FAKTY

Dostęp Do Policji
& Zasobow Społecznych
Telefonicznie, osobiście, internetem, przez telewizjęnigdy nie bylo tyle możliwości dostępu do Policji i
zasobów spolecznych ile jest dzisiaj. Mimo to wielu ludzi
nie zna najlepszego i najwygodniejszego sposobu by to
zrobić. Rezultatem może być brak porozumienia miedzy
spoleczenstwem a policją albo niepotrzebna frustracja
kiedy zadzwonicie.Porozumiewanie sie w odpowiedniej
chwili jest niezbędne by zapobiegać i kontrolować
przestępczość.
TELEFONICZNIE

Rozmowy telefoniczne wymagające
asysty są dostępne w 140 językach i
przez T.D.D.(Telefoniczne urzadzenie
dla głuchoniemych).
• Telefony Pogotowia
Każda sytuacja z narażeniem
życia, pogotowie medyczne czy
przestępstwo w toku jest telefonem
pogotowia . Wykręć 9-1-1. Podczas
telefonowania z komórki jest ważne
aby znac i podać swoja lokację.
• Telefony Bez Sytuacji Pogotowia
Każdy telefon bez sytuacji
bezposredniego zagrożenia,
powinien być kierowany do
Komunikacji wykręcając 905-4533311. Wypadek samochodowy
bez obrażeń ciała jest przykladem
telefonu bez sytuacji pogotowia.
• Uniemożliwianie Przestępstw
Program Uniemożliwianie
Przestępstw oferuje nagrody
pieniężne do $2,000 za informacje
prowadzącą do zaaresztowania.
Usoba ktora poda taka informacje
pozostaje anonimową oraz nigdy nie
bedzie musiala zeznawać w sądzie.
Telefon 1-800-222-8477 lub sms
z tekstem “PEEL” z informacją
oprzestepstwie pod numerem
274637.
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• Służby Zapobiegania
Przestępstwom
Służby Zapobiegania Przstępstwom
oferują rόżnorodne uslugi i
edukacyjne źrόdla pomocy na
twoje potrzeby zapobiegania. Po
więcej informacji korzystaj z kopii
naszej broszury z faktami Zasoby
Zapobiegania Przestępstwom albo
dzwoń do nas na 905-453-3311,
wew.4021.

OSOBIŚCIE

Po konkretne informacje czy najbliższe
was lokacje odnieść sie do map na
nastepnej stronie.
• Posterunki Środowiskowe
Posterunek środowiskowy jest
mniejszą, łatwo dostępną placowką
policyjną, centralnie ulokowaną w
środowisku któremu sluży.Policjanci
posterunku środowiskowego są
gotowi na przyjmowanie raportόw z:
- Zniszczenie własności
- Kradzieże
- Znalezioni & Zagubione
Własności
- Zakłόcania porządku
- Spory sąsiedzkie
- Mniejsze wypadki
samochodowe
- Skargi ruchu drogowego
- Podejrzane osoby/dzialania
- Spory między wlaścicielami
domow czynszowych a
najemcami
- Problemy w lokalnych szkolach.

Mogą rownież pomagać w
rozwiązywaniu problemów wspólnej
troski i udzielać nformacji o szerokim
zakresie.
• Dzielnicowe Komisariaty
Policyjne
Dzielnicowe Komisariaty Policyjne
są wiekszymi placowkami które
mogą być użyte w miejsce
posterunków środowiskowych.
Kazdy komisariat dzielnicowy
ma policyjnego łącznika
środowiskowego. Policyjny
Łącznik Środowiskowy moze
pomόc w problemach sąsiedzkich
i w potrzebach zapobiegania
przestępczosci. Lokalne Jednostki
Policji są rowniez przydzielone do
Komisariatow Dzielnicowych.
• Komenda
Szeroki zakres uslug jest szeroko
dostępny w holu komendy
w określonych przedzialach
czasu w ciągu dnia. Wlicza sie
w to sprawdzanie przeszlosci
kryminalnej, rejestrację broni i
uslugi archiwalne.

INTERNET

Zasięgnij wiadomosci o Regionalnej
Policji Peel, zapobieganiu
przestepczości, czy pomόż nam
schwytać przestępcow korzystając
z naszej strony internetowej www.
peelpolice.ca. Przejżyjcie nasze
książki o zapobieganiu przestępczosci.

