
ਸੁਰੱਖਿਆ 
CSWO ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿੰਤਾਵਾਂ ਤਂੋ ਜਾਣੂ 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਨਵਾਸੀਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਖਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ
ਕਖਿਉਖਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਯੋਜਿਾ
2022-2025

2022
• ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ
• ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
• ਰੁਝਾਨਾਂ, ਖਬਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆਂ, 

ਮੱੁਖਦਆਂ ਅਤੇ ਮੌਖਕਆਂ ਦੇ ਪ੍ਤੀ 
ਸਖਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 
ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਾ

2023
•  ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਗਤਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ
• ਰੁਝਾਨਾਂ, ਖਬਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆਂ, 

ਮੱੁਖਦਆਂ ਅਤੇ ਮੌਖਕਆਂ ਦੇ ਪ੍ਤੀ 
ਸਖਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 
ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਾ

2024
•  ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਗਤਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ
• ਰੁਝਾਨਾਂ, ਖਬਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆਂ, 

ਮੱੁਖਦਆਂ ਅਤੇ ਮੌਖਕਆਂ ਦੇ ਪ੍ਤੀ 
ਸਖਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 
ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਾ

2025
•  ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਗਤਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ
•  ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
•  ਰੁਝਾਨਾਂ, ਖਬਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆਂ, 

ਮੱੁਖਦਆਂ ਅਤੇ ਮੌਖਕਆਂ ਦੇ ਪ੍ਤੀ 
ਸਖਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 
ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਾ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ 
CSWO, ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਵਸੀਖਲਆਂ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਰਦਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ

ਸ਼ਕਤੀਕਰਿ  
CSWO, ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਬਰਹੱੁਡਸ ਖਵੱਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 
ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਪੇਖਸਟੀ 
ਵਧਾਵੇਗਾ

ਜੁਗਤਾਂ
ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਜੁਗਤ 2022 2023 2024 2025 

ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਦਾ 
ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਿਣ  X X X 

ਨੇਬਰਹੱੁਡ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਮੌਕੇ  X X X 

ਘਰ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਿਾਮ ਗਾਈਡ  X X X 

CPTED ਔਖਡਟ – ਿਰ ਕੱਖਲਸਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ੀਟ ਵਾੱਕਸ   X X 

ਿਾਸ ਟੇ੍ਨਨੰਗ   X X 

ਹੋਰਖਡੰਗ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ X X X X 

ਰਰ ਫਰਲ ਮਾੱਡਲ ਐਕਸਪਰਨਸ਼ਨ  X X X 

ਜਾਗਰੂਕਤਾ 

ਜੁਗਤ 2022 2023 2024 2025 

ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਦੀ 
ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ X X X X 

ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਦਾ 
ਖਨਊਜਲਰ ਟਰ  X X X 

GeoHub ਨੇਬਰਹੱੁਡ ਪੋ੍ਫਾਈਲਸ  X X X 

ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 
ਦਾ ਹਫਤਾ   X X 

ਨੇਬਰਹੱੁਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਾਈਡ  X X X 

ਸ਼ਕਤੀਕਰਿ  

ਜੁਗਤ 2022 2023 2024 2025 

ਐਡਵਾਂਸ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਫੰਡ: 
ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਪ-ਤਰਜੀਹ X X X X 

ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਾਰਡਰ ਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ X X X X 

ਇਨੇਬਲਰ ਫਾਰ ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਪੋ੍ਜਰਕਟਸ X X X X 

ਨਰਿਖਰੰਗ ਨੇਬਰਹੱੁਡਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ (2022) X X X X 

ਕਂੇਦਖਰਤ ਨੇਬਰਹੱੁਡ ਖਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ X X X X 

ਪੂਰੀ ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਖਵੱਿ ਿਾਸ ਕਾਰਜਕਰਮ + ਪਬਖਲਕ 
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  X X X 

ਪੂਰੀ ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਖਵੱਿ ਗਰ ਰਾਜ ਸੇਲ ਵੀਕਰ ਂਡ   X X 

ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦੋਸਤ  X X X 

ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਦਾ 
ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪੋ੍ਗਰਾਮ   X X 

ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਿ ਪਲਾਿ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਿੋ 
www.brampton.ca/communitysafety

ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਿਾਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ

ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖਮਊਖਨਖਸਪਲ ਖਡਵੀਜਨਾਂ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਖਹਲਕਦਮੀਆਂ, ਜੋ 
ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਖਵੱਿ 
ਯੋਗਦਾਨ ਖਦੰਦੀਆਂ ਹਨ
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ਬ੍ਰ ਂਪਟਿ ਦੀ ਪਖਿਲੀ ਕਖਿਉਖਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਯੋਜਿਾ, ਖਸਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਦੇ ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਦੀ 
ਇੱਕ ਪਖਹਲਕਦਮੀ ਹਰ  ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ, ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ 
ਖਦਸ਼ਾ ਦੀ ਖਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਗਵਰਨਮਰ ਂਟਲ 
ਪ੍ਾਇਖਰਟੀ ਖਕ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਇੱਕ ਖਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਖਹਰ ਹਰ , 
ਵਜਂੋ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ, ਸਾਰੇ ਖਵਭਾਗਾਂ 
ਖਵੱਿ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ 
ਖਰਹਾ ਹਰ । ਇਸਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਾਊਨ ਹਾੱਲਸ, ਖਨਵਾਸੀ 
ਮੀਖਟੰਗਾਂ, ਖਸਟੀਜਨ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਟ੍ਰ ਟਜੀ 
ਸਰਸ਼ਨ, ਖਸਟੀ ਕਾਉਸਂਖਸਲ ਦੇ ਇੰਟਰਖਵਊ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ 
ਬਾਹਰਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਰਿਖਰੰਗ 
ਨੇਬਰਹੱੁਡਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, 1,800+ 
ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟੇ ਦੁਆਰਾ ਖਮਲਦੀ ਹਰ ।

ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਅਤੇ CSWO ਦੀ ਖਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀਆਂ 
ਪਖਹਲਕਦਮੀਆਂ 

ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਨਰ ਟੱਵਰਕ, ਖਜਹਨਾਂ ਨਾਲ 
CSWO, ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਖਹਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹਰ

CSWO ਖਿਜਿ ਸਟੇਟਿਰ ਂਟ
ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜੁਖੜਆ ਿੋਇਆ ਬ੍ਰ ਂਪਟਿ, ਖਜੱਥੇ ਿਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਿਖਿਸੂਸ 

ਕਰਦਾ ਿਰ , ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਭਾਿਿਾ ਿਰ  ਅਤੇ ਉਿਿਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਿ।

CSWO ਖਿਸ਼ਿ ਸਟੇਟਿਰ ਂਟ
ਕਖਿਉਖਿਟੀ ਦੀਆਂ ਖਿੰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਿਿਾਂ ਿੰੂ ਦੂਰ ਕਰਿ ਲਈ ਿਲਟੀ-

ਲਰਿਲ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਖਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰਿਾ।

CSWO ਦੇ ਖਸਧਾਂਤ
•  ਸਖਿਯੋਗ   •   ਿਿਿਬੱਧਤਾ

•  ਦਇਆ  •   ਬਰਾਬਰੀ, ਿੰਿ-ਸੁਿੰਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ

•  ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ

ਬ੍ਰ ਂਪਟਿ ਖਿੱਿ ਕਖਿਉਖਿਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ
•  ਓਨਟਰ ਰ ੀਓ ਪੁਖ ਲਸ ਸਰਖ ਵਖ ਸਜ ਐਕਟ (The Ontario Police 

Services Act) (1 ਜਨਵਰ ੀ, 2019 ਤਂੋ ਪ੍ਭਾਵ ੀ) ਹੇਠ 
ਖ ਮਊਖ ਨਖ ਸਪਲਟ ੀਜ ਨੰੂ ਕਖ ਮਉਖ ਨਟ ੀ ਦ ੀ ਸੁਰੱ ਖ ਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 
ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖ ਵਕਖ ਸਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ੀ ਹਰ

•  ਕਖ ਮਉਖ ਨਟ ੀ ਸੁਰੱ ਖ ਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ (Community 
Safety & Well-Being Office) (CSWO) ਦ ੀ ਸਿਾਪਨਾ 
2021 ਖ ਵੱਿ, ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂ ਸ ਖ ਸਲ ਪ੍ਾਇਰਟ ੀ (Term of 
Council Priority) ਵਜਂੋ, ਖ ਮਡ-ਟਰਮ ਖ ਰਫ੍ਰ ਸ਼ ਐਂਡ ਇਵਰ ਖ ਲਊਏਸ਼ਨ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸ ੀ। 

•  CSWO, ਕਖ ਮਉਖ ਨਟ ੀ ਸਰਖ ਵਖ ਸਜ ਖ ਵਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ
•  ਇਹ ਹਾਈਵੇ 410 (Highway 410) ਅਤੇ ਖ ਵਲ ੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ 

(Williams Parkway) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਖ ਸਟ ੀ ਨੰੂ ਿਾਰ 
ਕਖ ਮਉਖ ਨਟ ੀ ਸੁਰੱ ਖ ਿਆ ਿੌਿਾਈ ਨ ਹੱ ਖ ਸਆਂ (NW, NE, SW, SE) 
ਖ ਵੱਿ ਵੰਡਦਾ ਹਰ  

•  ਇਹ ਪ ੀਲ ਕਖ ਮਉਖ ਨਟ ੀ ਸੁਰੱ ਖ ਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹਰ  
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਰ

• ਦਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਰ ਵਲ: ਸਮਾਖ ਜਕ ਖ ਵਕਾਸ; ਰੋਕਿਾਮ; ਜੋਿਮ
     ਸਬੰਧ ੀ ਦਿਲ; ਘਟਨਾ ਲਈ ਪ੍ਤ ੀਖ ਕਖ ਰਆ


