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Rudaí Le Foghlaim
Sula Dtéann Tú

Children |



Students |

Business people |

C H I N A - T h i n g s To K n o w B e fo r e Yo u G o

Tourists

Brollach
Aon uair a théann tú go dtí tír nó casann tú le daoine ón tír sin, tagann tú anall i gcónaí ar na
rudaí a bhfuil éagsúil. Itheann siad rudaí éagsúla, tá smaointe éagsúla acu faoin am, bhéasaíocht,
conas duine éigin a urramú, cad é tábhachtach sa saol. Go leor go nádúrtha, agus in ainneoin a
fhios agat nach bhfuil gach saoránach de tír amháin ag iompar iad féin go léir ar an mbealach
céanna, ní mór dúinn teoiricí ginearálta a chumadh as an méid a fheicimid agus a n-airíonn muid.
Cabhraíonn sé linn ciall a bhaint as timpeallachtaí nua agus tugann sé dúinn leideanna faoi conas iad féin a iompar. Anseo tá forbhreathnú gairid ar chuid de na rudaí is féidir leat aireachtáil
nuair a thugann tú cuairt ar an tSín nó nuair a bhíonn tú ag caint le Sínigh. Is léir nach mbeidh
gach duine ag iompar é féin mar a thuairiscítear, ach beidh an chuid is mó a bheith tógtha suas
i dtimpeallacht ina bhfuil an méid cur síos againn mar gnáthchuid de shaol sóisialta. Cad é tábhachtach é seo a léamh le aigne oscailte agus chun an fhaisnéis seo a úsáid mar phointe tosaigh le
haghaidh iniúchadh ar a saibhreas na Síne agus a chultúr.
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Caibidil 1

Roinnt Cúlra Achomair
BASIC MODULE |

Is é an tSín an tríú tír is mó ar domhan - tar éis an Rúis agus Ceanada
- agus an tír is mó de na hÁise. Tá an chríoch thart 9.600.000 ciliméadar
cearnach áitrithe ag níos mó ná 1.300.000.000 duine.

Tá athracha sa tSín go minic an-mhór. Dar leis
an leabhar oifigiúil gorm a foilsíodh i 2009
ag an Acadamh Eolaíochta Shóisialta na Síne
tuairiscítear go bhfuil, suas go 2008, 118
cathracha le daonra níos mó ná 1 milliún agus
4 cathracha os cionn 10 milliún. Na cathracha is
mó daonra atá Chongqing timpeall 29.190.000
i 2011, Shanghai 23.470.000 i 2011, agus
ina dhiaidh sin Beijing 20.180.000 i 2011 Tá
réigiún Hong Cong áitrithe „ach” ag thart ar
7.071.576 duine.
Ainmníodh an tír an tSín ag eachtrannaigh. An
Sínis traidisiúnta sé glaoch ar an Ríocht Mheán
(Zhongguo). San am atá caite a mheastar
na Síne go deimhin, a dtír an t-ionad ar fud
an domhain. Inniu, tá daoine Sínis fós anbhródúil as a n-náisiún agus a chultúr. Má tá tú
tSín cháineadh chuig Sínis, féadfaidh sé nó sí
a bhraitheann go pearsanta an-olc. Mar
sin, mar aon le haon taistil go tír eile, tá sé
ciallmhar a tuairimí criticiúla a choinneáil
féin. Is é seo an cás go háirithe le hábhair go
bhfuil a ghintear cáineadh na Síne san Iarthar,
mar shampla beartais an leanbh amháin agus
cearta an duine. Stiúradh soiléir de na trí
T - Tibéid, Taiwan, agus Tianamen - chomh
maith.



Dar leis an eolas oifigiúil an rialtais na Síne go bhfuil
56 grúpaí éagsúla eitneacha ina gcónaí sa tSín. Is iad
an chuid is mó (níos mó ná 90%) Sínis Han, ag fágáil
55 grúpaí mionlaigh ina gcónaí ar fud na tíre. Tá an
rialtas na Síne lena mbaineann a choimeád ar bun
le céannacht na grúpaí seo agus mar thoradh ar seo,
nach bhfuil na grúpaí faoi réir reachtaíocht rialaithe
daonra.
De réir suirbhé ag Purdu Ollscoil i gcrích i 2007 níos
mó ná leath de shaoránaigh na Síne éileamh a bheith
aindiachaí. An Réabhlóid Chultúrtha Bhí tionchar
mór ar seo. Mar sin féin, creidimh ar reiligiún
beagnach gach - is féidir Taoism, Búdachas, Ioslam,
an Giúdachas, le fáil sa tSín.

Taoism,
Búdachas,
Ioslam,
an Giúdachas,
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le fáil sa tSín.

Caibidil 1

Comhphobail eitneacha
BASIC MODULE |

Tá dearcadh leithlí do gach duine daonna le
feiceáil go minic mar is gnách ar an gcultúr an
iarthair. Sa tSín daoine a thabhairt suas ar an
tuairim go dtagann an phobail den chéad uair
- is é a leas níos tábhachtaí ná sonas aonair.
Dá bhrí sin, a dhéanann daoine Síne go
minic cad a dhéanann daoine eile, dar cad a
cheapann daoine eile agus cinntí a dhéanamh
le chéile. Tar éis an tsaoil, más rud é go
bhfuil gach duine ag déanamh rud éigin ar
bhealach ar leith caithfidh sé ciall a bhaint as.
Is comhchuibheas laistigh de ghrúpa an luach
is mó. Dá bhrí sin, tá seasamh amach as an
slua, atá le feiceáil chomh dearfach agus san
iarthar, amharc diúltach sa tSín. Tá admháil go
bhfuil an athrú. Bíonn an nglúin óg a bheith
níos individualist, cé go bhfuil an tuiscint ar
dílseacht do chlann, do chuideachta agus go
tír fós an-láidir.
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Luachanna agus Dearcadh
BASIC MODULE |

