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ਨਿਊਜ਼ ਰਰਲੀਜ਼ 

 

ਸੂਬ ੇਿੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਿੀ ਸ਼ਨਿਰ ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ੈਨਰਫ਼ਸ ਤੈਿਾਤ ਕੀਤੇ 
14 ਫਰਵਰੀ, 2023  

ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਲਗਰੀ ਪਬਰਲਕ ਸੇਫਟੀ ਐਡਂ ਕਰਿਊਰਨਟੀ ਰਰਸਪਾਂਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ 

ਪਰਿਲਕਦਿੀ ਦੇ ਰਿਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਸ਼ੈਰਰਫ਼ਸ ਉੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਰਲਸ ਗਸ਼ਤ ਨੂੂੰ  ਿਜ਼ਬੂਤ 

ਕਰਨਗੇ। 

ਅਪਰਾਧ ਅਤ ੇਸਿਾਰਜਕ ਰਵਗਾੜ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਅਤ ੇਇਸ 'ਤੇ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ ਸ਼ੈਰਰਫ਼ਸ 

ਅਤ ੇਕੈਲਗਰੀ ਪੁਰਲਸ ਸਰਰਵਸ (CPS) ਰਵਚਕਾਰ 12-ਿਫ਼ਰਤਆਂ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ 

ਿੋਵੇਗੀ। 

12 ਅਲਬਰਟਾ ਸ਼ੈਰਰਫ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿੌਜੂਦਾ CPS ਬੀਟ ਅਤ ੇਬਾਈਕ ਟੀਿਾਂ ਸ਼ਰਿਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰਲੇ ਇਲਾਰਕਆਂ 

ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਰਦਖਾਈ ਰਦੂੰ ਦੀ ਿੌਜੂਦਗੀ ਨੂੂੰ  ਵਧਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਰਜਿੱਥ ੇਉਿ ਕੂੰਿ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਆਰਫਸਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਚੂੰ ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਿੌਕੇ ਰਿਲਣਗੇ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਿਾਨਰਸਕ ਰਸਿਤ ਅਤ ੇ

ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿੁਿੱ ਰਦਆਂ ਵਜੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ 

ਰਿਲੇਗੀ। 

 

CPS ਬੀਟ ਟੀਿਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਰਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਗਏ 12 ਸ਼ੈਰਰਫਾਂ ਨੂੂੰ  ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੋਰ ਰਵਿੱ ਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। CPS ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤ ੇਸਿਾਰਜਕ ਰਵਗਾੜ ਦੇ ਿੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਰਜਿੱ ਥ ੇਟੀਿਾਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਗਸ਼ਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
 

ਜਦੋਂ ਰਕ ਆਰਫਸਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਪਰਾਰਧਕ ਗਤੀਰਵਧੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, CPS ਬੀਟ ਅਤ ੇਬਾਈਕ ਟੀਿਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 
ਅਪਰਾਧ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਸੂੰਭਵ ਿੋਵ ੇਲਾਗੂਕਰਨ ਰਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਿੈ। 
ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਰਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਿੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਾਂ 
ਸੂੰਕਟ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਕਸੇ ਅਰਜਿੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਜੂੰਸੀ ਕੋਲ ਭਜੇਣਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਿੈ।  
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ਸ਼ੈਰਰਫਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਕੇ 31 ਿਈ ਨੂੂੰ  ਖਤਿ ਿੋਣੀ ਿੈ। ਸ਼ੈਰਰਫ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਰਲਸ ਰਫਰ ਅਗਲੇ 

ਕਦਿਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਿਤ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇਣ  ੇਲੇ ਪੁਨਲਸ ਅਨਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿਾ 
 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਦੇ ਿੋਏ ਿਾਨਰਸਕ ਰਸਿਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੂੰ  ਰਸਿਤ-ਸੂੰਭਾਲ 

ਿੁਿੱ ਰਦਆਂ ਵਜੋਂ ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਰਲਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਿੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਰਲਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲ ਕੇ ਕੂੰਿ ਕਰਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਰਿੀ ਿੈ। ਿਾਨਰਸਕ ਰਸਿਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਕਾਲਾਂ ਅਤ ੇਸੂੰਕਟ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਲਸ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਨੂੂੰ  ਰਬਿਤਰ 

ਬਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬ ੇਰਵਿੱ ਚ HealthIM ਪਰਣਾਲੀ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਰਣਾਲੀ ਪਰਿਲਾਂ ਿੀ ਐਡਿੂੰਟਨ, ਲੈਥਰਬਰਜ, ਿੈਡੀਸਨ ਿੈਟ ਅਤ ੇਕੈਿਰੋਜ਼ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ RCMP ਦੇ ਪਿੱਛਿੀ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰੀ ਰਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਿੌਜੂਦ ਿੈ। HealthIM ਨੂੂੰ  2023 ਦੀਆਂ ਗਰਿੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ 

ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਰਲਸ ਸੇਵਾ ਰਵਿੱ ਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਇਿ ਰਡਜੀਟਲ ਟੂਲ ਿਾਨਰਸਕ ਰਸਿਤ ਸੂੰ ਕਟ ਦਾ ਸਾਿਿਣਾ ਕਰ ਰਿੇ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਰਬਿਤਰ ਿੁਲਾਂਕਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਲਸ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦਾ ਿੈ। HealthIM 

ਦੁਆਰਾ, ਆਰਫਸਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਰਥਤੀ ਦੀ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਰਵਿੱ ਚ ਕਿੀ ਰਲਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਇਿੱਕ ਿਾਨਰਸਕ ਰਸਿਤ ਜੋਖਿ 

