
Serviciul Dezvoltare comunitară urmărește să 
îmbunătățească calitatea vieții tuturor celor care 
locuiesc și lucrează în districtul nostru. În parteneriat 
cu celelalte departamente și agenții urmărim să creăm 
un mediu sigur și prosper, implicând toți locuitorii în 
luarea deciziilor locale.  

Consiliul districtual Armagh City, Banbridge și Craigavon 
dispune de salariați care vă pot ajuta cartierul, și pe 
dvs. personal.
 
DATE DE CONTACT ALE SALARIAȚILOR 
CONSILIULUI CARE VĂ POT AJUTA:
 
Community Development / Good Relations Team 
Echipa Dezvoltare comunitară
t: 028 3831 2420
e: communitydevelopment@armaghbanbridgecraigavon.gov.uk 
 
Policing & Community Safety Partnership (PCSP) Team
Echipa Parteneriat pentru operații de poliție și siguranță 
comunitară
t: 028 3831 2529 
e: pcsp@armaghbanbridgecraigavon.gov.uk
 
Environmental Health Team (Public Health & Housing) 
Echipa Igiena mediului (Sănătate publică și Fond locativ)  
Armagh t: 028 3752 9626 | Banbridge t: 028 4066 0606 |
Craigavon t: 028 3831 2520
e: ehealth@armaghbanbridgecraigavon.gov.uk
 
Recycling Team 
Echipa Reciclare
Armagh t: 028 3752 9624 | Banbridge t: 028 4066 0604 |
Craigavon t: 028 3833 9031
e: techserv@armaghbanbridgecraigavon.gov.uk 

Informasaun seluk ka explikasaun ruma favor 
kontaktu konselho iha 0300 0300 900 ka visita 
armaghbanbridgecraigavon.gov.uk



NUMERO POLISIA LAOS EMERGENSIA 
 
Dere 101 wainhira hakarak kontaktu polisia local – se 
laos urgente liu dere 999. 

MISSING TRANSLATION FOR HERE?
Atu relata krime ka preokupasaun seluk ruma nebe la 
preciza resposta emergensia. Por exemplo, se: 

 q Ema naok kareta 
 q Propriedade ka uma rahun
 q Deskonfia ema uza/faan droga iha vizinho  

Ka ba:
 q Fo hatene informasaun ba polisia kona ba kraaime 

iha it abo’ot nia area. 
 q Koalia ba polisia kona ba inqueritu geral sira 

Sempre dere ba 999 wainhira iha emergensia, hanesan 
krime ruma lao hela, ema kriminozu besik hela, wainhira 
iha perigo ba vida tanba uza violensia ka ameasa. 

Dados rasik: Polisia precisa hatene dados ruma kona 
bai ta bo’ot hodi konfirma ita bo’ot duni mak dere ba 
– naran, enderesu, numero telephone no data moris. 
Dados hirak ne’e sei la revel aba infrador sira – so 
wainhira ita bo’ot hakarak sai testemunha ba insidente 
ne’e.  

POLISIA SEI LA BA ITA BO’OT NIA UMA SE LAOS ITA BO’OT 
MAK BOLU. FO HATENE DEIT BA EMA NEBE SIMU TELEFONE 
NO POLISIA AGRADESE TEBES SOLISITASAUN NE’E. 
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