
ਸਟੀਵ 
ਟਰਨਰ

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਪੁਲਲਸ ਅਤ ੇ
ਕਰ੍ਾਈਮ ਕਲਮਸ਼ਨਰ

ਪੁਲਲਲਸੰਗ (ਅਮਨ ਕਰਾਨੰੂਨ ਦੀ ਲਵਵਸਥਰਾ ਬਣਰਾਈ ਰਖੱਣ)  
ਅਤ ੇਭਰਾਈਚਰਾਰਕ ਸੁਰਲੱਖਆ ਲਈ 

ਮੇਰੀ 10-ਨੁਕਰਾਤੀ ਯੋਜਨਰਾ
ਤੁਹਾਡ ੇਪੁਲਿਸ ਅਤ ੇਕਾ੍ਈਮ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਹਣੋ ਦ ੇਨਾਤ,ੇ ਮੈਨੰੂ ਕਿੀਵਿੈਂਡ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਿੋਕਾਾਂ ਿਈ ਇਕੱ ਸੁਰਲੱਿਅਤ 

ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਇਕੱ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ੈਜੋ ਇੱਥੇ ਰਲਹਦੰ ੇਹਨ, ਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇ
ਇੱਥੇ ਆਉਦਂ ੇਹਨ। ਮੇਰੀ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ - ਜੋ ਲਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰਲੱਿਆ ਮਾਲਹਰਾਾਂ ਦ ੇ

ਸਲਹਯੋਗ ਨਾਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹ ੈ- ਅਗਿੇ ਲਤਨੰ ਸਾਿਾਾਂ ਿਈ ਮੇਰ ੇਲਦ੍ਸ਼ਟੀਕਣੋ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦੀ ਹ।ੈ

ਅਪਰਰਾਧੀਆਂ ਨੰੂ ਕੀਤ ੇਜੁਰਮਰਾਂ ਦੀ 
ਸਜ਼ਰਾ ਦਆੁਉਣੀ 
ਮੁੜ ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਵਿੱ ਲਧਆਨ 
ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਅਪਰਾਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ 
ਦ ੇਲਵਵਹਾਰ ਿਈ ਜਵਾਬਦਹੇ ਠਲਹਰਾਉਣ 
ਦ ੇਮੌਲਕਆਾਂ ਲਵਚੱ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। 

ਡਰਗੱਜ਼ (ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਦਵਰਾਈਆਂ) 
ਅਤ ੇਲਗਰਹੋਰਾਂ 'ਤ ੇਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ
ਰਕੋਥਾਮ, ਸੁ਼ਰਆੂਤੀ ਅਤ ੇਟੀਚੇ ਵਾਿੇ 
ਦਿਿ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ੀਿੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਅਤ ੇ
ਲਗਰਹੋਾਾਂ ਿਈ ਇਕੱ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁਚੰ ਦੀ 
ਸੁ਼ਰਆੂਤ ਕਰਨੀ। 

ਸਮਰਾਜ-ਲਵਰਧੋੀ ਲਵਵਹਰਾਰ ਨੰੂ ਲਸੱਧੇ 
ਤਰੌ 'ਤ ੇਨਲਜੱਠਣਰਾ
ਭਾਈਵਾਿੀ ਕਮੰਕਾਜ ਅਤ ੇਨੌਜਵਾਨਾਾਂ 
ਦੀ ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜ ਲਵਰਧੋੀ 
ਲਵਵਹਾਰ ਬਾਰ ੇਸਖ਼ਤ ਰਵਈੱਆ 
ਅਪਨਾਉਣਾ। 

ਪ੍ਭਰਾਵਸ਼ਰਾਲੀ ਫੌਜਦਰਾਰੀ ਲਨਆਂ ਪ੍ਣਰਾਲੀ
ਜਨਤਕ ਲਵਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਿਈ ਕਿੀਵਿੈਂਡ 
ਪੁਲਿਸ ਅਤ ੇਲਵਆਪਕ ਫਜੌਦਾਰੀ ਲਨਆਾਂ 
ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਦ ੇਨਾਿ ਸਲਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤ ੇਕਮੰਾਾਂ ਿਈ ਲਹਸਾਬ ਿੈਣਾ। 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01642 301213
ਈਮੇਲ: pcc@cleveland.pnn.police.uk
ਵੈੱਬਸਰਾਈਟ: www.cleveland.pcc.police.uk
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ਗੰਭੀਰ ਲਹਸੰਰਾ ਨੰੂ ਰਕੋ,ੋ ਘਟਰਾਓ  
ਅਤ ੇਨਲਜੱਠੋ 
ਕਿੀਵਿੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ 
ਸੁਰਲੱਿਆ ਭਾਈਵਾਿੀਆਾਂ ਦ ੇਸਲਹਯੋਗ 
ਨਾਿ ਗੰਭੀਰ ਲਹਸੰਾ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਣੀ। 