PO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN
TEMAT, KONTAKTOWAĆ SIĘ Z :

REGIONALNA POLICJA PEEL
Slużby Zapobiegania Przestępczości
7750 Hurontario Street
Brampton, Ontario
L6V 3W6
Tel.905-453-2121wew.4021
Fax 905-456-6106
Można sprawdzić stronę internetową:
www.peelpolice.ca

Dostęp Do Policji & Zasobow Społecznych
POKAZ POLICJI
Pokaz Policji udostepnia łatwy i zabawny sposob na pokazanie
co dzieje sie w waszym środowisku, ucząc jednoczesnie prawa,
zapobiegania przestępczosci i o Regionalnej Policji Peel. Pokaz
Policji emitowany jest cyklicznie w ciągu tygodnia na Rogers
Cable 10.
ZASOBY SPOŁECZNE
• Stowarzyszenie Zapobiegania Przestępczosci
Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto Brampton i Stowarzyszenie
Bezpieczne Miasto Mississauga są środowiskowo kierowanymi,
bez-dochodowymi charytatywnymi towarzyszeniami, ktore
przekazują programy o zapobieganiu przestępczosci dla
mieszkańcow ich miast.
• Brampton SafeCity Association (BSCA)
BSCA promuje i coordynuje kilka programόw. Wlicza sie w to
kampanię Brampton Bezpieczne Miasto, Obserwacja Okolicy,
Obserwacja Ulicy*, Obserwacja Przestępczosci Gospodarczej,
Nauka i bezpieczeństws młodzieży. Mozna kontaktować sie z
(BSCA) dzwoniąc 905-793-5484. Strona internetową www.
bramptonsafecity.ca
• Safe City Mississauga (SCM)
SCM coordynuje programy: Czujność Środowiska, akademia
dla młodzieży* I Obserwacje Okolicy. Mozecie sie kontaktować
z SCM dzwoniąc 905-615-6272 lub wchodząc na ich strone
internetową www.safecitymississauga.ca
* Obserwacja Ulicy powinna być uzywana do mniejszych
wykroczeń drogowych. Formy Obserwacja Ulicy są dostępne
w waszych lokalnych stowarzyszeniach zapobiegania
przestepczosci albo na internecie strona Regionalnej Policji
Peel www.roadwatch.ca.

KOMISARIATY
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• Usługi dla Oﬁar
Uslugi dla Oﬁar jest bez-dochodową, charytatywną agencją
obsługującą miasta Brampton i Mississauga. Uslugi dla Oﬁar
zapewnia natychmiastową, 24 godzinną poradnie kryzysową i
emocjonalne wsparcie dla osόb dotkniętych przestępstwem lub
tragicznymi okolicznosciami. Uslugi dla Oﬁar są dostepne 24
godziny pod 905-568-1068, www.vspeel.org
• Miasto Brampton
- Pytania ogόlne.....................................w mieście lub 3-1-1
........................................................................905-874-2000
- Przepisy/Standarty Własności. .......................905-458-3424
- Kontrola Parkingόw .......................................905-458-3424
- ................................................................. www.brampton.ca
• Miasto Mississauga
- Pytania ogόlne.....................................w mieście lub 3-1-1
........................................................................905-896-5000
Po godzinach ..............................................905-615-3000
- Przepisy/Standarty Własności ........................905-896-5655
- Kontrola Parkingόw .......................................905-896-5678
- ............................................................. www.mississauga.ca
• Region Peel
- Lokalne urzędy państwowe, usługi zdrowotne
socĵalne ......................................................................2-1-1
- Pytania ogόlne................................................905-791-7800
- ................................................................www.peelregion.ca

JESTEŚMY W POBLIŻU
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Division & Headquarters .................................... 7750 Hurontario Street .......................... Brampton ....................... 905-453-3311
Division ................................................................. 10 Peel Centre Drive .............................. Brampton ....................... 905-453-3311
Division ................................................................. 4600 Dixie Road .................................... Mississauga .................... 905-453-3311
Division ................................................................. 3030 Erin Mills Parkway......................... Mississauga .................... 905-453-3311
★ Emil V. Kolb Centre For Police Excellence................. 180 Derry Road East .............................. Mississauga .................... 905-453-3311
AIRPORT Division ....................................................... 2951 Convair Drive ................................ Mississauga .................... 905-453-3311
BRAMPTON – Posterunki
01 CASSIE CAMPBELL ...... 1050 Sandalwood Parkway West .............. 905-456-6143
MISSISSAUGA –Posterunki
02 MALTON ..................... 7205 Goreway Drive ................................. 905-677-3534
03 MEADOWVALE ........... 6677 Meadowvale Town Centre Circle ...... 905-858-5970
04 SQUARE ONE .............. 100 City Centre Drive ............................... 905-456-5839
www.peelpolice.ca
POSTERUNEK – Mniejsza placowka policyjna ze zmniejszonymi godzinami
urzedowania, strategicznie ulokowana w srodowisku, ktoremu sluzy. Centralna
lokacja umozliwia policji i miszkancom wspolna prace, rozwiazywanie
wspolnych problemow, podawanie szerokiego zakresu informacji I rad dla
otoczenia. Kazda placowka jest dostosowana do indywidualnych potrzeb
srodowiska w ktorym jest zlokalizowana.

