PEEL REGIONAL POLICE
)ACCESSING POLICE – (Urdu
حقائق نامہ (فیکٹ شیٹ)Fact Sheet ،
پولیس اور کمیونٹی کے وسائل
تک رسائی حاصل کرنا

بذریعہ فون ،خود آ کر ،انٹر نیٹ پر ،ٹیلی ویژن کے ذریعے – پولیس اور کمیونٹی کے وسائل تک پہنچنے کے لئے کبھی اتنے
زیادہ طریقے نہیں تھےہوئے جتنے آج ہیں۔ پھر بھی کئی لوگ ایسا کرنے کے بہترین یا آسان ترین طریقوں کے بارے میں آگاہ
نہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں اکثر عوام اور پولیس کے درمیان رابطے کا فقدان رہتا ہے یا آپ کی جانب سے رابطہ کرنے کے
موقع پر بال ضرورت پریشانی ہوتی ہے۔ جرم سے بچاو اور اس پر قابو پانے کے لئے بروقت رابطہ الزمی ہے۔
بذریعہ فون
ایسی فون کالیں جن میں مدد کی ضرورت ہو  140زبانوں میں اور  T.D.D.پر دستیاب ہیں۔
 ہنگامی ،یعنی ایمرجنسی ،کالیں
ت حال ،طبی/میڈیکل بحران یا ایسا جرم جو حال میں ہو رہا
ہنگامی کال ہوتی ہے ،زندگی کے لئے خطرے والی کوئی بھی صور ِ
ہو۔  9-1-1ڈائل کریں۔ موبائل/سیل فون سے کی جانے والی کالوں کے لئے ضروری ہے کہ آپکو معلوم ہو آپ کس جگہ ہیں اور آپ
اسے بیان کرسکیں۔
 غیر ہنگامی کالیں
ایسی کال جہاں پر کوئی فوری خطرہ نہ ہو یا کوئی مجرم موجود نہ ہو ،اسے  905-453-3311پر کال کر کے شعبہ 'کمیونیکیشن'
) (Communicationsکو منتقل کر دینا چاہیے۔ گاڑی کا حادثہ جس میں کوئی زخمی نہ ہوا ہو ،غیر ہنگامی کال کی ایک مثال ہے۔
' کرائم اسٹاپرز' ) ،(Crime Stoppersیعنی جرائم کو روکنے کا پروگرام
کرائم اسٹاپرز پروگرام ایسی معلومات کے لئے ،جس کے نتیجے میں کوئی گرفتاری ہو جائے $1,000 ،تک کے نقد انعامات پیش
کرتا ہے۔ آپ کا نام کبھی سامنے نہیں آئے گا اور آپ کو کبھی عدالت میں گواہی نہیں دینی پڑے گی۔ آپ  1-800-222-8477پر
کرائم اسٹاپرز سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
' کرائم پریوینشن سروسز' ) ،(Crime Prevention Servicesیعنی جرائم ہونے سے روکنے کی خدمات
'کرائم پریونشن سروسز' ،جرائم ہونے سے روکنے کے کام سے متعلقہ ضروریات میں آپ کی مدد کرنے کے لیے مختلف
خدمات/سروسز ) (servicesاور تعلیمی وسائل پیش کرتی ہیں۔ مزید معلومات کے لئے ،ہمارے 'کرائم پریوینشن' کے وسائل کا حقائق
نامہ (فیکٹ شیٹ )factsheet ،حاصل کریں یا ہمیں  ،905-453-3311ایکسٹینشن  4021پر فون کریں۔
خود آ کر
خصوصی معلومات یا اپنے قریب ترین مقام کے لئے ،براہ مہربانی اگلے صفحے پر دیے گئے نقشے پر دیکھیں۔
 کمیونٹی سٹیشن )(Community Stations
'کمیونٹی سٹیشن' ایک نسبتا ً چھوٹا پولیس سٹیشن ہوتا ہے جہاں آسانی سے پہنچا جا سکے ،اور وہ اس کمیونٹی کے درمیان میں
واقع ہوتا ہے جس کی یہ خدمت کرتا ہے۔ کمیونٹی سٹیشن کے افسر مندرجہ ذیل کے بارے میں اطالعات لینے کے لیے دستیاب
ہوتے ہیں:
-

