ستیڤ تیڕنەر

کۆمیساری پۆلیس و
تاوان لە کلیڤالند

پالنی  10خاڵەم
بۆ چاالکی پۆلیس و سەالمەتی کۆمەڵگە

وەک کۆمیساری پۆلیس و تاوانی ئێوە ،من داوام لێ کراوە کە پالنێک گەاڵڵە بکەم بۆ ئەوەی کلیڤالند بکەم بە شوێنێکی
سەالمەت بۆ ئەوانەی کە لێرە دەژین ،لێرە کار دەکەن یان سەردانی ئێرە دەکەن .پالنی  10خاڵەی من  -کە بە هاوکاری
پسپۆڕانی تاوان و سەالمەتی کۆمەڵگە ئامادە کراون  -ڕوانگەی من دەخەنە ڕوو بۆ ماوەی سێ ساڵی داهاتوو.

هێنانی سەرپێچیکاران بۆ بەردەم
دادپەروەری

وەرگرتنی هەڵوێستێکی تووند لەدژی
دەرمان و مادەی هۆشبەر و باندەکان

زیادکردنی هەل بۆ سەرپێچیکاران بۆئەوەی
هەست بە بەرپرسیارێتی بکەن سەبارەت بە
هەڵسوکەوتیان و تیشکۆ (تەرکیز) بخرێتە
سەر بەرگرتن لە دووبارە ئەنجامدانەوەی
سەرپێچی یاسایی.

هێنانە کایەی ڕێبازێکی گشتگیر بەرامبەر
بە دەرمان و مادەی هۆشبەر و باندەکان
لەنێوانیاندا بەرلێگرتن ،دەستێوەردانی زوو
بەزوو و ئامانجدار.

بەگژاچوونەوەی هەڵسوکەوتی دژە
کۆمەڵ وەک ئەرکێکی دەمودەست

سیستەمێکی کاریگەری دادپەروەری
تاوانکاری

وەرگرتنی هەڵوێستێکی بەهێز لەدژی
هەڵسوکەوتی دژە کۆمەڵ لەڕێگەی کاری
هەرەوەزی و بەشدارکردنی گەنجانەوە.

تەلەفون01642 301213 :
ئیمەیڵpcc@cleveland.pnn.police.uk :
ماڵپەڕwww.cleveland.pcc.police.uk :

هاوکاریکردن و بەرپرسیارکردنی پۆلیسی
کلیڤالند و دەزگا بەرفراوانترەکانی
دادپەروەری تاوانکاری بۆ بەرزکردنەوەی
ئاستی متمانە بەخۆبوونی کۆمەاڵنی خەڵک.

بەر لە توندوتیژی سەخت بگرە ،کەمی
بکەرەوە و بەرەنگاری ڕابوەستە

هەبوونی پۆلیسی زیاتر
لەسەر شەقامەکانمان

بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی
لەدژی ژنان و کچان

بنیاتنانی متمانە بەخۆبوون لەناو
کۆمەاڵنی خەڵکی ناوچەکەماندا

گەاڵڵەکردنی ستراتیژێکی توندوتیژی سەخت
بەهاوکاری پۆلیسی کلیڤالند و هەرەوەزەکانی
سەالمەتی کۆمەڵگە.

وەبەرهێنان لە وەاڵمدانەوەی
هێڵەکانی پێشەوەی ناو
کۆمەڵگەدا.

هاوکاریکردنی خزمەتگوزارییە خۆجێیەکان
بۆ دڵنیاکردنی ئەوەی کە ژنان هەست بە
سەالمەتی دەکەن و پشتگیرییان دەکرێت.

دڵنیاکردنی ئەوەی کە پۆلیسی کلیڤالند
خزمەتگوزارییەکی ئاستی بەرز پێشکەش
دەکات ،بنیاتنانی شانازی پێوەکردن و پاڵپشتی
بۆ پۆلیس لە سەرتاسەری ناوچەکەماندا.

پشتگیرییەکی چۆنایەتی کاریگەر بۆ
قوربانیانی تاوان و شایەتەکان

بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیا بۆ
بەگژاچوونەوەی تاوان

فەراهەمکردنی یارمەتی بۆ قوربانیانی
تاوان و شایەتەکان لەڕێگەی خستنەگەڕی
خزمەتگوزاری پشتگیری تایبەتمەندانەوە.

بەرزکردنەوەی ئاستی بەکارهێنانی
تەکنۆلۆژیا بۆ بەرزترین ئاستی گونجاو،
ڕەخساندنی هەلی کارابوون و پشتگیری
زیاتر بۆ هێزی کار.

پالنەکە بەسوود دەبێت بۆ هێنانەدی چوار ئامانجە ستراتیژیەکەم بۆ کلیڤالند:
بۆ بنیاتنانی متمانە بەخۆبوونی کۆمەاڵنی خەڵک و گێڕانەوەی
شانازی پێوەکردن بۆ پۆلیسی کلیڤالند.
بۆ کارکردنی بەکۆمەڵ لەگەڵ هاوپشکەکانمان بۆ کەمکردنەوەی
تاوان ،بەتایبەتی توندوتیژی سەخت.
بۆ بەکارهێنانێکی زیاتری تەکنۆلۆژیایەک کە کارابوون بنیات
دەنێت و پشتگیری بەرهەمداری دەکفات.
بۆ فەراهەمکردنی خزمەتگوزاری چۆنایەتی زۆر باش بۆ قوربانیان
و ئەوانەی کە لە هەموان بارناسکترن بەجۆرێک کە بەشێوەیەکی
کارا پێداویستییەکانیان بهێنێتە دی.

سکانی بکە بۆ داگرتنی
هەموو پالنەکە!

