વ્યૂહરચના

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન

સલામતી

કમ્યુનિટી સેફ્ટી ઍક્ શન પ્લાન
2022-2025
CSWO લક્ષ્યોનું નિવેદન

એક સશક્ત અને સુસંકળાયેલ બ્રૅમ્પટન જ્યાં દરેક જણને
સલામતીની લાગણી હોય, પોતાનાપણાની લાગણી હોય, અને
જ્યાં તેમની દરેક જરૂરિયાતો પૂર્ણ થાય.
CSWO મિશન સ્ટેટમેન્ટ (ધ્યેય વિધાન)

એક કરતા વધુ સ્તરમાં રહે લ ભાગીદારો સાથે સહયોગ કરીને
સમાજની સમસ્યાઓને સંબોધવી અને તેનું નિરાકરણ કરવું.
CSWO સિદ્ધાંતો

તે પીલ કમ્યુનિટી સેફ્ટી એન્ડ વેલ-બિઈંગ પ્લાન અનુસાર કાર્ય
કરે છે અને તેમાં પૂરક બને છે
• હસ્તક્ષેપના સ્તર: સામાજિક વિકાસ; નિવારણ; જોખમ
હસ્તક્ષેપન; અકસ્માત પ્રતિભાવ
•

CSWO રહે વાસીઓની લગોલગ રહીને

સલામતીની સમસ્યાઓ અંગે વાકે ફ થવા
અને તેને સંબોધવા માટે કાર્ય કરશે
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પાડોશમાં વાતચીતના અવસરો
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ઘર અને મિલકતના ગુના નિવારણ માર્ગદર્શિકા
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CPTED ઑડિટ – ચેકલિસ્ટ અને સ્ટ્રીટ વૉક્સ
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વિશિષ્ટ તાલીમ
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કમ્યુનિટી સેફ્ટી એન્ડ વેલ-બિઈંગ ઓફિસનો
ન્યુઝલેટર
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જીયોહબ નેબેરહૂ ડ પ્રોફાઇલ્સ
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વ્યૂહરચના
કમ્યુનિટી સેફ્ટી એન્ડ વેલ બિઈંગ ઓફિસ માટે ની
ઓનલાઇન હાજરી

સંસાધનો અંગેની જાગૃકતા ઊભી
કરવા કાર્ય કરશે.

માટે કાર્ય કરશે અને તેમના પાડોશમાં સલામતી
અને સુખાકારી વધારવા માટે કયા પગલા લેવા તે
અંગેની ક્ષમતા વધારશે.
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X

જાગૃકતા

સશક્તિકરણ

21

સંગ્રહખોરી ગઠબંધન સમર્થન
રિફરલ મોડેલ વિસ્તરણ

જાગૃકતા

CSWO સમુદાયની માહિતી અને

ઓન્ટારિયો પોલીસ ઍક્ટ (અમલી થયો 1, જાન્યુઆરી 2019)
માટે આવશ્યક છે કે નગરપાલિકાઓ સમુદાયની સલામતી અને
સુખાકારીની યોજનાઓનો સ્વીકાર કરે.
• કમ્યુનિટી સેફ્ટી એન્ડ વેલ બિઈંગ ઓફિસ (CSWO)ની સ્થાપના
2021માં ટર્મ ઓફ કાઉન્સિલની પ્રાથમિકતા તરીકે મધ્યાવધિ
રિફ્રે શ એન્ડ ઇવેલ્યુએશન દરમિયાન થઈ હતી.
• CSWO કમ્યુનિટી સર્વિસિસ ડિપાર્ટમેન્ટનો ભાગ છે
• શહે રને હાઇવે 410 અને વિલિયમ પાર્કવેનો ઉપયોગ કરીને ચાર
સલામતી ક્વોડ્રન્ટમાં વિભાજીત કરવામાં આવ્યું છે (NW, NE,
•

SW, SE)

સલામતી

કમ્યુનિટી સેફ્ટી એન્ડ વેલ બિઈંગ ઓફિસ આંતરિક
સહયોગીઓ સાથે તમામ ડિપાર્ટમેન્ટ્સમાં કાર્યરત છે .
તેમને ટાઉન હૉલ્સ, નિવાસી સભાઓ, સિટીઝન
એડવાઇઝરી કમિટી સ્ટ્રેટેજી સેશન, સિટી
કાઉન્સિલ સા ક્ષાત્કારો, સ્ટાફ અને બાહ્ય
સહયોગી પ્રવૃત્તતા દ્વારા જાણકારી પૂરી
પાડવામાં આવે છે ,