جائداد/پراپرٹی کا نقصان
چوریاں
گمشدہ اور ملنے واال سامان )(Lost & Found
نظم و ضبط خراب کرنے واال طرز عمل (' ِڈس آڈرلی کانڈکٹ')Disorderly conduct ،
پڑوسیوں کے جھگڑے
گاڑیوں کے چھوٹے حادثات
ڈرائیونگ/ٹریفک کی شکایات
مشتبہ اشخاص/سرگرمی
صاحب جائداد اور کرایہ دار کے تنازعات )(Lanlord Tenant Disputes
مقامی سکولوں میں مسائل
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وہ باہمی پریشانی کے مسائل حل کرنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کی ویسع معلومات اور مشورہ فراہم کر
سکتے ہیں۔ کمیونٹی کےغیر کاروباری ) (non-profitگروپ اور تنظیمیں  40افراد کی گنجائش واال ایک کمرہ ،اجالس/میٹنگ
کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔
 ڈویژنل پولیس کے سٹیشن )(Divisional Police Facilities
پولیس ڈویژن ) (Police Divisionsنسبتا ً بڑے پولیس سٹیشن ہوتے ہیں جنہیں کمیونٹی سٹیشنوں کی جگہ پر استعمال کیا جاسکتا
افسر
افسر رابطہ (لی اے زان افسر )Liaison Officerٖ ،مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ کمیونٹی
ہے۔ ہر پولیس ڈویژن میں ایک کمیونٹی
ِ
ِ
رابطہ آپ کے پڑوس کے مسائل اور جرائم ہونے سے روکنے کی ضروریات میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ پولیس ڈویژنوں کو
رہائشی محلوں میں گزشت/کاروائی کرنے والے پولیس یونٹ ) (Neighbourhood Policing Unitsبھی دیے جاتے ہیں۔
 ہیڈ کوارٹرز )(Headquarters
دن میں خصوصی اوقات کے دوران ہیڈ کوارٹر کے داخلے کے کمرے (البی )lobby ،سے مختلف خدمات فوری طور پر
دستیاب ہیں۔ ان میں مجرمانہ پس منظر کا پتہ لگانے ) ،(criminal background checkآتشیں اسلحہ کا اندراج اور ریکارڈ کی
خدمات (ریکارڈ سروسز )record services ،شامل ہیں۔

انٹر نیٹ
ہماری ویب سائٹ  www.peelpolice.caپر جا کر پیل کی عالقائی پولیس (پیل ریجنل پولیس ،)Peel Regional Police ،جرائم
ہونے سے روکنے ،یا مجرم پکڑنے میں ہماری مدد کرنےکے بارے میں سیکھیں۔ ہمارے جرائم ہونے سے روکنے (کرائم پریونشن،
 )crime preventionکے بک شیلف کو ضرور دیکھیں۔
پولیس شو )(Police Show
پولیس شو ) (Police Showآپکو ،قانون ،پیل ریجنل پولیس اور جرائم ہونے سے روکنے کے بارے میں سیکھنے کے ساتھ ساتھ،
اپنی کمیونٹی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں جاننے کا آسان اور تفریحی موقع فراہم کرتا ہے۔ پولیس شو ،روجرز کیبل 10
) (Rogers Cable 10پر پورا ہفتہ وقتا ً فوقتا ً نشر ہوتا رہتا ہے۔
کمیونٹی کے وسائل (کمیونٹی روسورسز)Community Resources ،
 جرائم ہونے سے روکنے کی انجمنیں )(Crime Prevention Associations
'بریمٹن سیف سٹی ایسوسی ایشن' ) (Brampton Safe City Associationاور 'سیف سٹی مسی ساگا' (Safe City
) Mississaugaکمیونٹی کی چالئی ہوئی غیر کاروباری ،خیراتی انجمنیں ہیں جو اپنے متعلقہ شہروں کے مکینوں کو جرائم ہونے
سے روکنے کے پروگرام فراہم کرتی ہیں۔
 بریمٹن سیف سٹی ایسوسی ایشن )Brampton Safe City Association (BSCA
 BSCAمتعدد پروگراموں کو فروغ دیتی ہے اور ان میں رابطہ پیدا کرتی ہے۔ ان میں بریمٹن سیف سٹی کیمپین  ،روڈ واچ*،
بزنس کرائم واچ ،چیلنج پروگرام اور بڑی عمر کے افراد کا زائد احتیاطی تدابیر لینا ((سٹیپSeniors Taking )STEP ،
 )Extra Precautionsشامل ہیں۔ آپ  905-793-5484پر فون کر کے  BSCAسے رابطہ کر سکتے ہیں۔
 سیف سٹی مسی ساگا )Safe City Mississauga (SCM
 ،SCMکمیونٹی الرٹ ،روڈ واچ* اور نیبر ہڈ واچ پروگراموں میں رابطہ پیدا کرتی ہے۔ آپ  905-615-6272پر فون کر کے
یا ان کی ویب سائٹ  www.safecitymississauga.on.caپر جا کر  SCMسے رابطہ کر سکتے ہیں۔
* 'روڈ واچ' ) (Road Watchکو ٹریفک کی چھوٹی/معمولی خالف ورزیوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ روڈ واچ کے فارم
آپ کی مقامی کرائم پریوینشن ایسوسی ایشن سے یا انٹرنیٹ سے 'ریجن آف پیل' ) (Region of Peelکی ویب سائٹ
 www.roadwatch.caپر جا کر مل سکتے ہیں۔
 مظلوموں کی خدمات (وکٹم سروسز)Victim Services ،
مظلوموں کی خدمات ایک غیر کاروباری ،خیراتی ادارہ ہے جو بریمٹن ) (Bramptonاور مسی ساگا ) (Mississaugaکے
شہروں کی خدمت کرتا ہے۔ مظلوموں کی خدمات/وکٹم سروسز 24 ،گھنٹے دستیاب خدمت ہے جو جرم یا المیہ حاالت کے
مشاورت/کاونسلنگ اور جذباتی سہارا فراہم کرتی ہے۔
شکار افراد کو فوری طور پر انکے شدید حاالت سے نمٹنے کے لیے
ٔ
مظلوموں کی خدمات سے  905-568-1068پر فون کرکے  24گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
 سٹی آف بریمٹن )(City of Brampton
 -عمومی سواالت 905-874-2000 …………………….……..
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 ذیلی قوانین )/(By-Lawپراپرٹی سٹینڈرڈ……… 905-458-3424 پارکنگ کنٹرول…………………905-458-3424 …………. ………………………………… www.city.brampton.on.ca سٹی آف مسی ساگا )(City of Mississauga
 عمومی سواالت 905-896-5000 …………….….…………..ت کار ………905-615-3000 ………………..…..
 بعد از اوقا ِ ذیلی قوانین )/(By-Lawپراپرٹی سٹینڈرڈ ……… 905-896-5655 پارکنگ کنٹرول ………………905-896-5678 .…………...………………………………… www.city.mississauga.on.ca
پیل کا عالقہ )(Region of Peel
 عمومی سواالت 905-791-7800 ……………..……………..……………………www.region.peel.on.ca ………………….

