தந் திரங் கள்

ப் ராம் ப்ட்டன் நகர

பாதுகாப் பு

சமுதாய பாதுகாப் பு நடவடிக்கைத் திட் டம்
2022-2025
CSWO த�ொலைந�ோக்குப் பார்வை வாசகம்
அதிகாரம் அளிக்கப் பட் ட மற்றும் இணைப் பான
ப் ராம் ப்ட்டன் நகரம் ஆகிய இதில் , ஒவ� ்வொருவரும்
பாதுகாப் பாக உணர்வ து, நகருக்கு ச�ொந்தமானவர்கள் ,
மற்றும் தங் களின் தேவைகள் பூர்ததி
் யாகிவிட் டன
என் ற உணர்வு க�ொள் ளுதல்

CSWO த�ொலைந�ோக்குப் பார்வை செயல் திட் ட வாசகம்
சமுதாய கவலைகளுக்கு முகமன் க�ொடுத்து அவற்றை
வெல் ல பல நிலை பாகஸ்தர்களுடன் கூட் டு சேருதல்

CSWO க�ோட் பாடுகள்

ப் ராம் ப்ட்டனின் முதல் சமூக பாதுகாப் பு நடவடிக்கைத்
திட் டம் என் பது ப் ராம் ப்ட்டன் நகரின் சமூக பாதுகாப் பு
மற்றும் நல் வாழ் வு அலுவலகத்தின் முன் முயற்சியாகும்
மற்றும் அரசுகளுக்கிடையேயான முன் னுரிமை க�ொண்ட
விஷயமாக அடையாளம் காணப் பட் டது; இது ப் ராம் ப்ட்டன்
ஒரு ஆர�ோக்கியமான மற்றும் பாதுகாப் பான நகரம்
என் னும் மூல�ோபாயத்தை ந�ோக்கி இருப் பதை ஆதரிக்கும்
முன் னுரிமையை ஆதரிக்கிறது.

பாதுகாப் பு

பாதுகாப் பு கவலைகள
பற்றி அறிந் து,
அவற்றை எதிர�்கொள் ள
குடியிருப் புவாசிகளுடன்
சேர்ந் து CSWO பணியாற்றும் .

சமூக பாதுகாப் பு மற்றும் நலவாழ் வு அலுவலகமானது,
அனைத்து துறைகளிலும் இருக்கின் ற உள் ளக
கூட் டாளர்களுடன் ஒத்துழைக்கிறது. டவுன்
ஹால் கூட் டங் கள் , குடியிருப் பாளர் கூட் டங் கள் ,
குடிமக்கள் ஆல�ோசனைக் குழு உத்திக்கான
அமர்வுகள் , நகர சபை நேர்காணல் கள் ,
ஊழியர்கள் மற்றும் வளர்சசி
் ப் பணியில்
வெளியார் பங் களிப் பின் ஈடுபாடு, மற்றும்
1,800+ குடியிருப் பாளர்களிடமிருந் து
தரவுகள் மற்றும் அண்டைப் புறங் களை
ப�ோற்றி காத்தல் திட் டம் ஆகியவற்றின்
மூலம் தெரிவிக்கப் பட் டுள் ளது

சமுதாயத் தகவல்
மற்றும் ஆதாரவளங் கள்
எவை என்பது பற்றிய
விழிப் புணர்வை உண்டாக்க
CSWO பணியாற்றும் .