ਸਕਰੀਰਨੂੰ ਗ ਟੂਲ, ਅਤ ੇਰਸਿਤ ਸਿੂਲਤਾਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਰਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤਿੱਕ ਪਿੁੂੰਚ 

ਰਿਲਦੀ ਿੈ। 
 

ਦਸੂੰਬਰ 2022 ਰਵਿੱ ਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤ ੇਐਡਿੂੰਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਬੇਿਰਤਾ ਅਤ ੇਜਨਤਕ 

ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਦੇ ਿੁਿੱ ਰਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਿਊਰਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਕੈਬਰਨਟ ਟਾਸਕ 

ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਪਬਰਲਕ ਸੇਫਟੀ ਅਤ ੇਕਰਿਊਰਨਟੀ ਰਰਸਪਾਂਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਨਸ਼ਾ ਿੁਕਤੀ ਅਤ ੇਿਾਨਰਸਕ 

ਰਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਇਿੱਕ ਰਰਕਵਰੀ-ਅਧਾਰਰਤ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੂੰ  ਿੋਰ ਅਿੱਗ ੇਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਫੂੰ ਰਡੂੰਗ ਰਵਿੱ ਚ $187-

ਰਿਲੀਅਨ ਨੂੂੰ  ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ੂੰ ਿੇਵਾਰ ਿਨ। ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਪਰਿਲਕਦਿੀਆਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤ ੇਿਾਨਰਸਕ 

ਰਸਿਤ ਨੂੂੰ  ਰਸਿਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਦੇ ਿੁਿੱ ਰਦਆਂ ਵਜੋਂ ਿੂੰਨਦੇ ਿੋਏ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਨਰਪਿੱਖ, ਰਦਰੜ ਅਤ ੇ

ਿਿਦਰਦ ਪਿੁੂੰਚ ਦਾ ਰਿਿੱ ਸਾ ਿਨ। 

ਫੌਰੀ ਤਿੱ ਥ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਸ਼ੈਰਰਫ਼ਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਰਧਕਾਰੀ ਿਨ ਅਤ ੇਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੈਰਰਫਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਰਨਯਰਿਤ 

ਕਰਤਿੱਵਾਂ ਦੇ ਰਿਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁੜ-ਰਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਿਾ ਿੈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਰਿਕਾਵਾਂ ਅਤ ੇ
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ਅਰਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਿਲ ਿਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ: ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਿਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ ਅਤ ੇਵਪਾਰਕ 

ਵਾਿਨ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ, ਸੂੰ ਰਿੱ ਰਖਅਣ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸੇਫਰ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ਼ ਐਡਂ ਨੇਬਰਿੁਿੱ ਡ (ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤ ੇਇਲਾਕੇ) ਟੀਿ ਦੁਆਰਾ ਸਿਿੱ ਰਸਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ 

ਅਤ ੇਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ, ਅਤ ੇਅਲਬਰਟਾ ਰਵਧਾਨ ਸਭਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ। 
• ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ੈਰਰਫਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੂੰਗਠਨ ਦੇ ਿੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 
• ਰਤੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ $2.4 ਰਿਲੀਅਨ HealthIM ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰ ਰਰਿਾ ਿੈ। 
• ਅਫੀਿ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ 1-844-383-7688 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਅਫੀਿ 

ਰਨਰਭਰਤਾ ਪਰੋਗਰਾਿ (VODP) ਨਾਲ ਿਫ਼ਤ ੇਦੇ ਸਿੱਤ ਰਦਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 8 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ। VODP ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਿਾਰਿਰਾਂ ਤਿੱਕ ਉਸੇ ਰਦਨ ਪਿੁੂੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਉਡੀਕ 

ਸੂਚੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਸੰਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

ਕੈਲਗਰੀ ਪਬਰਲਕ ਸੇਫਟੀ ਐਡਂ ਕਰਿਊਰਨਟੀ ਰਰਸਪਾਂਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 

 

ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਸਿਾਰਜਕ ਿੁਿੱ ਰਦਆਂ ਨਾਲ ਨਰਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੈਬਰਨਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 

 

ਸੂਬ ੇਨੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਐਡਿੂੰਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ੈਰਰਫ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤ ੇਿਨ 

 

ਿਾਨਰਸਕ ਰਸਿਤ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਪੁਰਲਸ ਦੀ ਪਰਰਤਕਰਰਆ ਰਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ 

ਮੀਡੀਆ  ਿੱ ਲੋਂ  ਪੁਿੱ ਛਨਗਿੱ ਛ 

ਡਾਇਲਨ ਟੋਪਲ  

dylan.topal@gov.ab.ca   

780-886-2912  

ਪਰੈਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਜਨਤਕ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਅਤ ੇਐਿਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ  

ਕੋਰਲਨ ਐਚੀਸਨ 

Colin.aitchison@gov.ab.ca 

587-783-2653 

https://www.alberta.ca/calgary-public-safety-and-community-response-task-force.aspx
https://www.alberta.ca/calgary-public-safety-and-community-response-task-force.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=861761608C556-EBC8-AB0C-2503479CA6BAFE56
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=861761608C556-EBC8-AB0C-2503479CA6BAFE56
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=864668F4CDAC5-F12F-A43D-9C25E06216B6ACAD
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=8268913DB67E0-C28C-04DA-CF5CE09C885087D4
mailto:dylan.topal@gov.ab.ca
mailto:Colin.aitchison@gov.ab.ca


 

ਵਰਗੀਕਰਨ: ਜਨਤਕ 

ਸੀਨੀਅਰ ਪਰੈਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਿਾਨਰਸਕ ਰਸਿਤ ਅਤ ੇਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ 

ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਰਲਸ ਸਰਰਵਸ ਿੀਡੀਆ ਲਾਈਨ 

cps@calgarypolice.ca 

403-428-7979 

 

mailto:cps@calgarypolice.ca

