmhaoin agat sa
Limistéar Staidéir?
Tá
Níl

Tabhair seoladh na réadmhaoine atá agat sa Limistéar
Staidéir / Chonair Rogha / Rogha Bealaigh má tá sé
éagsúil ó do sheoladh poist:

Má tá cónaí ort / má tá réadmhaoin agat sa Limistéar
Staidéir, cén cineál réadmhaoine atá i gceist?
Cónaitheach

Feirm

Tráchtála

Eile
An bhfuil tú ag obair sa Limistéar Staidéir?
Tá
Níl

Éirchód:

An bhfuil cónaí ort / an bhfuil réadmhaoin agat i
gceann de na Conairí Rogha / Roghanna Bealaigh?
Tá
Níl

Má tá, cé acu?

Sonraí Breise:

Cé chomh minic is a thaistealaíonn tú laistigh den
Limistéar Staidéir?
Go míosúil (nó ní
Go
Go
chomh minic sin)
laethúil
seachtainiúil

An dtéann tusa/do chlann ar scoil sa Limistéar
Staidéir?
Tá

Níl

An úsáideann tú aon cheann de na modhanna iompair a leanas sa Limistéar Staidéir?
Siúl

Rothaíocht

Leoraí / trucail / veain

Bus

Iarnród

Carr mar phaisinéir

Cé acu is mó a úsáideann tú?

An úsáidfeá seirbhísí iarnróid dá mbeidís ar fáil níos
minice, le hamanna taistil laghdaithe?
Tá

Carr mar thiománaí

Níl

Más ‘d’úsáidfinn’ a d’fhreagair tú ar an dá cheist
thuas, cé acu bealaí bus nó iarnróid?

An úsáidfeá seirbhísí bus dá mbeidís ar fáil níos
minice?
Tá

Níl

Mura n-úsáidfeadh, céard a stopann tú ó iompar poiblí
a úsáid?
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Cé chomh minic is a dhéanann tú turas sa Limistéar
Staidéir ag siúl?
Timpeall uair
sa mhí

Riamh

Níos mó ná uair sa tseachtain

Céard é príomhchuspóir na dturas a dhéanann tú ag
siúl? Cuir tic le gach ceann a bhaineann leat
Chuig an
scoil

Comaitéireacht

Timpeall uair
sa tseachtain

Eile

Go laethúil

Fóillíocht

Cad iad na príomhbhacainní le siúl?
Sábháilteacht

Tráchtflows

Cosáin
oiriúnacha

Feithiclí Earraí Troma /
Trucailí

Easpa nascachta

Eile
Cé chomh fada is a bheifeá sásta taisteal chuig do cheann scríbe de shiúl na gcos?
<1km

1-5km

<5km

<15 nóiméad

Cé chomh minic is a dhéanann tú turas sa Limistéar
Staidéir ag rothaíocht?

15-30 nóiméad

30-60 nóiméad

60 nóiméad+

Céard é príomhchuspóir na dturas a dhéanann tú ag
rothaíocht? Cuir tic le gach ceann a bhaineann leat

Timpeall uair
Timpeall uair
sa tseachtain
sa mhí
Níos mó ná uair
Go laethúil
sa tseachtain

Ri-

Comaitéireacht

Chuig an
scoil

Fóillíocht

Eile

Cad iad na príomhbhacainní le rothaíocht?
Sábháilteacht

Feithiclí Earraí

Tráchtflows

Cosáin oiriúnacha

Easpa nascachta

Eile
Cé chomh fada is a bheifeá sásta taisteal chuig do cheann scríbe ag rothaíocht?
<5km

5-10km

10-20km

<15 nóiméad

15-30 nóiméad

30-60 nóiméad

60 nóiméad+

Má tá aon fhaisnéis nó tuairim shonrach agat maidir leis an Limistéar Staidéir nó maidir leis na Malairtí agus Roghanna beartaithe ba mhaith leat a chur faoi bhráid fhoireann an tionscadail, cuir ar an eolas muid: (luaigh an Mhalairt nó

Rogha a bhfuil tionchar aici ort agus féadfaidh tú leathanaigh bhreise a úsáid, agus doiciméid tacaíochta / íomhánna / mapaí a chur
isteach más mian leat)

Is féidir an fhoirm aiseolais seo a líonadh amach ar líne ag https://n24waterford2cahir.ie/ nó is féidir í a sheoladh ar ais trí
ríomhphost nó sa phost ar an 20 Bealtaine 2022 nó roimhe
R-phost: N24Waterford2Cahir@kilkennycoco.ie
N24 Port Láirge go dtí an Chathair

Comhairle Contae Chill Chainnigh
Halla an Chontae
Sráid Eoin
Cill Chainnigh
R95 A39T

Cosaint Sonraí: Toilím, trí mo chuid sonraí a sholáthar san Fhoirm Aiseolais
seo, go bhféadfaí mo chuid sonraí pearsanta a úsáid i gcomhréir le Fógra
Príobháideachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh atá ar fáil agt: www.
n24waterford2cahir.ie/privacy-statement/

Go raibh maith agat as do chuid aiseolais

