حکمت عملیاں

سٹی آف برامپٹن

کمیونٹی سیفٹی ایکشن پالن

حفاظت

حکمت عملی

2022

2023

2024

2025

کمیونٹی سیفٹی اور ویل بیئنگ آفس کا
ساالنہ رسوے

X

X

X

پڑوس میں مفید گپ شپ کے مواقع

X

X

X

گھر اور جائیداد پر جرائم کی روک تھام
میں رہنامئی

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2024

2025

X

X

X

X

X

X

X

 GeoHubنیرب ہُڈ پروفائلز
کمیونٹی کی سیفٹی اور فالح و بہبود
کی شناخت کا ہفتہ

X

X

X

X

X

نیرب ہُڈ ایسوسی ایشن گائیڈ

X

X

X

2023

2024

2025

 CPTEDآڈٹ  -چیک لسٹ اور
اسٹریٹ واک
خصوصی تربیت
ہورڈنگ کولیشن سپورٹ

X

ریفرل ماڈل کی توسیع
آگاہی
حکمت عملی

کمیونٹی سیفٹی اور ویل بیئنگ آفس
کی آن الئن موجودگی
کمیونٹی سیفٹی اینڈ ویلبیئنگ آفس
کا نیوز لیٹر

با اختیار بنانا
حکمت عملی

2022

ایڈوانس برامپٹن فنڈ :کمیونٹی سیفٹی
کی ذیلی ترجیح

X

X

X

X

کمیونٹی سیفٹی کواڈرینٹ کوآرڈینیٹر

X

X

X

X

کمیونٹی پروجیکٹس کے لیے قابل
بنانے واال

X

X

X

X

نرچرنگ نیرب ہڈز پروگرام ()2022

X

X

X

X

پڑوسی عالقوں کی ترقی اور وابستگی
پر مرکوز توجہ

X

کمیونٹی بھر میں خصوصی تقریبات +
عوامی آگاہی

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

کمیونٹی بھر میں گیراج سیل ویک اینڈ
کمیونٹی سیفٹی اور ویل بیئنگ آفس
کے معاونت کار
کمیونٹی سیفٹی اینڈ ویل بیئنگ آفس
رضاکارانہ پروگرام

X

ہامرے ساتھ جڑیں اور ایکشن پالن کی ایک نقل دیکھیں:

www.brampton.ca/communitysafety

2022-2025
برامپٹن کا پہال کمیونٹی سیفٹی ایکشن پالن ،سٹی آف برامپٹن
کے کمیونٹی سیفٹی اینڈ ویلبیئنگ آفس کا ایک شاندار اقدام ہے
اور اس کی شناخت ایک بین الحکومتی ترجیح کے طور پر کی
گئی ہے جو ہامری حکمت عملی کی اس سمت کی حامیت کرتی
ہے کہ برامپٹن ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر ہے۔
کمیونٹی سیفٹی اینڈ ویل بیئنگ آفس متام محکموں میں موجود
اپنے اندرونی رشاکت داروں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ اس کے
بارے میں معلومات ٹاؤن ہالز ،رہائشیوں کی میٹنگز ،سٹیزن
ایڈوائزری کمیٹی کی حکمت عملی کی نشست ،سٹی کونسل
کے انٹرویوز ،عملے اور بیرونی پارٹرن کی شمولیت اور
نرچرنگ نیرب ہُڈز ()Nurturing Neighborhoods
پروگرام کے ذریعے 1,800سے زیادہ رہائشیوں کے
ڈیٹا کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔

 CSWOویژن اسٹیٹمنٹ

حفاظت

 CSWOاپنے رہائشیوں کے ساتھ
مل کر حفاظتی خدشات کے
بارے میں آگاہی اور ان سے منٹنے
کے لیے کام کرے گا۔

ایک بااختیار اور مربوط برامپٹن جہاں ہر کوئی خود کو محفوظ
محسوس کرے ،اس سے تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہو اور ان کی
رضوریات پوری ہوتی ہیں۔

