PEEL REGIONAL POLICE
)ACCESSING POLICE – (Arabic
صحيفة وقائع
الوصول للشرطة
والموارد المجتمعية

عبر الهاتف ,من خالل الحضور الشخصي ,عبر اإلنترنت  ,من خالل التلفاز -لم تكن هناك من قبل مثل تلك األساليب الكثيرة للوصول
للشرطة والموارد المجتمعية مثلما هو عليه الحال اليوم .غير أن الكثيرين ليسوا على دراية بأفضل وأنسب الطرق للقيام بذلك .وغالبا ما
قد ينتج عن ذلك قصور في التواصل بين العامة والشرطة واإلحباط غير المطلوب عند اتصالك .فاالتصال في الوقت المناسب يعتبر
ضروري للحيلولة دون وقوع الجريمة والسيطرة عليها.
عبر الهاتف
تتوفر المكالمات التي تتطلب تقديم المساعدة بأكثر من  041لغة ومن خالل أجهزة الهاتف الخاصة بالصم والمعروفة باسم . T.D.D.
 مكالمات الطوارئ
يعتبر أي موقف يهدد الحياة أو أي أزمة طبية أو جريمة يتم وقوعها مكالمة طوارئ .اطلب  0-0-9وبالنسبة للمكالمات التي تتم عن طريق
الهاتف النقال من الضروري أن تعرف موقعك وتقوم بذكره.
 المكالمات غير الطارئة
يمكن توجيه أي مكالمة ال تتضمن وجود خطر مباشر أو عدم وجود مجرم في محيط المكان لالتصاالت عن طريق االتصال برقم 905-
 453-3311ومن أمثلة المكالمات غير الطارئة حوادث السيارات التي ال تتضمن إصابات بشرية.
 برنامج ممسكي الجرائم
يقدم برنامج ممسكي الجرائم مكافآت نقدية تصل إلى  0111$مقابل اإلدالء بمعلومات تؤدي إلى القبض على المجرمين .وسيظل اسمك
مجهول ولن يكون عليك اإلدالء بشهادتك أمام المحكمة .ويمكنك االتصال ببرنامج ممسكي الجرائم على هاتف رقم . 1-800-222-8477
 خدمات الوقاية من الجريمة
تقدم خدمات الوقاية من الجريمة العديد من الخدمات والموارد التعليمية لمساعدتك فيما تحتاجه للوقاية من الجريمة .للمزيد من المعلومات قم
بالحصول على نسخة من صحيفتنا لموارد الوقاية من الجريمة أو اتصل بنا على هاتف رقم  905-453-3311داخلي . 4021
الحضور شخصيا
للحصول على معلومات محددة أو أقرب مكان منك برجاء الرجوع للخريطة في الصفحة التالية.
 المحطات المجتمعية
المحطة المجتمعية هي منشأة شرطية صغيرة يسهل الوصول إليها تقع في مكان محوري بالمجتمع الذي تقوم بخدمته .ويقوم ضباط
المحطات المجتمعية بتلقي بالغات خاصة بما يلي:
 تلف الممتلكات. السرقات المفقودات والموجودات السلوك المضطرب النزاعات بين الجيران حوادث المركبات الطفيفة. الشكاوى الخاصة بالقادة والمرور. األشخاص واألنشطة المريبة النزاعات بين أصحاب العقارات والمستأجرين -المشكالت بالمدارس المحلية.
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كما يمكنهم المساعدة في حل المشكالت ذات المخاوف المتبادلة ونشر كم كبير من المعلومات والنصائح .ويمكن استغالل قاعة اجتماعات
تسع ل 41شخص من قبل المنظمات والمجموعات المجتمعية التي ال تهدف إلى الربح.
 منشآت شعب الشرطة
تعتبر شعب الشرطة منشآت أكبر يمكن استخدامها في غياب المحطات المجتمعية .ويوجد بكل شعبة شرطية ضابط ارتباط مجتمعي ويمكن
لهذا الضابط مساعدتك في مشكالتك بالمنطقة واحتياجاتك للوقاية من الجريمة .كما أن وحدات الشرطة باألحياء تنتمي للشعب الشرطية.
 المقار الرئيسية
تتوفر العديد من الخدمات باستقبال المقار الرئيسية خالل أوقات محددة في اليوم .وهي تتضمن فحص الخلفية الجنائية ,وتسجيل األسلحة
النارية  ,وخدمات السجالت.
عبر اإلنترنت
تعرف على شرطة إقليم بييل  , Peel Regional Policeوالوقاية من الجرائم أو ساعدنا على القبض على المجرمين من خالل الدخول
على موقعنا على اإلنترنت وهو  www.peelpolice.caواحرص على زيارة رف الكتب الخاص بالوقاية من الجرائم والموجود لدينا.
برنامج الشرطة التليفزيوني
يقدم البرنامج التليفزيوني للشرطة أسلوب سهل ومسلي لمعرفة ما يحدث في مجتمعك في الوقت الذي تتعرف فيه على القانون وشرطة
إقليم بييل والوقاية من الجرائم .ويتم بث برنامج الشرطة بشكل دوري على مدار األسبوع على محطة روجرز 01بخدمة الكابل.
