
SNP
Tòraidhean
Làbaraich
Uaine 
Libearalaich 
Dheamocratach

Cò tha ag obair ann?
Tha 129 Ball Pàrlamaid na  
h-Alba (BPA) ann. Bidh iad air  
an taghadh ann an taghadh.
Tha an dealbh seo a’ sealltainn 
nam BPA a chaidh a thaghadh 
ann an 2016. 

Cuir a-steach àireamh nam 
BPA aig gach pàrtaidh...

SNP -

Làbaraich -

Libearalaich 
Dheamocratach -

Tòraidhean -

Neo-eisimeileach -

Dè an dath a th’ air 
gach pàrtaidh?

SNP -

Làbaraich -

Libearalaich 
Dheamocratach -

Tòraidhean -

Neo-eisimeileach -

Faigh a-mach mu 
Phàrlamaid na h-Alba

còig dearg
uaine

buidhe orainds
gorm

fichead sa cheithir sia
trithead sa h-aon 

seasgad sa trì
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Càite bheil Pàrlamaid 
na h-Alba?

Tha i ann an dùthaich air a bheil...

 Tha i ann am baile air a bheil... 

Tha togalach na Pàrlamaid ann an sgìre  
de Dhùn Èideann air a bheil...

Tagh bho na faclan seo...

Dùn Èideann
Holyrood

Alba
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Dè an obair a nì BPA?
Lion an clàr le na bha am BPA a’ dèanamh aig an àm.

Leabhar-
latha BPA

Uair Dè bha i a’ dèanamh?

09.00
A’ leughadh mo  
litrichean agus 
puist-d san oifis.

13.00
Biadh le seann daoine 
às an sgìre agam.

18.30
A’ dol gu coinneamh 
aig a’ phàrtaidh 
phoilitigeach agam.

10.30
A’ coinneachadh ri sgoil 
a tha anns a’ Phàrlamaid.

15.30
Ag èisteachd ri deasbad 
air tuathanasan.

19.30
A’ dol dhachaigh air an 
trèana.

12.00
A’ faighneachd ceist 
aig Ceistean don 
Phrìomh Mhinistear.

17.00
A’ bhòtadh aig àm 
bhòtaidh. 

20.00
Biadh le mo  
theaghlach.

Naoi uairean 
Leth-uair às dèidh deich
Meadhan-latha
Leth-uair as dèidh sia
Leth-uair às dèidh seachd

• Tha i a’ leughadh litrichean is post-d.
• Tha i a’ dol gu coinneamh aig a’ phàrtaidh 
   phoilitigeach aice.
• Tha i a’ faighneachd ceist den phrìomh mhinistear.
• Tha i a’ dol air an trèana.
• Tha i a’ coinneachadh le buidheann sgoile.
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Cò na BPA a th’ agad?
Lìon am fiosrachadh airson aon BhPA. 
Rach gu www.parliament.scot/msps
Cuir a-steach an còd puist agad.
Tagh aon de na BPA airson na sgìre agad 
lìon am fiosrachadh shìos.

Geàrr a-mach 
dealbh den 
BhPA agad agus 
cuir an seo e.

• Ainm  

• Aois 

• Latha-breith  

• Dath fuilt 

• Dath shùilean 

• BPA airson 

• Pàrtaidh Poilitigeach 
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Dè chì thu ann am 
Pàrlamaid na h-Alba?
Lìon na seantansan shìos leis an rud ceart.

Faodaidh tu coimhead air BPA a’ gabhail 
pàirt ann an 

Gabh air do shochair is gabh cupa tì anns a’ 

Rach air                           airson ionnsachadh mun Phàrlamaid

Faigh cairt-phuist airson a chur dhachaigh anns a’

Coisich taobh a-muigh an 
togalach gus sùil a thoirt air 

Café Bùth Turas Deasbad Flùraichean 
is craobhan
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