
 

FEB  

APR 2017 

 

 

 

ARD-DEOISE  ARD MHACHA 
 
Ráiteas pholasaí chomhbhaill na hEaglaise Caitlicigh i nÉirinn um chosaint páistí 
agus daoine fásta 

Mar chomhbaill den Eaglais Chaitliceach i nÉirinn, aithníonn agus dearbhaíonn Ard-
deoise Ard Mhacha dínit agus cearta gach duine agus tá sí tiomanta a sábháilteacht agus  
a leas a chinntiú, agus saothróidh sí i gcomhar le tuismitheoirí/caomhnóirí sin a chur i 
gcrích. Tugann sí aitheantas do gach aon pháiste, do gach aon duine, mar thabhartas ó 
Dhia, agus is luachmhar léi iad.  Spreagann sí rannpháirtíocht gach páiste, gach duine,   
sna himeachtaí go léir a fhorbraíonn iad go fisiciúil, go spioradálta, go mothaitheach, go 
hintleachtúil agus go sóisialta. 

Tá freagracht ar gach uile oibrí san Ard-deoise (cléir, lucht na beatha rialta, foireann 
agus oibrithe deonacha) páistí agus daoine fásta a chosaint trína leas, a sláinte, agus a 
bhforbairt a chur chun cinn i dtimpeallacht shábháilte chúramach a chothaíonn barr a 
leasa agus a choisceann mí-úsáid. 

Duine ar bith a chuardaíonn tacaíocht thréadach na hArd-deoise i dtaca  le sábháilteacht 
is féidir leis/léi sin a dhéanamh  trí chléir na háite nó dul i gcomhairle le hOifig  
Sábháilteachta na hArd-deoise  Fón: 028/048 3752 5592 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foireann Cheaptha na hArd-deoise: 

Aidan Gordon 
Fón:       078 4110 1687 (NI)       0044 78 4110 1687 (ROI) 
R-PHOST: safeguardingdirector@archdioceseofarmagh.com  
 
Eleanor Kelly 
Fón:       075 8432 3138 (NI)       0044 75 8432 3138 (ROI) 
R-PHOST: ekelly@archdioceseofarmagh.com  
 

 

TUAISCEART NA  hÉIREANN  
 

PSNI:                                                                      Southern Health & Social Care Trust (HSC): 
101                                                                         0800 783 7745 (paistí)   028 3741 2015 (daoine fásta) 
999 (éigeandáil)                                                 Regional Emergency Social Work Service (RESWS): 
                                                                                 028 9504 9999 
 

POBLACHT NA hÉIREANN  
 

An Garda Síochána:                                          Garda 24 Uair Fón Saor , Líne Thuarascála:   

Dún Dealgan:             042 933 5577                 1800 555 222 
Droichead Átha:        041 987 4200                 TUSLA (Child & Family Agency): 
Baile Átha  Fhirdhia   041 685 3222                042 939 2200 
 

 

Teachta (í) Sábháilteachta an Pharóiste : 
 
 

Sonraí teagmhála má bhíonn imní ort faoi leas agus faoi shábháilteacht páistí nó daoine 

fásta 
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