Maidir le daoine Síneach na prionsabail a bhaineann
Taoism agus Confucianism mar bunúsach a gcultúr
agus tá siad seo chothaímid fós inniu. Tá na luachanna
traidisiúnta atá i gceist go bunúsach leis an iarraidh
le haghaidh aon dul leis an domhan, timpeall glacadh
féin-, chomh maith leis na cúig Confucian virtues
cuibheas, eagna, righteousness dhílseacht, agus
daonnachta.
Is é an rud is tábhachtaí ar feadh na Síne a „shábháil
aghaidh”. Is féidir é seo a aithint le coincheapa thiar
onóir dínit, agus dea-cháil. Tá duine éigin a „Coinníonn
a aghaidh féin” agus cabhraíonn sé na daoine eile a
choinneáil ar a n-aghaidh duine respectable. Chun
„aghaidh loosing” Sínis Is tragóid. D’fhéadfadh sé
mar thoradh ar an miondealú ar an gcaidreamh. Dá
bhrí sin tá sé tábhachtach a chinntiú go ritheann
comhráite go réidh. D’fhéadfadh cáineadh Díreach,
go háirithe ar an duine thaobh mar thoradh go maith
i caillteanas aghaidh agus cairdeas féideartha nó
caidreamh gnó a scriosadh.



Go traidisiúnta, is fuath leis na Sínigh ag gearradh
suntais . Is mór siad modesty agus cúirtéis tuigtear
mar ghannmheas an duine féin, a bhfuil níos mó nó
níos lú cothrom le foirmeacha thiar modesty. Bheadh
Sínis underestimate i gcónaí é féin agus an stádas sin
timpeall air béim. Nuair a chloiseann sé compliment
bheadh sé a rá go bhfuil sé exaggerated agus nach
bhfuil sé tuillte aige.
Tá an meas ar thraidisiún an-tábhachtach i saol
Sínigh. Ní haon ionadh é seo ós rud é go bhfuil roinnt
traidisiún Sínigh mhair gan bhriseadh na mílte bliain.
Tá daoine Sínigh feasach ar cé chomh tábhachtach is
a chuireann siad le forbairt na sibhialtachta domhan.
Go deimhin, bheadh na daonnachta a dhéanamh
gan pháipéar, poirceallán pasta,, an córas deachúil,
scáthanna fearthainne, síoda, compáis, bharraí,
clódóireacht, púdar gunna, tae, fiacla agus ... páipéar
leithris?
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Caibidil 2

Páistí sa tSín
CHILDREN MODULE |

Tá grá mór do pháistí sa tSín. Níl siad mar dhaoine ar leith, ach de
réir mar sliocht - sliocht ar an líne. Tá Síneach doscarthach agus don
saol, faoi cheangal le teaghlach le grá agus glacadh, ach freisin go
bhfuil baint acu agus a bhfuil a fhios acu faoi gach rud.

Sa tSín de ghnáth na seantuismitheoirí cúram
a ghlacadh ar leanbh. Páistí á n-iompar go
traidisiúnta ina bachlainn nó ar chúl na
daoine fásta i bhfad níos faide ná mar is
gnách an cás san Iarthar.Bíonn siad freisin ag
codladh go minic i seomra na tuismitheoirí
i bhfad níos faide ná i dtithe an Iarthair.
Creideann cuid acu gurb é an iompar seo a
ba cúis leis an spiorad comhchoitiantachta
atá chomh forleithne i sochaí na Sínigh.

Ó na 1970í déanacha, le tabhairt isteach de réir a chéile ar an
‘polasaí leanbh amháin’, níl an teaghlach meán Sínighag tógáil ach
páiste amháin, cé go bhfuil an polasaí seo ag tosú anois á maolú.
Ar bhealach tá baint aige leis an méadú ar rachmas. Is féidir le
tuismitheoirí acmhainneach anois beirt pháistí a thógáil agus is
féidir na bhfíneálacha a gearradh uaireanta le haghaidh an dara
leanbh a íoc. Is é an leanbh an t-ionad an teaghlaigh - thugann siad
orthu ‘impirí beaga’ - agus fiú i dteaghlaigh nach bhfuil tuismitheoirí
an-saibhir ann ag chur ar fáil an chuid is fearr dá gcuid leanaí.
Deireann daoine go bhfuil siad thar a bheith bog leo.



AC nH ItNSAí n- -TRhui ndgasí To
L e FK on gohwl aBi m
e foSruel aYoduTéGaon n Tú

Caibidil 2

Páistí sa tSín
CHILDREN MODULE |

Níl mórán am saor ag Síneach beag. Smaoinaíonn
tuismitheoirí Sínigh go dtéann an iomarca ama saor
in aisce i bhfeidhm go diúltach ar na torthaí foghlama.
In am ar shiúl ó staidéir, d’fhéadfadh páistí eitilt
faoileoirí, cleachtadh Kung Fu, leadóg boird nó imirt
badminton nó gníomhaíochtaí amuigh faoin aer eile.
Feictear dona tuismitheoirí gurb é seo mar chuid de
fhorbairt an pháiste iomlán.
Aire a thabhairt do thuismitheoirí grámhara Sínigh
go príomha le haghaidh fhorbairt na n-leanbh.
Ba mhian le Síneach óg a bheith ag obair go dian
agus ag iarraidh barr feabhais. Na tuismitheoirí atá
ceaptha chun a sliochta sholáthar le scileanna is féidir
a bheith úsáideach i ndaoine fásta. Díreach mar atá
in a lán tíortha meastar go bhfuil sé mícheart cur amú
ama ar an teilifís, nó ar cluichí físeáin , cé go bhfuil an
nglúin óg ag éirí níos cairdiúla don idirlíon.

