STEVE TURNER
ستيف تيرنر
مفوض مكافحة الجريمة
وشرطة كليفالند
CLEVELAND

خطتي المؤلفة من  10نقاط
للحفاظ على سالمة المجتمع والقيام بأعمال الشرطة
بصفتي مفوض مكافحة الجريمة وقسم الشرطة  ،فإنه يتوجب علي وضع خطة لجعل كليفالند  Clevelandمكانا اكثر
امنا بالنسبة أ
للشخاص القاطنين أو العاملين أو الزائرين إليها .تحتوي خطتي المؤلفة من  10نقاط (التي تم تصميمها
بالتعاون مع خبراء مكافحة الجريمة والحفاظ على سالمة المجتمع) على رؤيتي المتعلقة بالسنوات الثالثة القادمة.

تسليم الجناة الى العدالة

التعامل على نحو صارم بالنسبة
لمكافحة المخدرات والعصابات

معالجة السلوك المعادي
للمجتمع بشكل مباشر

نظام العدالة الجنائية الكفؤ

زيادة فرص محاسبة الجناة على
سلوكهم مع التركيز منع أعادة
ارتكابهم للجرائم.

التعامل مع المشاكل المتعلقة بالسلوك
المعادي للمجتمع على نحو قوي وذلك
عن طريق العمل التعاوني أو التشاركي
وإشراك الشباب في البحث عن الحلول.
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إدخال نهج شامل في كيفية التعامل مع
مكافحة المخدرات والعصابات بما في
ذلك الوقاية والتدخل المبكر والتدخل
المستهدف.

التعاون مع شرطة كليفالند
 Clevelandووكاالت العدالة الجنائية
وتحميلها المسؤولية المتعلقة بزيادة
ثقة العامة بهما.

مكافحة جرائم العنف الخطيرة
وتقليلها وكيفية التعامل معها

زيادة عدد رجال الشرطة
المتواجدين في شوارعنا

وضع استراتيجية مكافحة جرائم العنف
الخطيرة بالتعاون مع شرطة كليفالند
 Clevelandوشراكات المحافظة على
سالمة المجتمع.

االستثمار في تقديم استجابة
الخطوط أ
المامية الالزمة في
المجتمع.

معالجة مشكلة ارتكاب أعمال
العنف بحق النساء والفتيات

بناء الثقة في مجتمعاتنا

العمل ضمن شراكة مع الخدمات
المحلية لضمان شعور النساء بالسالمة
أ
والمان.

ضمان تقديم شرطة كليفالند
 Clevelandخدمة عالية الجودة
وزيادة شعور االفتخار والدعم الى
الشرطة في جميع أنحاء منطقتنا
المحلية.

تقديم المساعدة والدعم الكفؤ
لضحايا الجرائم والشهود

استخدام التكنولوجيا
لمكافحة الجريمة

تقديم المساعدة الى ضحايا الجرائم
والشهود من خالل التكليف بخدمات
الدعم االختصاصية.

زيادة استخدام التكنولوجيا وخلق
فرص للكفاءات وتقديم الدعم
الضافي الى القوى العاملة.
إ

ستساعد هذه الخطة في تقديم الخدمات على نحو يساعد في تحقيق
الهداف االستراتيجية أ
أ
الربعة لشرطة كليفالند :Cleveland
بناء ثقة العامة والشعور باالفتخار بشرطة كليفالند .Cleveland
العمل والتعاون على نحو جماعي مع الجهات الشريكة في الحد
من ارتكاب الجرائم وخاصة جرائم العنف الخطيرة.
زيادة االستفادة من التكنولوجيا على نحو يساعد في زيادة
النتاجية.
الكفاءة ويدعم إ
تقديم خدمات عالية الجودة الى ضحايا الجرائم أ
والشخاص
الذين يتم اعتبارهم بأنهم أ
الكثر ضعفا وعرضة للمخاطر ،حيث
ستساعد هذه الخدمات في تلبية احتياجاتهم على نحو كفؤ.

قم بتصوير الرمز لتتمكن
من تنزيل الخطة الكاملة!