ਸਰਾਡੀਆਂ ਸੜਕਰਾਂ 'ਤ ੇਹਰੋ ਪੁਲਲਸ
ਮੂਹਰਿੀ-ਕਤਾਰ ਵਾਿੀ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਪ੍ਤੀਲਕਲਰਆ ਿਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਣੇਾ। 

ਔਰਤਰਾਂ ਅਤ ੇਲੜਕੀਆਂ ਲਵਰੁਧੱ 
ਲਹਸੰਰਾ ਨੰੂ ਨਲਜੱਠਣਰਾ
ਔਰਤਾਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰਲੱਿਅਤ ਮਲਹਸੂਸ 
ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਦੱਤ ੇਜਾਣ ਨੰੂ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਸਥਾਨਕ 
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਾਿ ਭਾਈਵਾਿੀ ਲਵਚੱ ਕਮੰ 
ਕਰਨਾ।

ਆਪਣੇ ਭਰਾਈਚਰਾਲਰਆਂ ਲਵਚੱ 
ਲਵਸ਼ਵਰਾਸ ਪੈਦਰਾ ਕਰਨਰਾ
Upewnianie się, że usługi 
świadczone ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਕ 
ਕਿੀਵਿੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਉਚੱ-ਲਮਆਰੀ ਸੇਵਾ 
ਮੁਹਈੱਆ ਕਰ,ੇ ਆਪਣ ੇਸਮੱੁਚੇ ਸਥਾਨਕ 
ਿੇਤਰ ਲਵਚੱ ਪੁਲਿਸ ਿਈ ਮਾਣ ਅਤ ੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਵਚੱ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।

ਪੀੜ੍ਹਤਰਾਂ ਅਤ ੇਗਵਰਾਹਰਾਂ ਲਈ 
ਪ੍ਭਰਾਵਸ਼ਰਾਲੀ ਲਮਆਰੀ ਸਹਰਾਇਤਰਾ
ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਅਲਧਕਾਰ ਦਣੇ 
ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ੍ਾਾਂ ਅਤ ੇਗਵਾਹਾਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਨੀ। 

ਜੁਰਮ ਦਰਾ ਟਰਾਕਰਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤਕਨਰਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਲਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ 
ਲਜ਼ਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਕੁਸ਼ਿਤਾਵਾਾਂ ਿਈ ਮੌਕ ੇ
ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਵਰਕਫੋਰਸ ਨੰੂ ਵਧੀਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦਣੇੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਰਾ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਲਈ ਮੇਰ ੇਚਰਾਰ ਰਣਨੀਤਕ 
ਟੀਲਚਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਦਰਾਨ ਕਰਨ ਲਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਗੇੀ:

ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਰਾ ਨੰੂ ਡਰਾਊਨਲੋਡ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਨੈ ਕਰੋ!

ਜਨਤਕ ਲਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਕਿੀਵਿੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਲਵਚੱ ਮਾਣ  
ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ। 

ਜੁਰਮ, ਿਾਸ ਤਰੌ 'ਤ ੇਗੰਭੀਰ ਲਹਸੰਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਈ ਭਾਈਵਾਿਾਾਂ  
ਨਾਿ ਸਮੂਲਹਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇਕਮੰ ਕਰਨਾ।

ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਦੀ ਵਧੱ ਤੋਂ ਵਧੱ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜੋ ਸਮਰਥੱਾਵਾਾਂ ਪੈਦਾ  
ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਿਤਾ ਿਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 

ਪੀੜਤ੍ਾਾਂ ਅਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉਚੱ ਲਮਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਮੁਹਈੱਆ 
ਕਰਨੀਆਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿੋੜਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਿੀ ਢਗੰ ਨਾਿ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 