Go traidisiúnta ní thugann máthair Síneach aon cúram
i bhfad do féin-mheas an linbh . Tá a mhíshástacht le
torthaí oibre an pháiste curtha in iúl gio hionraic agus
go neamhbhalbh. Sí nach bhfuil chomh maith dul
isteach faoi gach rud a bhíonn leanbh a dhéanamh
- roinnt rudaí atá soiléir agus nach gá iad a luach
saothair. Bainte amach go bhfuil fíor meas ag an
teaghlach ar fad. Le déanaí, áfach, tá sé ag éirí seo
ina n-ábhar díospóireachta sna meáin Sínigh.

Tuismitheoireachta chuireann béim mhór ar
an bhua traidisiúnta „dong shi”, i bhfocail eile,
a mhúineadh do leanbh féin a iompar mar is cuí leis
an staid ag am ar bith agus gan rabhaidh. Ba chóir
do pháistí a bheith tuisceanach agus aibí, sa chéad
áit ag tabhairt aire faoi dhaoine eile agus san áit
eile fúthu féin. Ba chóir go fear óg a thuar freisin ar
riachtanais daoine eile.
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Oideachas
STUDENTS MODULE |

Oideachas gcaitear an-dáiríre - a thógann sé tosaíocht thar gach rud
eile. Sínigh tá dóchas ard acu ina leanaí agus dá bhrí sin iarracht iad
a bhaint amach. Ó aois an-luath a fháil do pháistí a úsáidtear chun
iomaíocht agus ag obair go dian le haghaidh na gráid is airde.

Tá an fhogh
laim bunait
he go príom
chuimhne. Ó
ha ar an gc
aois an-óg c
leachtas
hun a scrío
cuimhneam
bh, i Sínigh
h ar líon mó
óg ag
r de charach
leor a thuisc
tair. Mar sin
int go bhfuil
,
tá
sé go
dea-chuimh
den chóras o
ne gné thábh
ideachais.
achtach
Sa tSín, múinteoirí le meas mór. Tá sé a mheastar a
bheith drochbhéasach le glaoch orthu go díreach ag a nainm. Is é an bealach is gnáth le glaoch orthu le sloinne
agus an focal ‘múinteoir’. Mar sin, má tá tú múinteoir ar
a dtugtar Mrs Wang, ba mhaith leat glaoch a Wang Lao
Shi (‘múinteoir’ Wang).

Amach ó dong shi tá freisin an bhua „Zheng Jing”, nó
cuibheas. Ba chóir go mbeadh Sínigh óga a bheith
dílis, onórach, óir, fíréanta, agus umhal. Ba chóir ar
aon bhealach siad strae ó na noirm inghlactha.
Sa tSín oideachais a thosaíonn ag aois 3, agus mar sin
ní beagnach oibleagáid a dhéanamh ar an teaghlach
a bheith bródúil as trí torthaí maithe. D’fhéadfadh
a bheith ina „A lúide” tragóid teaghlaigh. Scoil gráid



nach bhfuil sásúil, mar thoradh ar uair an chloig de
cleachtaí breise sa bhaile, i gcomhréir leis an riail go
bhfuil „dhéanann cleachtas foirfe”.
Bhfuil leanaí an-Sínigh crua-oibre - siad uair an chloig
a chaitheamh le leabhair agus an chuid is mó acu ag
freastal ar ranganna breise atá roghnaithe ag a gcuid
tuismitheoirí. Is iad seo go minic ceachtanna Béarla, ag
seinm uirlisí ceoil, snámh agus cleachtadh coirp eile.
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Oideachas
STUDENTS MODULE |

Tá trí leibhéal ar an gcóras scoile - tosaigh, lár agus scoil ard sula
scrúduithe chun bogadh ar aghaidh go dtí an ollscoil.
Tá an scrúdú ollscoile ar a dtugtar „faoi scrúdú níos airde” (Gao
Kao) agus tá sé i gcrích i Meitheamh gach bliain i ngach chúige.
Maireann sé ar feadh 3 lá agus áirítear matamaitic, teanga
Sínigh, teanga iasachta agus ábhar breise a athraíonn de réir
an mór-mian le mic léinn ionchasach iarratas a dhéanamh.
Sa tSín i 2011 bhí 2,429 ceadaithe ollscoileanna stáit
agus príobháideacha. Ní bhaineann sé seo roinnt measc
ollscoileanna míleata ná ollscoileanna i Hong Cong nó Macao.
( Sa tSín níl aon idirdhealú idir coláistí agus ollscoileanna)
Tá timpeall 34.000.000 duine ag staidéar ag ollscoileanna
Sínigh i láthair na huaire. Tar éis 4 bliana mic léinn a fháil de
ghnáth le Céim ar chéim. Chun Máistreacht a fháil éilíonn
go minic 2 nó 3 bliana sa bhreis de staidéar. Ghlacann PhD
de ghnáth 3 - 5 bliana.

Cé go bhfuil go leor Sínigh óga ag freastal ar ollscoil (i% 2011
78.7 de gach fhágann an scoil go raibh an deis chun dul go
dtí an ollscoil) *, tá roghnú le haghaidh an ollscoil is fearr ar
an-dian.
Uaireanta, éilíonn sé a bheith ina mhac léinn cúige barr
a ligean isteach le hollscoil barr. Tá an comórtas diana agus
uaireanta is féidir codán de phointe cinneadh a dhéanamh má
dtugtar cead isteach nó nach bhfuil. Tá roinnt ollscoileanna
feidhmiú anois ar a gcuid scrúduithe iontrála féin ar bharr
an „Gao Kao”, nó mar tástála bealach isteach go díreach.
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Oideachas
STUDENTS MODULE |