ப் ராம் ப்ட்டனில் சமுதாயப் பாதுகாப் பு மற் றும்
நலமுடன் இருத்தல்
• ஒன் ட் டாரிய�ோ ப�ோலீஸ் சேவைகள் சட் டமானது
(ஜனவரி 1. 2019 முதல் அமலானது) சமுதாய
பாதுகாப் பு மற்றும் நலமுடன் இருத்தலை சுவீகரித்து
மேம் படுத்த நகராட் சிகளைப் பணிக்கிறது
• சமுதாயப் பாதுகாப் பு & நலவாழ் வு
அலுவலகமானது (CSWO) 2021 ஆம் ஆண்டில்
நகரசபையின் ஆயுட் கால முன் னுரிமை க�ொண்ட
விஷயமாக எடுத்துக�்கொள் ளப் பட் டு, தனது
ஆயுட் கால மத்தியில் புத்துணர்வாக்கம் மற்றும்
மதிப் பாய் வின�்போது நிறுவப் பட் டது
• CSWO என் பது சமுதாய சேவைகள் துறையின் கீழாக
உள் ளது
• இது நகரத்தை ஹைவே 40 மற்றும் வில் லியம்
பார்கவே
்
ஆகியவற்றை அடிப் படையாக க�ொண்டு
நான் கு சமுதாய பாதுகாப் பு காற்பகுதிகளாக (NW, NE,
SW, SE) பிரிக்கிறது
• பீல் சமுதாயப் பாதுகாப் பு மற்றும் நலவாழ் வுத்
திட் டத்துக்கு நிகராக கூடவே பணிகளும்
நடைபெறுகின் றன்
• குறுக்கீடுகளின் நிலை மட் டங் கள் : சமுதாய
வளர்சசி
் ; முன் கூட் டியே தடுத்தல் ; ஆபத்துக்களை
இடைமறித்தல் ; சம் பவம் த�ொடர்பான செவி
சாய் ப்பு

21

28

சமுதாயப் பாதுகாப் பு & நலவாழ் வு
அலுவலகத்தினால் வழி நடத்தப் பட் டு
இயக்கம் செய் யவைக்கப் படுவதற்கான
தந்திரங் கள்
சமூகப் பாதுகாப் பு மற்றும் நல் வாழ் வுக்கு
பங் களிக்கின் ற நகராட் சியின் உள் ளக
பிரிவுகளால் வழிநடத்தப் படுகின் ற
முன் முயற்சிகள்

2024

2025

சமூக பாதுகாப் பு & நல் வாழ் வு
அலுவலக வருடாந்திர ஆய் வு

X

X

X

அக்கம் பக்கத்தார் அரட் டைக்கான
வாய் ப்புகள்

X

X

X

வீடு மற்றும் ச�ொத்து மீதான
குற்றத்தடுப் பு வழிகாட் டி

X

X

X

CPTED தணிக்கை- சரிபார்ப்பு பட் டியல்
மற்றும் தெருக்களில் ஆய் வு உலா

X

X

சிறப் பியல் பாக்கப் பட் ட பயிற்சி

X

X

X

X

X

X

X

X

2022

2023

2024

2025

X

X

X

X

சமூக பாதுகாப் பு & நலவாழ் வு
அலுவலகத்தின் செய் திமடல்

X

X

X

அக்கம் பக்கத்தினர் பற்றிய ஜிய�ோஹப்
விவரங் கள்

X

X

X

X

X

X

X

X

தனி நபர் குப் பை கூளங் களை
அகற்றுவதற்கான சமூக செவிசாய் ப்பு

• துவக்க நடவடிக்கைக்கான
திட் டம்
• தந்திரங் களை இயக்கம்
செய் யவைத்தல்
•	ப�ோக்குகள் , சிறந்த பழக்க
வழக்கங் கள் , சிக்கல் கள் ,
மற்றும் வாய் ப்புகள்
பற்றிய சந்தர்ப்ப சூழ் நிலை
ரீதியான விழிப் புணர்வை
பேணுதல்

2023

• தந்திரங் களை
அவ் வப�்போது சேர்ப்பித்தல்
•	ப�ோக்குகள் , சிறந்த பழக்க
வழக்கங் கள் , சிக்கல் கள் ,
மற்றும் வாய் ப்புகள்
பற்றிய சந்தர்ப்ப சூழ் நிலை
ரீதியான விழிப் புணர்வை
பேணுதல்

2024

X

பரிந் துரை செய் வதற்கான மாதிரி
விரிவாக்கம்

தந் திரம்
சமூகப் பாதுகாப் பு மற்றும் நலவாழ் வு
அலுவலகத்தின் ஆன்லைன் இருப் பு

அதிகாரமளித் தல்

குடியிருப் பு வாசிகள் தங் கள்
அண்டை அயலில் உள் ளவர்களின்
பாதுகாப் பு மற்றும் நல வாழ் வை
மேம் படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை
எடுப் பதற்கான திறனை
வளர்த்துக�்கொள் ள அவர்களுக்கு
அதிகாரம் அளிக்க CSWO பணியாற்றும் .

