
 

 
 

Éire & an tSaimbia – Difríocht á Dhéanamh le Chéile - Bileog 1 – Tuiscint 
Ullmhuchán: Mínigh: sparánachtaí, míchothú, íospartach, na Breithiúna, comhionannas inscne 

 
Cuid 1 

Pobalscoil Oscailte Linda 

 

1. Cé chomh fada is atá Cúnamh Éireann ag obair sa tSaimbia? 
2. Cé a d’oibrigh le chéile chun Pobalscoil Oscailte Linda gar do Lusaka 

a thógail? 
3. Cén fáth go bhfágann cailíní an scoil níos luaithe ná buachaillí? Cad 

a tharlaíonn dóibh ansin dar le Maimbo agus Manyale. 
4. Cad a chiallaíonn Príomhoide Doreen nuair a deir sí; “Nuair a 

chuireann tú oideachas ar chailín, cuireann tú oideachas ar 
náisiún”? 

 

Cuid 2 (ag 1.53 nóiméad) 
Clinic Neri 

 

1. Cén fhadhb sláinte atá ag Rónán? 
2. Cén tacaíocht agus cabhair atá ar fáil do pháistí agus a 

dtuismitheoirí ag Clinic Neri? 
3. Conas a théann an míchothú i bhfeidhm ar pháistí, dar le saineolaí 

cothúcháin Joyce Makasa? 
 

 

Cuid 3 (ag 2.55 nóimead) 
Cothú –  Clár Musika 

 

1. Conas atá an tathrú aeráide ag cruthú fadhbanna do Universe? 
2. Conas a chabhraigh Cúnamh Éireann agus Musika le Universe? 
3. Conas a mhíníonn Miranda Mateya ‘an t-ocras i bhfolach’? 
4. Oibríonn an Dochtúr Mwiya Mundia ag Ambasáid na hÉireann. Dar 

leis, cad chuige atá Cúnamh Éireann go maith? 
 

Cuid 4 (ag 4.29 nóiméád) 
Build It International 

 

1. Cad iad na scileanna a fhaigheann daoine óga ó chomhphairtí 
Chúnamh Éireann, Build It International? 

2. Cén céatadán de rannpháirtithe an chúrsa a chaithfidh a bheith ina 
mná? 

3. An bhfuil na conraitheoirí sásta mná a fhostú? 

Cuid 5 (ag 5.58 nóiméad) 
An Chúirt in Lusaka

 

1. As an 25 breitheamh sa chúirt seo in Lusaka, cé mhéad bean atá 
ann? 

2. Cén fath gur mhaoinigh Cúnamh Éireann na seomraí finnéithe agus 
an bonneagar eile teicneolaíochta ar fud na Saimbia? 

3. Cén buntáiste a bhaineann leis an teicneolaíocht dar le Sylvia Tolosi 
ó Bhreithiúna na Saimbia? 

Cuid 6 (ag 6.43 nóiméad) 
Coláiste Evelyn Hone 

 

1. Cén cúrsa, bunaithe ar chúrsa i mBaile Formaid, atá Martin Tembo 
ar tí seoladh? 

2. Luaigh ceithre scil atá le foghlaim ón dara cúrsa maoinithe ag  
Cúnamh Éireann, é bunaithe ar chúrsa eile ó Bhaile Formaid. 

3. Cad atá le rá ag Charles Tembo faoi? 

 
 