Tugann na Síne cuireadh go fonnmhar chuig mic léinn ó thar lear. Gan trácht ar a bheith
ag roinnt eolais agus taithí, feabhsítear an phróifíl idirnáisiúnta ollscoile trí mhalartuithe
leis, agus cuairteanna ó, mic léinn thar lear.
An chuid is mó dena mic léinn Sínigh cónaíonn siad ar an gcampas. Tá cónaí orthu
i suanliosanna, áit ina bhfuil na seomraí beagnach i gcónaí roinnte. Is féidir teacht ar
roinnt mac léinn agus oiread is 8 acu sa seomra, ach níos minice beidh 6 nó 4 ann.
Ag leibhéal iarchéime is féidir leat súil le 2 mic léinn bheith sa seomra. De ghnáth ní
maireachtáileann mic léinn idirnáisiúnta le chéile le mic léinn Sínigh.
Níl ardoideachas sa tSín saor in aisce. Ghearradh táillí teagaisc fiú sna scoileanna stáit.
I gcás teaghlaigh meán Sínigh is costas mór é. Fós, is é oideachas a bpáistí ina thosaíocht
ag gach teaghlach. Fiú ag ard-costas dona tuismitheoirí agus seantuismitheoirí
sábháileann siad airgead le haghaidh oideachas a n-gclann clainne . Feictear ar an
oideachas mar an bealach chun rathúnais agus post maith.
„Bí i do dhochtúir, innealtóir, nó fear gnó” - seo iad na mianta tuismitheoirí Sínigh. Tá na
gairmeacha seo mór le rá. Ceann de na cúiseanna go bhfuil stádas den sórt sin acu toisc
gur gá dóibh na blianta fada oideachais agus foghlaim ar feadh an tsaoil.

Cé nach raibh gairmeacha áirithe ar nós
iad siúd a bhaineann le litríocht, teangacha
nó ealaíne chomh luachmhar le eolaíocht,
leigheas, nó dlí, sa lá atá inniu ann má tá
duine éigin in ann tuilleamh maith leis na
scileanna seo, ansin tá dearcadh dearfach air.
Tá imní ar thuismitheoirí go fóill faoi cé chomh
seasmhach a mbeidh gairm a gcuid páistí.
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AC nH ItNSAí n- -TRhui ndgasí To
L e FK on gohwl aBi m
e foSruel aYoduTéGaon n Tú

Caibidil 4

Taisteal agus Turasóireachta
TOURISTS MODULE |

Beidh na hEorpa ag taisteal go dtí an tSín teagmháil a dhéanamh le
saol difriúil, fós le daoine cairdiúil, óstáin glan, gan aon baol goid.
Is é an tSín tír réasúnta sábháilte do thurasóirí. Tá sé den sórt sin
tír mór a fháil le mothú ar é nuair a bhfuil tú ag taisteal timpeall.
Cuimhnigh air nach eachtrannach amháin, ach go deimhinna
milliúin de Sínigh gur maith leo taisteal.

Roinnt uaireanta na bliana - go háirithe
ar laethanta saoire náisiúnta - caithfear
bheith áirithe go luath. Ag an Féile an
Earraigh déanann an chuid is mó Sínigh
an turas ar ais chuig a baile dúchais
agus bíonn an córas iompair chomh
lán d’fhéadfá smaoineamh nach bhfuil
aon spás do dhuine ar bith. Cathracha
féin, uair amháin lan le rothair, anois tá
siad lán le gluaisteáin agus tá thanglaim
tráchta coitianta.

Aer taistil
Anois tá méadú ar líon na n-iompróirí réasúnta saor gur féidir
leat farantóireachta ó réigiún amháin na Síne go dtí an chéad
cheann eile. Tá eitiltí dea-eagraithe agus éifeachtach agus dóibh
siúd a bhfuil beagán ama is é seo go héasca ar an mbealach is
fearr a fháil ó A go B. Díreach mar a fhaigheann iompair intíre in
áirithe go luath, bíonn eitiltí agus naisc idirnáisiúnta ag fulaingt
freisin le linn tréimhse an tsamhraidh tipiciúil saoire agus ag
féilte ar nós na Nollag, na Cásca agus Altaithe.

11
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Taisteal agus Turasóireachta
TOURISTS MODULE |

Taistil traenach
Má tá an t-am agus gur mhaith leat eachtra, tá
traenacha sa tSín ina slí iontach chun taisteal.
Tá siad poncúil agus éifeachtach - go háirithe le líon
na traenacha luas ard nua atá á dtógáil - cé go bhfuil
siad go minic thar a bheith plódaithe.
Sa tSín scaoiltear ticéid do thraenacha ar díol ar
laethanta ar leith roimh an imeacht. D’fhéadfadh sé
seo bheith 10 nó 20 lá. Ní mór duit fios a bheith agat
nuair a théann siad ar díol a bheith cinnte de ticéad
a fháil. Ar laethanta saoire go bhfuil sé beagnach
dodhéanta ticéad a cheannach - daoine ag campáil ag
an stáisiún agus streachailt chun a fháil ar an traein.
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Ar traenacha codlata tá leapacha
bog don lucht siúil saibhir, leapacha
crua dóibh siúd nach bhfuil go maith
as. Tá suíocháin bog agus binsí crua
do ranganna sóisialta eile.

AC nH ItNSAí n- -TRhui ndgasí To
L e FK on gohwl aBi m
e foSruel aYoduTéGaon n Tú