CSWO இனால் மற்றும் வெளியார்

11

16

பாகஸ் தர்களினால் ஆதரவளிக்கப் பட் டு
வழிநடத்தப் படுகின் ற முன் முயற்சிகள்
சமூகப் பாதுகாப் பு மற்றும்
நல் வாழ் வுக்காக CSWO கூட் டு
வைப�்போர் பட் டியல் கள் மற்றும்
வலைப் பின் னல் க�ொண்ட
அமைப் புகள்

சமூக பாதுகாப் பு மற்றும் நல் வாழ் வு
அங் கீகார வாரம்
அக்கம் பக்கத்தினர் சங் கம்
அமைப் பதற்கான வழிகாட் டி

EMPOWERMENT
2022

2023

2024

2025

அட் வான் ஸ் ப் ராம் ப்ட்டன் நிதி:
சமுதாய பாதுகாப் பு பற்றிய உப
முன் னுரிமையான விஷயம்

X

X

X

X

நான் கில் ஒருபகுதிக்கான சமுதாய
பாதுகாப் பு ஒருங் கிணைப் பாளர்

X

X

X

X

சமுதாய திட் டப் பணிகளை செயல் பட
வைக்கும் விஷயம்

X

X

X

X

அண்டை அயல் சுற்றுப் புறங் களை
ப�ோற்றி வளர்ககு
் ம் திட் டம் (2022)

X

X

X

X

கவனம் குவிக்கப் பட் ட அண்டை அயல்
சுற்றுப் புறங் களின் வளர்சசி
் மற்றும்
ஈடுபடுத்தல்

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

தந் திரம்

சமுதாயம் முழுக்கவுகாக சிறப் பு
நிகழ் சசி
் கள் + ப�ொதுக் கல் வி புகட் டல்
சமுதாயம் முழுக்கவுமாக வார இறுதி
கேரேஜ் விற்பனை
சமுதாய பாதுகாப் பு & நலவாழ் வுக்கான
அலுவலகத்தின் நண்பர்கள்
சமுதாய பாதுகாப் பு & நலவாழ் வுக்கான
அலுவலக தன் னார்வத�்தொண்டு
நிகழ் சசி
் த்திட் டம்

2022

2022

விழிப் புணர்வு

• கூட் டு சேருதல் • அர்ப்பணிப் பு
• பரிவு		
• சமத்துவம் , பரவலான தன் மை
			
& அனைவரையும் உள் சேர்தத
் ல்
• நிரூபணம் – அடிப் படையிலானது

விழிப் புணர்வு

2023

தந் திரம்

• தந்திரங் களை
அவ் வப�்போது சேர்ப்பித்தல்
•	ப�ோக்குகள் , சிறந்த பழக்க
வழக்கங் கள் , சிக்கல் கள் ,
மற்றும் வாய் ப்புகள்
பற்றிய சந்தர்ப்ப சூழ் நிலை
ரீதியான விழிப் புணர்வை
பேணுதல்

2025

• தந்திரங் களை
அவ் வப�்போது சேர்ப்பித்தல்
• பரிசீலனை செய் தல்
மதிப் பாய் வு செய் தல்
•	ப�ோக்குகள் , சிறந்த பழக்க
வழக்கங் கள் , சிக்கல் கள் ,
மற்றும் வாய் ப்புகள்
பற்றிய சந்தர்ப்ப சூழ் நிலை
ரீதியான விழிப் புணர்வை
பேணுதல்

X

எங் களுடன் இணையுங் கள் & செயல் திட் டப் பிரதி
ஒன்றைக் காணுங் கள் :
www.brampton.ca/communitysafety

