برنامه راهبردی 2025-2022
آخرین به روزرسانی :ژانویه 2022

پیام از رئیس پلیس WEST VANCOUVER
جهت ارج نهادن و ارائه خدمت موثر به جامعه متنوع
 ،West Vancouverتعدادی از سهامداران اصلی به
عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی راهبردی مشغول
شدند تا اطمینان حاصل شود که این طرح طیف نیازها
و آرزوهای شهرداری ما را منعکس می کند.
ما بر این باوریم که چهار هدف دستیابی ،توانمندسازی،
اتحاد و مشارکت تعیین شده در این طرح ،ما را قویا ً
برای رویارویی با چالشهای امروزی مهیا می کند و
همچنین ما را آماده میکند تا به سمت ناشناختههای
آینده حرکت کنیم و ایمنی به عنوان هدف اصلی ما
باشد.
 ،Mary-Ann Boothرئیس
 ،Sonja Foleyعضو هیئت مدیره
 ،Peter Gibsonعضو هیئت مدیره
 ،Mehran Kiaiعضو هیئت مدیره
 ،Yang Wangعضو هیئت مدیره
 ،Wilson Williamsعضو هیئت مدیره
 ،Roo Wydaعضو هیئت مدیره
هیئت پلیس West Vancouver
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من از طرف پلیس  ،West Vancouverمیخواهم
از اداره پلیس  West Vancouverکه با صداقت،
مسئولیتپذیری و افتخار به جامعه ما خدمت میکنند و
از آن محافظت میکنند قدردانی کنم.
ما خوش شانس هستیم که در قلمرو قدیمی ،اجدادی و
واگذار نشده Tsleil- ،Squamish Nation
 Waututh Nationو Musqueam Nation
زندگی می کنیم ،کار می کنیم و به طیف گسترده ای از
فعالیت های تفریحی دسترسی داریم .ما آنها را به
عنوان ملت هایی در این سرزمین و همچنین ارتباط
تاریخی آنها با سرزمین ها و آب های اطرافمان از
زمان های بسیار قدیم می شناسیم و به آنها احترام می
گذاریم.
ما مفتخریم که طرح راهبردی  2025-2022اداره
پلیس  West Vancouverرا به اشتراک می گذاریم
که هم تعهدات ما را به جامعه منتقل می کند و هم ما را
قادر می سازد در ارتباط با تغییرات و چالش های
جاری در  West Vancouverفعال و زیرک باشیم.

من به عنوان رئیس پلیس West Vancouver
ارائه خدمات می کنم ،همچنین می دانم که این
زمان چالش برانگیزی برای کار کردن در حرفه
پلیس است و ضروری است که اطمینان حاصل
شود همه کارکنان ما احساس حمایت می کنند در
حالی که نگاه مردم به آنها است.

کلیه کارکنان اداره ما در مزایا و مسئولیت های
محافظت و خدمت به جامعه و حمایت از
یکدیگر سهیم هستند .برنامه راهبردی ما توجه
ما را بر چهار هدف متمرکز می کند :ارتباط
هدفمند با گروه های قومی مختلف ،کاهش جرم
و جنایت ،سالمت و تندرستی کارکنان و کمک
به جامعه ما.
من به ویژه از دیدن پیشرفت اداره ما و اینکه
بخشی از ارائه خدمات بی نظیر به ساکنان
 West Vancouverو stn’Xwemelch
باشم ،هیجان زده هستم .من به نمایندگی از همه
کارکنان  ،WVPDمفتخرم که برنامه راهبردی
 2025-2022خود را ارائه کنم.
رئیس پلیس John Lo
اداره پلیس West Vancouver

از طرف اداره پلیس ،West Vancouver
مایلم از فرصتی که برای کار در سرزمینهای
واگذار نشده و قدیمی مردمان Coast Salish
و  mesh (Squamish)7sḵwx̱wúو ̓səl
) ílwətaʔɬ (Tsleil-Waututhو
̓(maeuqsuM) məxʷməθkʷəy
 snoitaNارائه شده است ،ابراز قدردانی کنم.
ما در کمال تواضع در مکانی با زیبایی های
طبیعی بی نظیر و با جوامعی غنی از فرهنگ و
تنوع ارائه خدمات میکنیم.
مهم است که این موضوغ را به رسمیت بشناسیم
و آشکارا بگوییم که جو پیرامون پلیس تغییر
کرده است .رویدادهای اخیر جهان باعث شده
است که افکار عمومی نقش پلیس را زیر سوال
ببرد و اکنون تقاضا برای پاسخگویی پلیس و
افزایش چشمگیر نظارت عمومی وجود دارد.
در اداره پلیس  ،West Vancouverما این
بررسی انتقادی از سازمانهای پلیس را فرصتی
برای گوش دادن به خواستهها و نیازهای بیان
شده افرادی میدانیم که به آنها خدمت میکنیم.
برای حفظ و تقویت اعتماد جامعه به خود ،ما
باید به طور مداوم به عنوان اداره پلیس پیشرفت
و تکامل پیدا کنیم.

پیام از رئیس
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اداره پلیس ) West Vancouver (WVPDنیروی پلیس شهری در
منطقه  West Vancouverاست .ما مفتخریم که به یک جامعه
فرهنگی متنوع در محیطی که به خاطر زیبایی طبیعی باشکوهش
مشهور است ،خدمات ارائه دهیم.