ہم آپ کے نزدیک ہی موجود ہیں
پولیس ڈویژن
 22ڈویژن اور ہیڈ کوارٹرز ……………………… 905-453-3311 ……… Brampton ………………. 7750 Hurontario Street
 21ڈویژن905-453-3311 ……… Brampton ………………. 10 Peel Centre Drive …..………………………………. ….
 12ڈویژن 905-453-3311 .……… Mississauga ……………. 4600 Dixie Road ……………...…………………………...
 11ڈویژن 905-453-3311 . …… Mississauga .……………. 3030 Erin Mills Parkway …………………………………..
 Emil V. Kolbسنٹر فار پولیس ایکسی لنس 905-453-3311 .…...… Mississauga .………… … 180 Derry Road East ……..
ائر پورٹ ڈویژن ……………………… 905-453-3311 .…...… Mississauga .………… … 2951 Convair Drive………...

بریمٹن ) – (BRAMPTONکمیونٹی اسٹیشن
905-456-6143 …………………………………… 1050 Sandalwood Parkway West …………………. CASSIE CAMPBELL 1

مسی ساگا ) – (MISSISSAUGAکمیونٹی اسٹیشن
905-677-3534 …………………….………………. 7205 Goreway Drive ………………….…… …………………. MALTON 4
905-858-5970 …………………………………….. 6677 Meadowvale Town Centre Circle … . …………. MEADOWVALE 5
905-456-5839……………………………………... 100 City Centre Drive ……… ………………….…… … SQUARE ONE 7

کمیونٹی سٹیشن – محدود اوقات کار کے ساتھ پولیس کا ایک نسبتا ً چھوٹا سٹیشن ،جو خصوصی طور پر اس کمیونیٹی میں واقع
ہوتا ہے ،جس کی یہ خدمت کرتا ہے۔ یہ پولیس اور مکینوں/ریزیڈنٹس کے لیے مل کر کام کرنے ،باہمی مسائل حل کرنے ،عوام کو
وسیع اور مختلف معلومات مہیا کرنے کے لیے ایک مرکزی مقام مہیا کرتا ہے۔ ہر سٹیشن کو اس کمیونٹی کی انفرادیت کے مطابق
بنایا جاتا ہے جس میں یہ واقع ہوتا ہے۔

اس موضوع پر مزید معلومات کے لئے ،براہ مہربانی رابطہ کریں:
(پیل ریجنل پولیس)PEEL REGIONAL POLICE
Crime Prevention Services
7750 Hurontario Street
Brampton, Ontario
L6V 3W6
ٹیلیفون 905-453-2121 :ایکسٹینشن 4021
فیکس905-456-6106 :
آپ ہماری انٹرنیٹ سائٹ بھی یہاں مالحظہ کر سکتے ہیں:
www.peelpolice.ca
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