ਜੁਗਤਾਂ

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ

ਸੁਰੱ ਖਿਆ

ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਕਾਰਜ ਯੋ ਜਨਾ
2022-2025
CSWO ਵਿਜਨ ਸਟੇ ਟਮੈਂਟ
ਇੱ ਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਇਆ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ, ਜਿੱ ਥੇ ਹਰ ਕੋ ਈ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ , ਆਪਣੇ ਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

CSWO ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇ ਟਮੈਂਟ
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਲੈਵਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ।

CSWO ਦੇ

ਸਿਧਾਂ ਤ

• ਸਹਿਯੋ ਗ 		

• ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ

• ਦਇਆ

• ਬਰਾਬਰੀ, ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਕਾਰਜ ਯੋ ਜਨਾ, ਸਿਟੀ
ਆਫ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਦੀ
ਇੱ ਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ, ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰ ਧੀ
ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਇੰ ਟਰਗਵਰਨਮੈ ਂਟਲ
ਪ੍ ਰਾਇਰਿਟੀ ਕਿ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਇੱ ਕ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ,
ਵਜੋ ਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਦਰਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਾਊਨ ਹਾੱਲਸ, ਨਿਵਾਸੀ
ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ, ਸਿਟੀਜਨ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇ ਟੀ ਸਟ੍ਰੈ ਟਜੀ
ਸੈ ਸ਼ਨ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸ�ਿਲ ਦੇ ਇੰ ਟਰਵਿਊ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ
ਬਾਹਰਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਰਚਰਿੰਗ
ਨੇ ਬਰਹੁ ੱ ਡਸ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, 1,800+
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡੇ ਟੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਚ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ

•
•

•
•

2022

• ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਕਰਨਾ
• ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ
• ਰੁ ਝਾਨਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਪੱ ਧਤੀਆਂ ,
ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌ ਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀ
ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ
ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ

2023

2025

ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਦਾ
ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇ ਖਣ

X

X

X

ਨੇ ਬਰਹੁ ੱ ਡ ਗੱ ਪਸ਼ੱ ਪ ਮੌ ਕੇ

X

X

X

ਘਰ ਅਤੇ ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰ ਧੀ ਅਪਰਾਧ ਰੋ ਕਥਾਮ ਗਾਈਡ

X

X

X

X

X

ਸੁਰੱ ਖਿਆ

ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋ ਰਡਿੰ ਗ ਕੋ ਲੀਸ਼ਨ ਸਪੋ ਰਟ

CSWO ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਤੋ ਂ ਜਾਣੂ

2022
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2022

2023

2024

2025

X

X

X

X

ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਦਾ
ਨਿਊਜਲੈ ਟਰ

X

X

X

GeoHub ਨੇ ਬਰਹੁ ੱ ਡ ਪ੍ਰੋ ਫਾਈਲਸ

X

X

X

X

X

X

X

X

2022

2023

2024

2025

ਐਡਵਾਂਸ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਫੰ ਡ:
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦੀ ਉਪ-ਤਰਜੀਹ

X

X

X

X

ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਕਵਾਰਡੈ ਂ ਟ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇ ਟਰ

X

X

X

X

ਇਨੇ ਬਲਰ ਫਾਰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟਸ

X

X

X

X

ਨਰਚਰਿੰ ਗ ਨੇ ਬਰਹੁ ੱ ਡਸ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ (2022)

X

X

X

X

ਕੇ ਂ ਦਰਿਤ ਨੇ ਬਰਹੁ ੱ ਡ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
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X

X
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ਖਾਸ ਟ੍ਰੇ ਨਿੰਗ
X

ਰੈ ਫਰਲ ਮਾੱਡਲ ਐਕਸਪੈ ਨਸ਼ਨ

ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ
ਜੁਗਤ
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਦੀ
ਔਨਲਾਈਨ ਮੌ ਜੂਦਗੀ

ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮਾਨਤਾ
ਦਾ ਹਫਤਾ

ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ

ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

ਨੇ ਬਰਹੁ ੱ ਡ ਐਸੋ ਸੀਏਸ਼ਨ ਗਾਈਡ

ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਪੈ ਦਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬਰਹੁ ੱ ਡਸ ਵਿੱ ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ
ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈ ਪੇ ਸਿਟੀ
ਵਧਾਵੇ ਗਾ

ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

CSWO, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ

• ਓਨਟੈ ਰੀਓ ਪੁ ਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ ਐਕਟ (The Ontario Police
Services Act) (1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋ ਂ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ੀ) ਹੇ ਠ
•

2024

CPTED ਔਡਿਟ – ਚੈ ਕੱ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ ਰੀਟ ਵਾੱਕਸ

• ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ

ਮਿਊਨਿਸਿਪਲਟੀਜ ਨੂੰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦ ੀ ਸੁ ਰੱ ਖ ਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ
ਲਈ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁ ਰੱ ਖ ਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ (Community
Safety & Well-Being Office) (CSWO) ਦ ੀ ਸਥਾਪਨਾ
2021 ਵਿੱ ਚ, ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂ ਸ �ਿਲ ਪ੍ ਰਾਇਰਟੀ (Term of
Council Priority) ਵਜੋ ਂ, ਮਿਡ-ਟਰਮ ਰਿਫ੍ਰੈ ਸ਼ ਐਂ ਡ ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ
ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਹੋ ਈ ਸ ੀ।
CSWO, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈ
ਇਹ ਹਾਈਵੇ 410 (Highway 410) ਅਤੇ ਵਿਲ ੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ
(Williams Parkway) ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਕੇ , ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁ ਰੱ ਖ ਿਆ ਚੌ ਥਾਈ ਹਿੱ ਸਿਆਂ (NW, NE, SW, SE)
ਵਿੱ ਚ ਵੰ ਡਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਪ ੀਲ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁ ਰੱ ਖ ਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋ ਜਨਾ ਦਾ ਪੂ ਰਕ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਦਖਲ ਦੇ ਣ ਦੇ ਲੈ ਵਲ: ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ; ਰੋ ਕਥਾਮ; ਜੋ ਖਮ
ਸਬੰ ਧ ੀ ਦਖਲ; ਘਟਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰ ਤ ੀਕਿਰਿਆ

2023

ਜੁਗਤ

21

28

• ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਗਤਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ
• ਰੁ ਝਾਨਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਪੱ ਧਤੀਆਂ ,
ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌ ਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀ
ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ
ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ

ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ
ਅੰ ਦਰਲੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ , ਜੋ
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿੱ ਚ
ਯੋ ਗਦਾਨ ਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ

2024

• ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਗਤਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ
• ਰੁ ਝਾਨਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਪੱ ਧਤੀਆਂ ,
ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌ ਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀ
ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ
ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ

CSWO, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ

11

ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਅਤੇ CSWO ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਾਲੀਆਂ
ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

16

ਟੇ ਬਲ ਅਤੇ ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ
CSWO, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ

2025

• ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਗਤਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ
• ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
• ਰੁ ਝਾਨਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਪੱ ਧਤੀਆਂ ,
ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌ ਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀ
ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ
ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ

ਜੁਗਤ

ਪੂਰੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱ ਚ ਖਾਸ ਕਾਰਜਕਰਮ + ਪਬਲਿਕ
ਐਜੂਕੇ ਸ਼ਨ
ਪੂਰੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱ ਚ ਗੈ ਰਾਜ ਸੇ ਲ ਵੀਕੈ ਂ ਡ
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦੋ ਸਤ
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਦਾ
ਵਾਲੰ ਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਖੋ
www.brampton.ca/communitysafety

X

