
 
 
 

ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 
 

  

 

 

ਐਲਬਰਟਾ ‘ਚ ਪੁਲਲਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭਲਵਿੱ ਖ 
3 ਅਗਸਤ, 2022  

ਐਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀ ਿਵੇਂ ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਿ ਨਕ ਸਬੂਾਈ ਪੁਨਲਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭਨਵਿੱਖ 
ਨਕਹੋ ਨਜਹਾ ਲਿੱ ਗੇਗਾ। 
 
futureofABpolicing.ca ਸਾਈਟ ਜਿਤਾ ਿੂੂੰ  ਸੂਬ ੇਭਰ 'ਚ ਚੂੰ ਗੇਰੀ ਿਾਗਨਰਕੀ ਨਿਗਰਾਿੀ, ਵਧੇਰੇ ਫਰੂੰਟ-ਲਾਈਿ ਪੁਨਲਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਚੂੰ ਗੇਰੇ 
ਸੇਵਾ ਪਿੱਧਰ ਸਮੇਤ ਉਿਹ ਾਂ ਮੌਨਕਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਨਜਹੜੇ ਿਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਨਲਸ ਸਵੇਾ ਨਲਆ ਸਕਦੀ ਹ । 
 
 
ਜਦੋਂ ਨਕ ਹਾਲੇ ਐਲਬਰਟਾ ਪੁਨਲਸ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਿ ਲਈ ਕੋਈ ਫ ਸਲਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ, ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਤਕ ਸਰੁਿੱ ਨਖਆ ਦ ੇ
ਇਸ ਨਵਸ਼ ੇਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਿ ਲਈ ਨਸਿੱ ਨਧਆ ਂਐਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀਆ ਂਤਿੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦ ੇਪਰਨਤ ਵਾਜਬ ਸੁਨਹਰਦਤਾ ਨਵਖਾ ਰਹੀ ਹ । 
 

ਲਿਊਂਲਸਪਲ ਅਤ ੇਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪੁਲਲਸ ਸੇਵਾਵਾਂ 
 
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਊਂਸਪ ਨਲਟੀਆਂ ਅਤ ੇਫਸਟ ਿੇਸ਼ਿਜ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆ ਂਪੁਨਲਸ ਸਵੇਾਵਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆ ਂਪੁਨਲਸ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸੂੰਭਾਵਿਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ। ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੂੰਮ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹ  ਅਤੇ ਉਸਿੇ 
ਨਮਊਂਸਪ ਨਲਟੀਆ ਂਅਤੇ ਫਸਟ ਿੇਸ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਇਕ ਗਰਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਪੁਨਲਸ ਸਵੇਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ 
ਕਰਿ ਲਈ ਸੂੰਭਾਵਿਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆਂ।  
 
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੂਾਈ ਪੁਨਲਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਲ ਿੂੂੰ  ਤਬਦੀਲੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਲਆਵੇਗੀ ਅਤੇ 
ਨਮਊਂਸਪ ਨਲਟੀਆ ਂਿੂੂੰ  ਆਪਣੀਆ ਂਖੁਦ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਮਥਣ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਰਾਇ ਦੇ ਸਕਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।  ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਧੇਰੇ ਕਵਰੇਜ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਮਦਦ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੂੂੰ  ਘਿੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਪਰਨਤ ਅਫਸਰ ਲੋਡ ਿੂੂੰ  ਘਟਾਏਗਾ। 
 
ਫੌਰੀ ਤਿੱ ਥ 
 

• ਐਲਬਰਟਾ ਿੇ ਸਬੂਾਈ ਪੁਨਲਸ ਸਵੇਾ ਵਿੱਲ ਿੂੂੰ  ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਵਵਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਅਨਧਐਿ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ  PwC Canada ਿੂੂੰ  ਅਕਤੂਬਰ 
2020 ‘ਚ ਕੂੰਮ ਲਈ ਰਿੱ ਨਖਆ। 

• ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਿੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਿਾਲ ਜੁੜ ੇਹੋਏ ਕਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੌਕ ੇਲਿੱ ਭੇ ਅਤੇ ਭਨਵਿੱ ਖ ਦੀ ਸਬੂਾਈ ਪੁਨਲਸ ਸਵੇਾ ਨਕਹੋ ਨਜਹੀ 
ਨਦਖੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਕਈ ਨਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.futureofabpolicing.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ca85de354591347bc0dec08da75783c08%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637951456499755714%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZdAVoEcCF4LwC4upShQjA4GC4qp8lBNUGsNMTUuOF60%3D&reserved=0


Classification: Public 
 

• ਆਰ ਸੀ ਐੈੱਮ ਪੀ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਂਟਰ ਕਟ ਤਨਹਤ ਪੁਨਲਸ ਸਵੇਾ ਸਾਰੇ ਅਿੱਠ ਸੂਨਬਆਂ, ਨਤੂੰ ਿ ਟ ਰੇਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ 
ਨਮਊਂਸਪ ਨਲਟੀਆਂ, ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਦੀਆ ਂਹਿ, ਲਈ ਇਕੋ ਨਜਹੀ ਹ  ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 
ਸਥਾਿਕ ਇੂੰਿਪੁਿੱ ਟ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ ਦਾ ਬੜਾ ਘਿੱਟ ਮੌਕਾ ਨਦੂੰਦੀ ਹ ।  

• ਫ ਰਡਲ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਦਿੱਤਾ ਹ  ਨਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰ ਸੀ ਐੈੱਮ ਪੀ ਿੂੂੰ  ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ‘ਚ ਔਕੜਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਿ। ਪਰਧਾਿ ਮੂੰਤਰੀ 
ਿੇ ਹੁਣ ੇਨਜਹੇ ਪਬਨਲਕ ਸਫੇਟੀ ਕ ਿੇਡਾ ਿੂੂੰ  ਆਰ ਸੀ ਐੈੱਮ ਪੀ ਦੇ ਪੁਨਲਸ ਸੇਵਾ ਕਾਂਟਰ ਕਟ ਦਾ ਪੁਿਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਿ ਲਈ ਨਹਦਾਇਤ 
ਨਦਿੱ ਤੀ ਹ ।  

• ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਬੂੇ ਅਤੇ ਨਮਊਂਸਪ ਨਲਟੀਆਂ, ਨਜਹੜੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਰ ਸੀ ਐੈੱਮ ਪੀ ਕਾਂਟਰ ਕਟ ਸੇਵਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਿ, ਉਹ ਬਦਲਵੇਂ ਪੁਨਲਸ 
ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ। 
 

ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  
 

• futureofABpolicing.ca 
• ਏ ਪੀ ਪੀ ਐੈੱਸ ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਿਲ ਸਟਿੱਡੀ ਦੀ ਅੂੰਤਮ ਨਰਪੋਰਟ  

 
ਸਬੰਧਤ ਲਨਊਜ਼  
 

• ਇੂੰ ਨਡਜਿਸ ਅਤ ੇਨਮਊਂਨਸਪਲ ਕਨਮਊਨਿਟੀਆ ਂਲਈ ਿਵੀਂ ਗਰਾਂਟ (23 ਜੂਿ 2022) 
 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.futureofabpolicing.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ca85de354591347bc0dec08da75783c08%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637951456499755714%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZdAVoEcCF4LwC4upShQjA4GC4qp8lBNUGsNMTUuOF60%3D&reserved=0
https://open.alberta.ca/publications/apps-transition-study-final-report
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=83139B580DE5A-C330-A63E-5DA43114E5C8B141
https://www.alberta.ca/recovery