Caibidil 4

Taisteal agus Turasóireachta
TOURISTS MODULE |

Laethanta Saoire Poiblí Sínigh
Féile

Dáta

Laethanta Saoire

Lá Caille

1 Eanáir

3 lá

Féile an Earraigh

Bogann i gcomhréir leis an timthriall gealaí

7 lá

Qingming Féile

De ghnáth, i mí Aibreáin ach bogann leis an
timthriall gealaí

3 lá

lá Bealtaine

1 Bealtaine

3 lá

Dragon Féile Bád

an 5ú lá den 5ú mhí gealaí

3 lá

Lár-Fómhar Lá

15 Lúnasa de réir an féilire gealaí

1 lá

Lá Náisiúnta

1 Deireadh Fómhair

7 lá

Bí ar an eolas m
á tá tú ag
déanamh socru
ithe taistil go
bhfuil go leor S
ínigh a thógan
n
am saor ón ob
air ar fud na
laethanta saoir
e chun iad a
leathnú dóibh
- go háirithe
na Féile an Earr
aigh agus an
Lá Náisiúnta. A
g na hamanna
seo ach go háir
ithe bíonn gach
cineál iompair
plódaithe.
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Canúintí
Tá go leor canúintí Síneacha ach dhá cheann tábhachtach: Mandairínis agus Cantainis, cé
go bhfuil Mandairínis bheith glactha níos mó mar an caighdeán don tír i bhfoirm scríofa
agus labhartha. Tá an dá theanga tonúil. Ciallaíonn sé seo gur féidir leis an brí an fhocail
a athrú de réir an ton - agus fiú le haghaidh an ton céanna is féidir leis an bhrí a athrú de
réir an chomhthéacs! Mar sin féin, tá sé an-úsáideach roinnt abairtí bunúsacha i Sínis a
bheith ar eolas agat mar nach bhfuil go leor Sínigh in ann mórán Béarla a labhairt fós.
Tá dhá aghaidhag an Sínis - labhartha agus scríofa. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil an
scríbhneoireacht a athscríobh ar conas fuaimeanna focal (mar go bhfuil sé i gcóras scríbhinn
an iarthair). Chun cabhrú le foghlaim Sínis, bhí iarrachtaí go leor chun é a Rómhánú (ie a
úsáid foirm de aibítir an iarthair). Tá sé seo chun buaice i Pinyin - (ar bhealach ar litriú Sínis
trí fuaime) agus tá sé in úsáid sna scoileanna sa tSín agus chun cabhrú le eachtrannaigh
an teanga a fhoghlaim. Ó shin i leith an ré ríomhaire tosaithe, úsáideoirí ríomhairí, in
ionad a bheith buartha faoi peannaireacht na carachtair Sínise, clóscríobhann siad focal
i Pinyin agus bíonn na carachtair cuí le feiceáil ar an scáileán. Is féidir le ríomhaire freisin
na carachtair a léamh.

Margáil
Margáil an-mhinic sa tSín. Cibé áit a bhfuil tú níl aon dochar a iarraidh más féidir leat lascaine
a fháil. I réimsí turasóireachta go háirithe is féidir leat margáil crua a dhéanamh. D’fhéadfá
tosú fiú ó 10%! I gcás ina labhraíonn na mangairí stalla nó siopadóirí aon Béarla, is féidir leat
cumarsáid a dhéanamh go héasca ag baint úsáide as a n-áireamhán chun taispeáint cé mhéad
atá tú sásta a íoc. Mar in aon tír, uaireanta is féidir le daoine a úsáid dúmhál mhothúchánach
a chur ina luí ort níos mó a cheannach nó níos mó a íoc. Sa deireadh braitheann sé ar an méid
a bhraitheann tú gur fiú rud éigin agus cibé an mian leat é.
14
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Tá bialanna sa tSín go minic fuadar, áiteanna
glóracha, áit a bhfuil an gnó a ithe ag gabháil go
leor de chomhrá. I roinnt tá seomraí taobh ar
leith do ghrúpaí de dhaoine nó le haghaidh ócáidí
speisialta agus má tá tú á cuireadh don dinnéar
ag a lán Sínis is féidir leat a dhéanamh go maith
le ceann amháin de na. Mar in aon tír tá réimse le
haghaidh bialanna ó só deireadh ard le hallaí bia i
malls siopadóireacht. Is é an roghchlár tú ar fáil le
go minic ar leabhar mór le pictiúir dhaite geala an
bhia ann. I roinnt d’fhéadfadh a bheith ann cur síos
ar an bia i mBéarla, ach i go leor áiteanna seo nach
bhfuil an cás fós agus d’fhéadfadh go mbeadh ort
buille faoi thuairim a bhfuil tú ag ithe. Baineann
chócaireacht Sínis a lán de ithe feola. Muiceoil
is coitianta agus is sicín, lacha agus iasc. Is féidir
leat a thaispeáint fiú do iasc beo i mála plaisteach
sula ndéantar iad a thógfaidh sé go dtí an chistin
agus cócaireacht ar do shon. Má tá tú vegetarian,
áfach, ní bheidh tú ag dul ocras. tá réimse leathan
de miasa glasraí an-bhlasta a roghnú as.
Don lucht siúil nach mian chun blas an bhia áitiúil,
nó atá ag iarraidh a gcuid eile as an dúshlán
cumarsáide ar triail a bhaint as a n-Sínis i mbialanna,
tá méadú ar líon na slabhraí idirnáisiúnta, mar
shampla Hut pizza agus Macdonalds. Ar ndóigh, tá
siad seo ró-in oiriúint cách áitiúil, mar sin ná súil a
fháil go díreach cad a fhaigheann tú sa bhaile.
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Ithe amach
Tá chócaireacht Sínis sofaisticiúla agus an-éagsúil. Ní
hionann an bia ó réigiún go réigiún - agus tá roinnt bia
réigiúnach níos cáiliúla ná cinn eile (cosúil le Sichuan
nó Guangdong). Tá rís nó núdail bianna stáplacha na
miasa Síneacha. Roinnt miasa is eol go hidirnáisiúnta,
mar shampla lacha Peking nó domplagáin le líonadh
feola. Ná bíodh iontas má itheann daoine rudaí a
bheadh lucht an Iarthair annamh a mheas fiú - ar nós
cosa na gcearc nó smut muice. Mar sin féin, nil an
miotas go mbíonn gach Sínis ag ithe gach rud ach go
díreach - miotas.
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Nósanna éagsúla
Taisteal go dtí aon tír a bheidh tú a fheiceáil gan dabht
rudaí a aimsiú daoine gnáth, ach gur féidir leat teacht
ar neamhghnách agus b’fhéidir iontas. Chomh maith
céanna rudaí a dhéanann tú d’fhéadfadh go nádúrtha
offend neamhaireach. Is é an tSín aon eisceacht seo.
Cé go meastar go bhfuil sé drochbhéasach, a bíonn
daoine ag caitheamh seile ar an tsráid níos minice ná
san Eoraip, agus is minic a dhéanann siad torann níos
mó nuair atá siad ag ithe. Freisin uaireanta séideann
siad a srón go hoscailte gan ciarsúir. I leithris phoiblí, ní
bhíonn páipéar ar fáil i gcónaí. Ní mór duit a ghlacadh do
chuid féin a thógáil leat. Agus tá go leor leithris phoiblí
ina leithris suí ar do ghogaide.
Cheapann daoine Síneacha go bhfuil roinnt nósanna na
hEorpa aisteach freisin: chur fíocháin a úsáidtear ar ais
i do phóca, ag ithe a gcuid ingne, ag piocadh a fiacla,
ag chur na méara ina bhéal, measann siad go bhfuil
siad go léir míshláinteach. Seachain aghaidheanna
a dhéanamh, nó geáitsí, agus go háirithe an méar
a shíneadh i dtreo.