બ્રૅમ્પટનમાં સમુદાયની સલામતી અને સુખાકારી

2022

વાર્ષિક કમ્યુનિટી સેફ્ટી એન્ડ વેલ બિઈંગ ઓફિસ
સર્વેક્ષણ

બ્રૅમ્પટનનો પ્રથમ કમ્યુનિટી એક્ શન પ્લાન સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન
કમ્યુનિટી સેફ્ટી એન્ડ વેલ બિઈંગ ઓફિસની પહે લ છે અને
તેને બ્રૅમ્પટન એક સ્વાસ્થ્યપ્રદ અને સુરક્ષિત શહે ર છે એવા
વ્યૂહાત્મક સૂચનના સમમર્થનમાં આંતરસરકારી પ્રાથમિકતા
તરીકે સ્વીકારવામાં આવી હતી.

• સહયોગ		 • પ્રતિબદ્ધતા
• કરૂણા		 • સમાનતા, વૈવિધ્ય અને સમાવેશીતા
• પુરાવા-આધારિત

2023

વ્યૂહરચના

CSWO રહે વાસીઓનું સશક્તિકરણ થાય તે

કમ્યુનિટી સેફ્ટી એન્ડ વેલ-બિઈંગ ઓફિસ
દ્વારા પ્રચાલિત અને દોરવાયેલ વ્યૂહરચના
એવી પહે લો જે નગરપાલિકાના આંતરિક
વિભાગો દ્વારા કાર્યરત હોય જે સમુદાયની
સલામતી અને સુખાકારી અંગે યોગદાન
આપે

11

બાહ્ય સહયોગીઓ દ્વારા પહે લોનું
નેતૃત્વ જેને CSWOનું સમર્થન હશે

16

સમુદાયની સલામતી અને સુખાકારી
માટે CSWO સહયોગ કરે છે તેવા
ટેબલ્સ અને નેટવેર્ક્સ

કમ્યુનિટી સેફ્ટી અને વેલ-બિઈંગ સ્વીકૃ તિ સપ્તાહ
નેબરહુ ડ અસોસિએશન માર્ગદર્શિકા

સશક્તિકરણ
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એડવાન્સ બ્રૅમ્પટન ફં ડ: કમ્યુનિટી સેફ્ટી
પેટા-પ્રાથમિકતા
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કમ્યુનિટી સેફ્ટી ક્વોડ્રન્ટ સંકલનકર્તા
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કમ્યુનિટી પ્રોજેક્ટ્સના સહયોગકર્તા
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નર્ચરિંગ નેબરહૂ ડ્સ પ્રોગ્રામ (2022)
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ફોકસ્ડ નેબરહૂ ડ ડિવલપમેન્ટ એન્ડ એગં ેજમેન્ટ
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વ્યૂહરચના

સમુદાયના વિશેષ ઇવેન્ટ્સ + જાહે ર કે ળવણી
સમુદાય માટે ગેરેજ સેલ વીકે ન્ડ
ફ્રેન્ડ્સ ઓફ કમ્યુનિટી સેફ્ટી એન્ડ વેલ બિઈંગ
ઓફિસ

2022

• લૉન્ચ એક્ શન પ્લાન
• વ્યૂહરચનાઓનું પ્રચાલન
• વલણો, શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો, મુદ્દાઓ
અને અવસરોની પરિસ્થિતિગત
જાગૃતિ જાળવી રાખવી

2023

• વ્યૂહરચનાને સતત કાર્યરત રાખવી
• વલણો, શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો, મુદ્દાઓ અને
અવસરોની પરિસ્થિતિગત જાગૃતિ
જાળવી રાખવી

2024

• વ્યૂહરચનાને સતત કાર્યરત રાખવી
• વલણો, શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો, મુદ્દાઓ અને
અવસરોની પરિસ્થિતિગત જાગૃતિ
જાળવી રાખવી

2025

• વ્યૂહરચનાને સતત કાર્યરત રાખવી
• સમીક્ષા અને મૂલ્યાંકન કરવું
• વલણો, શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો, મુદ્દાઓ અને
અવસરોની પરિસ્થિતિગત જાગૃતિ
જાળવી રાખવી

કમ્યુનિટી સેફ્ટી એન્ડ વેલ બિઈંગ ઓફિસ
સ્વયંસેવક પ્રોગ્રામ

અમારી સાથે જોડાવ અને એક્ શન પ્લાનની પ્રત જુ ઓ
www.brampton.ca/communitysafety
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