ِ CSWOمشن اسٹیٹمنٹ

کمیونٹی کے خدشات کو دور کرنے اور ان پر قابو پانے کے لیے کثیر
سطحی رشاکت داروں کے ساتھ تعاون کرنا۔

 CSWOکے اصول

• تعاون • عزم
• ہمدردی • مساوات ،تنوع اور شمولیت
• ثبوت کی بنیاد پر

با اختیار بنانا

 CSWOرہائشیوں کو با اختیار بنانے اور ان کے
پڑوس میں حفاظت اور بہبود کے کاموں کو
بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے کی صالحیت پیدا
کرنے کے لیے کام کرے گا۔
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2022

کمیونٹی سیفٹی اینڈ ویل بیئنگ آفس کی
قیادت میں فروغ پانے والی حکمت عملیاں
میونسپیلٹی کے اندرونی شعبہ جات کی زیر
قیادت اقدامات جو کمیونٹی کی حفاظت اور
بہبود میں کردار ادا کرتے ہیں

• حکمت عملیوں کو تسلسل سے
عملی جامہ پہنائیں
• جائزہ لیں اور تشخیص کریں
• صورت حال کے رجحانات ،بہرتین
طریقوں ،مسائل اور مواقع کے
بارے میں آگاہی کو برقرار رکھیں

2023

آگاہی

برامپٹن میں کمیونٹی
کی حفاظت اور بہبود

 CSWOکمیونٹی کی معلومات اور
وسائل کے بارے میں آگاہی پیدا
کرنے کے لیے کام کرے گا۔

21

28

بیرونی رشاکت داروں کی قیادت میں
اقدامات ،جنہیں  CSWOکی حامیت
حاصل ہے
 CSWOکمیونٹی کی حفاظت اور بہبود
میں تعاون کرتا ہے

• حکمت عملیوں کو تسلسل سے
عملی جامہ پہنائیں
• جائزہ لیں اور تشخیص کریں
• صورت حال کے رجحانات ،بہرتین
طریقوں ،مسائل اور مواقع کے
بارے میں آگاہی کو برقرار رکھیں

2024

• اونٹاریو پولیس رسوسز ایکٹ ( 1جنوری  2019سے نافذ العمل)،
میونسپلٹیز کو کمیونٹی کی سیفٹی اور فالح و بہبود کے منصوبے تیار
کرنے اور اپنانے کا تقاضہ کرتا ہے
• کمیونٹی سیفٹی اینڈ ویل بیئنگ آفس ( )CSWOکو  2021میں
وسط مدتی تازہ کاری اور تشخیص کے دوران کونسل کی ترجیح کے
طور پر قائم کیا گیا تھا
•  CSWOکمیونٹی رسوسز ڈیپارٹمنٹ کے اندر ہے
• یہ ہائی وے  410اور ولیمز پارک وے کو استعامل کرتے ہوئے
شہر کو چار کمیونٹی سیفٹی کواڈرینٹ ( )NW, NE, SW, SEمیں
تقسیم کرتا ہے
• پیل کمیونٹی سیفٹی اینڈ ویل بیئنگ پالن’ پر عمل درآمد اور مل
کر کام کرتا ہے
• باہمی اشرتاک کی سطحیں :سامجی ترقی؛ روک تھام؛ خطرات میں
معاونت؛ ناخوشگوار واقعات پر ردعمل

• حکمت عملیوں کو تسلسل سے
عملی جامہ پہنائیں
• صورت حال کے رجحانات ،بہرتین
طریقوں ،مسائل اور مواقع کے
بارے میں آگاہی کو برقرار رکھیں

2025

• ایکشن پالن کا آغاز کریں
• حکمت عملیوں کو عملی شکل دیں
• صورت حال کے رجحانات ،بہرتین
طریقوں ،مسائل اور مواقع کے
بارے میں آگاہی کو برقرار رکھیں