Idirbheartaíocht deireanach de ghnáth ar feadh
i bhfad. Ba chóir amháin a n-othar, dóchasach
agus calma agus cuimhnigh, nach daoine Síneach
a úsáidtear chun a gcuid tuairimí a chur díreach.
Go traidisiúnta, ba mhaith leo a sheachaint in
áit ina achrann, dul i ngleic arís agus ar réiteach
éagsúil a aimsiú.
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Do lucht gnó Sínis, nuair a dhéanamh go leor, is é an rud is
tábhachtaí d’inniúlachtaí an chonraitheora. Siad seiceáil a chuid
eolais faoi réimse ar leith le linn an chéad chruinniú. Ag brath ar
an eolas ina chomhpháirtí gnó, urramóidh siad ceachtar air, nó
déan iarracht leas a bhaint as a chuid easpa eolais.
Dá bhrí sin, nuair a léiriú, mar shampla: „b’fhéidir”,
„beidh muid ag teacht ar ais go dtí seo ina dhiaidh sin”,
nó „beidh muid a fheiceáil” le feiceáil, ba chóir iad
a thuiscint mar „níl”. Ba chóir a choinneáil i gcuimhne
go bhfuil i Sínis nach bhfuil aon gcomhionann de „níl”
nó „tá”.
Déileáil le daoine Sínis ordlathas sa dá saol príobháideach
agus gnó maidir le ndícheall. Dá bhrí sin, is iad na ceannairí
na toscaireachtaí an chéad cinn chun dul isteach sa
seomra comhdhála agus tá siad ag idirbheartaíochta. Ba
chóir na comhpháirtithe a chinntiú go léiríonn siad céim
chomhionann. Ba chóir na baill foirne a sheachaint in iúl
tuairimí éagsúla ó na ceannaire seasamh.
Tá sárú etiquette mheas ag na Sínis mar smál ar an onóir
agus féadfaidh se an tseans ar chomhar a scriosú. Más
mian leat gnó a dhéanamh leis na Sínis, ní mór duit gan
é a cháineadh go hoscailte, spraoi a dhéanamh air nó air
a chóireáil ar bhealach nach bhfuil oiriúnach lena phost
sa chuideachta.
Tá siad an-bhuíoch i gcomhair poncúlacht - is cion
pearsanta a bheith ag teacht déanach do chruinniú.
Tosaíonn cruinniú le urlabhra fáilte roimh an tsluaigh
- an ceanna foirne. Ansin, ba chóir freagra a leanúint.
Ag cadráil faoi rudaí fánacha atá i gceist a scaoileann an
t-atmaisféar agus a dhéanann taitneamhach é. Is féidir
bualadh bos a bheith mar bhealach chun fáilte a chur
roimh dhuine i gcuideachta. Ba chóir iad a fhreagair.
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Más mian leat chun gnó a dhéanamh leis na Sínis,
ba chóir duit a dhéanamh duit féin neart na cártaí
gnó cliste - cúram siad a lán faoi láthair álainn ar an
gcárta. Ba chóir cártaí gnó a thabhairt agus glacadh
leis an dá lámh. Tá sé mí-oiriúnach a chur le cárta
gnó isteach i gceann ar phóca os comhair an úinéir.
Is minic úsáideach chun an cártaí gnó ar an tábla seo
i os comhair tú le linn cruinnithe (sa chás go bhfuil
tábla) mar threoir chun cabhrú leat ainmneacha
cuimhneamh orthu.
Ní mór duit gan geáitsíocht, aghaidheanna, teagmháil
a dhéanamh le duine ,scigireacht nó pléasctha
gáire gan aon chúis! Is mór ag na Sínigh srianta gus
calmnacht. Is fuath leo an méar a shíniú I dtreomás mian leat rud éigin a chur in iúl, dean é le lámh
oscailte.

Cód gléasadh
Tá gléasadh Gnó coimeádach - oireann dorcha
agus bróga, ceangail subdued. I gnó mná
etiquette bhfuiltear ag súil a chaitheamh ní gúnaí
nó oireann, sála ró-ard. Ní gúnaí Mini, seodra
gréagach nó íseal-gearrtha blúsléinte a dhéanamh
le tuiscint maith. I samhradh na fir nach bhfuil gá
a chaitheamh ceangail agus seaicéid. Tá bríste
dorcha agus léine le bóna cealaíodh inghlactha.