الموارد المجتمعية
 جمعيات الوقاية من الجرائم
تعتبر جمعية برامتن مدينة آمنة  The Brampton Safe City Associationوجمعية ميسيساجا مدينة آمنة Safe City
 Mississaugaجمعيات خيرية موجهة للمجتمع وال تهدف إلى الربح تقدم برامج للوقاية من الجريمة للقاطنين بتلك المدن.
 جمعية برامتن مدينة آمنة ): Brampton Safe City Association (BSCA
تقوم  BSCAبتطوير وتنسيق عدد من البرامج وهي تتضمن حملة برامتن مدينة آمنة ومراقبة األحياء ومراقبة الطرق ومراقبة جرائم
األعمال وبرنامج التحدي واتخاذ كبار السن للمزيد من الخطوات االحتياطية .ويمكنك االتصال بجمعية  BSCAعن طريق االتصال
بهاتف رقم . 905-793-5484
 مدينة ميسيساجا آمنة )Safe City Mississauga (SCM
تقوم  SCMبتنسيق االنتباه المجتمعي وبرامج مراقبة الطرق ومراقبة األحياء .ويمكنك االتصال ب SCMعن طريق االتصال بهاتف رقم
 905-615-6272أو بالرجوع إلى موقعهم اإللكتروني وهو www.safecitymississauga.on.ca
* يجب استخدام مراقبة الطرق بالنسبة لحوادث المركبات العشوائية الطفيفة .وتتوفر نماذج/استمارة مراقبة الطرق بالجمعية المحلية
التي تتبعها للوقاية من الجرائم أو عن طريق اإلنترنت من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لمنطقة بييل www.roadwatch.ca
 خدمات الضحايا Victim Services
تعتبر وكالة خدمات الضحايا وكالة خيرية ال تهدف إلى الربح تخدم مدينتي برامتن وميسيساجا .وتقدم الوكالة استشارات فورية على مدار
ال 44ساعة في مجال األزمات والدعم العاطفي لضحايا الجرائم أو الظروف المأساوية .ويمكن االتصال بالوكالة على مدار ال 44ساعة
على هاتف رقم . 905-568-1068
 مدينة برامتن
 االستفسارات العامة905-874-2000 ............ معايير /لوائح الممتلكات905-458-3424 ...... التحكم في إيقاف السيارات 905-458-3424 ..www.city.brampton.on.ca ..................
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 مدينة ميسيساجا
 االستفسارات العامة 905-896-5000 ...........بعد ساعات العمل 905-615-3000 .........
 معايير/لوائح الممتلكات 905-896-5655 ...... التحكم في إيقاف السيارات 905-896-5678 ..www.city.mississauga.on.ca ..............
 منطقة بيل
 االستفسارات العامة 905-791-7800 ..........www.region.peel.on.ca ......................
إننا بالقرب منك /على الناصية
الشعب الشرطية
الشعبة  44والمقر الرئيسي 905-453-3311 ............ Brampton ........7750 Hurontario Street .......................
الشعبة 905-453-3311 .............Brampton ...........10 Peel Centre Drive ........................................... 12
الشعبة 905-453-3311 ..........Mississauga .................4600 Dixie Road ........................................... 21
905-453-3311 ..........Mississauga ....3030 Erin Mills Parkway ............................................
الشعبة 00
 مركز  Emil V. Kolbللتفوق الشرطي 905-453-3311 ..........Mississauga ...........180 Derry Road East ...
شعبة المطار 905-453-3311 ..........Mississauga .............2951 Convair Drive .........................................
برامتن -المحطات المجتمعية
905-456-6143 ............... 1050 Sandalwood Parkway West ...................................... 1 CASSIE CAMPBELL
ميسيساجا  -المحطات المجتمعية
905-677-3534 .................................. 7205 Goreway Drive ......................................................... 4 MALTON
905-858-5970 ...... 6677 Meadowvale Town Centre Circle ............................................. 5 MEADOWVALE
905-456-5839 ................................ 100 City Centre Drive ................................................. 7 SQUARE ONE
المحطة المجتمعية  -منشأة شرطية صغيرة ذات عدد ساعات عمل محدودة وتقع في موقع إستراتيجي بالمنطقة التي تخدمها .وتوفر مكان
محوري للشرطة والسكان للعمل معا وحل المشكالت ذات االهتمام المشترك ونشر قدر كبير من المعلومات والنصائح للعامة.
ومهمة كل محطة أن تعكس تفرد وفردية المجتمع التي توجد فيه.
للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع برجاء االتصال ب:
شرطة منطقة بييل PEEL REGIONAL POLICE
خدمات الوقاية من الجرائم Crime Prevention Services
7750 Hurontario Street
Brampton, Ontario
L6V 3W6
هاتف905-453-2121 ext. 4021 :
فاكس905-456-6106 :
كما قد ترغب في مراجعة موقعنا على اإلنترنت وهو:
www.peelpolice.ca
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