Nuair atá gnó a dhéanamh le Sínigh a bheith
ar an eolas go idirbheartaíochtaí a chur san
am. Na Síne smaoineamh ar am i gcomhthéacs
„Cosmaí” agus i gcónaí pleananna fadtéarmacha
a dhéanamh. Cé go mbeadh na hEorpa hasty
mhaith chun a fháil gach rud a dhéanamh go
tapa. Nuair a spriocdhátaí atá á leagan go bhfuil
sé maith go bhfuil cúpla seachtain sa chúlchiste.
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Beannachtaí
Ba chóir go beannachtaí agus slán a thionscnamh
trí pháirtí Sínis. De ghnáth, tá glactha handshake
iarthair. Fós, ar féidir le duine a chimiú Pass bréige,
is de réir traidisiún Sínis le bogha go leor. A póg
ar an leiceann mheas i bhfad ró-phearsanta - go
háirithe ar an chéad chruinniú. Tá sé inmholta
freisin aird a thabhairt ar an mbealach ar aghaidh
a thabhairt ar do líon os coinne. Sa tSín a shloinne
a tugadh i gcónaí roimh ainm, má tá duine éigin a
bhfuil céim eolaíochta ba chóir é a thabhairt tar
éis dó a sloinne. Mar chomhartha ar leith, is é an
ceann na cuideachta aghaidh ar an „Cathaoirleach
...” Tabhair marc i gcuimhne go bhfuil na Sínis
drogall a bheith ar théarmaí an eolas maidir leis a
gcuid comhpháirtithe gnó.

Bronntanais a thabhairt
Tá cuid thábhachtach de caidrimh ghnó agus sóisialta bronntanais traidisiúnta. Na Síne i láthair
a thabhairt agus a bheith ag súil na daoine eile a dhéanamh an chéanna. A Faoi láthair ní mór
a bheith pacáilte go hálainn. Is iad na dathanna is fearr órga agus dearg, nó airgid agus pink. Bí
cúramach le rudaí i bán nó dubh, mar atá sa tSín go bhfuil siad dathanna de caoineadh. Na Síne
go bhfuil pragmatach agus léiríonn sé i n-dearcadh le bronntanais. Tá bronntanas gnó maith
gadgets corparáideach galánta, lámhcheardaíochta ó do thír féin, gabhálais desktop galánta. Ba
chóir go mbeadh bronntanas nach saor freisin, rud a léiríonn easpa leith, ná ní ró-chostasach,
mar d’fhéadfadh sé a bheith embarrassing más rud é nach n-bronntanas mar luachmhar. Tá
roinnt uimhreacha brí speisialta. Tá Uimhir „4” cosc - resembles sé an focal „bás”. Tá Uimhir „8”
le feiceáil go maith mar go bhfuil sé cosúil le rathúnas bhrí focal agus a fhorbairt.
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Na Cluichí Oilimpeacha i mBéising tús curtha ar an
8ú lá den mhí 8 i 2008 ag 08:00. Uimhir „9” Léiríonn
an caidreamh fada buan.
Le linn cuairteanna baile go bhfuil sé go mór mhór
más leat lámh le bronntanas an óstach do bhanchéile.
Tá seacláidí nó coinneac cuí. Nach bhfuil i láthair
unpacked os comhair an giver bhronntanas-. Dar le
traidisiún amháin, ba chóir duit a ligean nach bhfuil
tú ag iarraidh a glacadh leis an bronntanas. Ba cheart
an pháirtí eile a seasann. Ansin, is gá a ghlacadh
i láthair agus a leá ar shiúl i buíochas. Láthair tugtar
agus glacadh leis an dá lámh.
Roinnt láthair Tá cosc. Tá sé do-ghlactha a thabhairt
cloig (siad fuaime mar tá siad ag cáineadh duine chun
báis), scáth fearthainne (d’fhéadfadh sé a symbolize
slán) le fios, hata glas a fear céile feall. Sceana freisin
nach le bronntanas maith.

Dinnéir Gnó
Bunú caidrimh phearsanta níos tábhachtaí ná cruinnithe
oifigiúla in oifigí. Tá cumas a fháil ar an pháirtí Sínis ar
muiníne ach am a chaitheamh le chéile eochair do rath.
Tá dinnéir, bíodh sé foirmiúil nó neamhfhoirmiúil, ar
bhealach de caidrimh a thógáil agus is féidir leat teacht
ar cuireadh duit féin chun go leor acu. Is é seo an áit le
haghaidh comhrá leathan leathan - ní gnó díreach. Torthaí
fiosracht an tSín, gan a bheith criticiúil, tá an-bhuíoch
agus tá sé le feiceáil mar chomhartha de cairdiúlacht.
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Tá Cuirí chun banquets tráthnóna mar chuid
thábhachtach de chaidreamh pearsanta. A Sínis ag
súil leis an óstach fáilte a chur roimh dó ag an doras
agus é a bheith mar thoradh ar siúl ag an tábla seo
a fhreagraíonn lena seasamh sa chuideachta. Tá an
suíomh onóra, in áirithe le haghaidh an óstach nó
an t-aoi a bhfuil stádas is airde, an ceann i lár an
taobh thoir nó os comhair atá os comhair an doras.
Suíocháin Tá socraithe ansin de réir stádas leo siúd
de stádas níos airde ina suí níos cóngaraí don suíomh
onóir. (Nuair a shealbhaíonn an teaghlaigh a Bál, is
é an suíomh onóir don aoi a bhfuil an stádas is airde
agus an ceann an tí a thógann an suíomh ar a laghad
feiceálach.)
Má táblaí bhabhta a úsáidtear, is é an suíochán atá
os comhair an doras ar an suíomh onóir. Is iad na
suíocháin ar thaobh na láimhe clé den suíomh onóir,
an dara ceathrú, an séú, srl i tábhacht, agus iad siúd
ar dheis an tríú, an cúigiú, seachtú agus mar sin
i tábhacht, go dtí go ngabhfar le chéile.

Beidh an roghchlár a chinneadh ar do shon, nó a bheidh tar éis cinneadh déanta roimh ré,
agus ní ba chóir duit a bheith ag súil a roghnú do miasa féin nó fiú go n-iarrfaí gá go más mian
leat bia áirithe.
Ba chóir go mbeadh miasa go leor ar an tábla seo - thart ar 20. Is bealach é chun a thaispeáint
aíocht na óstach chomh maith lena meas ar an invitees. Tosaíonn an óstach féasta a chur
píosaí an mhias fearr ar phláta an aoi onóra. Fheileann sé mar aoi chun iarracht a dhéanamh
le beagán de gach mhias agus roinnt leftovers fhágáil ar phláta - tá sé ina chomhartha
a bheith ithe go leor. Beware! An staonadh chóireáil Sínis alcólacha a bhfuil amhras. Tá sé
seo a chur go minic chun an tástáil ag deireadh an béile. Béilí deireadh go minic le sraith de
toasts. Ní mór duit cinnte d ‘fhagháil do óstach (tá sé seo bhéasaíocht bunúsach), ach beidh
ort is dócha a toast go leor daoine. Beidh tú ag súil leis go síos do deoch i gceann amháin
agus go minic nuair a fhágann tú do gloine folamh a bheidh sé refilled.
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Béasaíocht chipíní
itheacháin
Tá úsáid chipíní itheacháin ag éirí níos minice san
Eoraip leis an bhfás i mbialanna oirthearacha. Sa
tSín, tá an etiquette máguaird conas a úsáidtear iad
a fhorbairt thar na céadta bliain, agus is fiú a fhios
agat ar chuid de seo ionas nach a sheoladh chuig an
comharthaí mícheart agus gan a chiontaíonn.
Tá sé míbhéasach cipíní itheacháin a bhuaileadh ar
imeall an babhla ; ag aon am amháin, rinne lucht
déirce an saghas torann sin chun aird a mhealladh.
Tá sé míbhéasach bia a sleá le cipín itheacháin. Rud
ar bith go bhfuil ró-deacair a láimhseáil le cipíní
itheacháin itear é go traidisiúnta le spúnóg. Meastar
go bhfuil sé míbhéasach cipíní itheacháin a chur
in iúl i dtreo daoine eile ina suí ag an mbord. Níor
chóir a bheith fágtha cipíní itheacháin greamaithe go
hingearach isteach i mbabhla de ríse mar tá sé cosúil
leis an dóiteán túise a léiríonn „beathú” na marbh
agus bás i gcoitinne. Léireoidh sealbh mícheart ar na
cipíní itheacháin go dona ar thuismitheoirí an linbh,
a bhfuil an fhreagracht na múinteoireachta acu ar a
gcuid leanaí. Go traidisiúnta, úsáideann gach duine a
chipíní itheacháin féin bia a ghlacadh ó na miasa go
dtí a bhabhla féin, nó bia chun pas a fháil ó na miasa
do bhabhlaí seanóirí nó aíonna . Inniu, ag freastal
úsáidtear „pobal-úsáid cipíní itheacháin”. Is iad seo
a úsáidtear chun bia a chur go díreach ó miasa a
fhreastalaíonn; siad ar ais chuig an miasa tar éis fhóin
an duine féin.
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Nuair ina suí chun béile, tá sé coitianta
saincheaptha chun ligean dona seanóirí chun
dul i mbun a gcuid cipíní itheacháin roimh aon
duine eile.
Níor chóir cipíní itheacháin a úsáid bunoscionn;
go bhfuil sé „inghlactha” chun iad a úsáid ‘siar’
chun meascadh nó an mhias a aistriú chuig
pláta eile (mura bhfuil sé ar intinn ag an duine
é a ithe). Tá an modh seo a úsáid ach amháin
mura bhfuil aon cipíní itheacháin freastal.
Níor chóir amháin ‘tochailt’ nó ‘cuardaigh’ trí
cheann amháin ar bhia le haghaidh rud éigin
go háirithe. Tá sé seo ar a dtugtar uaireanta
mar „uaigh amháin ag tochailt ar” nó „uaightochailt” agus tá foirm an-dona.
Cipíní itheacháin scíthe ag barr an babhla
ciallaíonn sé „Tá mé críochnaithe”. Cipíní
itheacháin scíthe ar an taobh amháin den
hbabhla nó ar sheastán cipíní itheacháin léiríonn
nach bhfuil tú ach ag glacadh sos ó ithe.
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Marcanna trádála
San iarthar, baineadh úsáid as séalaí ar dhoiciméid
agus litreacha tábhachtach. Ba mhaith leis an séala
a chur in iúl ar an litir. Uaireanta, bheadh siad in iúl
an stádas an duine aonair. Uaireanta, bheadh siad in
iúl don ghairm. Sa tSín siad leasaithe a leagan féin
de séalaí a dtugtar marc trádála agus tá sé seo úsáid
as chun a údarú dleathach doiciméid gnó. Tá an
marc trádála chuideachta cláraithe leis an Riarachán
Tionnscail agus Tráchtála agus faofa ag an mBiúró
Slándála Poiblí. Is féidir le cuideachta freisin marcanna
trádála eile ag brath ar na réimsí gnó agus méid na
heagraíochta. Is féidir iad seo a bheith le conarthaí
nó le haghaidh doiciméid airgeadais i measc daoine
eile. Ag daoine ach i bpoist muiníne agus údarás an
cead úsáid a bhaint as an marc trádála. Ciallaíonn
sé seo gur féidir é a oibriú mar chineál de bheart
chomhshíniú agus údarú laistigh de chomhlachta.

Ní fhéadfaidh cuideachtaí níos lú marcanna trádála
a úsáid chomh forleathan agus is fiontair níos mó.
Ní mór comhlachtaí an Iarthair a bheith ar an eolas
gur féidir iad a d’iarr séalaí agus marcanna trádála
ar doiciméad le comhghleacaithe Síneacha atá
aineolach ar éagsúlacht cleachtais ghnó.
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