44
صفحه

به زبانی جز انگلیسی در خانه صحبت
میکنند

جامعه ای که ما
به آن خدمات
ارائه می دهیم

44,200

صفحه

16,935
ساکنان  West Vancouverاست
که در خارج از کانادا متولد شده اند

 West Vancouverدر درجه اول
یک جامعه مسکونی

شاخص شدت جنایت

کمتر

یک

از BC AVG

38%
مشارکت برای ایمن نگه داشتن
West Vancouver
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کارکنان غیر نظامی

79

اعضای پلیس

آماده ارائه خدمات کامل پلیسی هستند

از هر

چهار نفر
ساکنین باالی  65سال سن دارند

عکس توسط  Brayden Lawدر Unsplash
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فرآیند برنامه ریزی
راهبردی ما
واحدهای سازمانی در ترجمه راهنمای هیئت مدیره،
اطالعات اجتماعی و جمعیتی جامعه ،تجزیه و تحلیل
خدمات  ،WVPDروندهای امنیت عمومی ملی و
گفتگو با شرکا (از جمله  )Squamish Nationبه 4
هدف بلند مدت مشغول بودند.
جهت حفظ ارتباط ،برنامه ریزی راهبردی باید یک
فرآیند مستمر باشد .این طرح راهبردی برای پشتیبانی
از فرآیند برنامه ریزی سریع طراحی شده است .افراد
ما را بر روی  4اولویت دیرینه هدایت می کند و
تمرکز ما را بر روی نتایج به عنوان اهداف ثابت ما از
سال  2022تا  2025حفظ می کند .از طریق
چرخههای برنامهریزی کوتاهتر ،افراد ما دعوت
خواهند شد تا دوندگی های جدید (کار بستهبندی شده
برای رسیدن به یک هدف) را بر اساس آموختهها و
مشاهدات خود در مورد تغییرات ایجاد کنند .زمینه و
جامعه ما

با پایان یافتن برنامه راهبردی 2019-2016
 West Vancouverites ،WVPDهمراه با
کارکنان  WVPDدوره ای از تغییرات اجتماعی سریع
را طی کردند .انتصاب رئیس  John Loدر مارس
 2021فرصتی را برای ترسیم چشم انداز جدیدی برای
 WVPDایجاد کرد.
این فرآیند با مصاحبههای انفرادی با هیئت پلیس
 West Vancouverبهعنوان نهاد قانونی ایجاد شده
توسط قانون پلیس  British Columbiaبرای نظارت
بر پلیس در ناحیه  West Vancouverآغاز شد .این
گفتگوها به منظور جلب نظر اعضای هیئت مدیره در
مورد اولویت های پلیسی ،تغییرات در خواسته های
پلیس و چشم انداز طراحی شده اند .رئیس همچنین از
همه کارکنان دعوت کرد تا در نظرسنجی کارمندان
برای شناسایی نقاط قوت داخلی و فرصتهای رشد
شرکت کنند.
در یک دوره شش ماهه ،رهبران رسمی و غیر رسمی
در سراسر WVPD
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OUR VISION

ساکنان همه فرهنگها با اطمینان به پلیس West
 Vancouverبرای حفاظت و مشارکت مراجعه میکنند

هدف  :2تقویت
خط مقدم ما برای رهبری ابتکارات هدفمند
کاهش جرم و جنایت و ایمنی ترافیک

 Vancouverو  stn’Xwemelchبرای
رسیدگی به اولویتهای ایمنی جامعه

ما در تالش برای رسیدن به این نتایج هستیم
• کاهش تخطی و ورود به محیط های مسکونی
• کاهش موارد سرقت از خودرو
• کاهش تصادفات مربوط به عابران پیاده و دوچرخه سواران

• تماس های شهروندان با فرهنگ های مختلف
• تنوع فرهنگی و زبانی نیروی کار
• پروتکل های پلیسی ایمن از لحاظ فرهنگی

گشودگی .ما به دنبال افرادی با پیشینه ،تجربیات و دیدگاههای
مختلف در تیم و جامعه خود هستیم .ما می دانیم که
این موضوع باعث تصمیم گیری های هوشمندانه تر،
افزایش نوآوری و راه حل های پایدار می شود.

ارزش ها
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Lorem
 :Ipsumدسترسی
هدف 1
قومی مختلف در West
گروههای
Dolor
به Sit

ما در تالش برای رسیدن به این نتایج هستیم

خدمات .همکاران ما از ارتباطات خود با شهروندان و شرکای
جامعه  West Vancouverانرژی می گیرند و هر
روز با الهام از فراتر از انتظارات عمل کردن وارد می
شوند و تفاوت معناداری در جامعه ایجاد می کنند.
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طرح راهبردی در سراسر
SNAPSHOT

مأموریت
برتری در پاسخگویی و تالش برای ایجاد West
 Vancouverامن

هدف  :4مشارکت
در جهت ایجاد رفاه در جامعه ما

ما در تالش برای رسیدن به این نتایج هستیم
•
•
•
•
•

یکپارچگی .هر یک از ما مالکیت خود را می پذیریم و در نظر می
گیریم که اقدامات فردی ما تا چه حد به شهروندان
 West Vancouverکمک می کند و اعتماد آنها را
حفظ می کند .ما صداقت ،مسئولیت پذیری ،احترام و
شفقت را الگو می کنیم.

ما در تالش برای رسیدن به این نتایج هستیم
•
•
•
•

حس تیمی گزارش شده توسط کارمندان
کاهش گردش مالی داوطلبانه ساالنه
افزایش استفاده از مدیریت استرس در حوادث بحرانی
تعداد کارکنان آموزش دیده پشتیبانی همتایان

مردم .همکاران ما برای ایجاد یک  West Vancouverایمن
مأموریت مهمی دارند .تشخیص اینکه همه ما به این
هدف متعهد هستیم ،ما را به یک تیم تبدیل می کند و از
طریق مثبت بودن ،اعتماد به نفس و مهربانی یکدیگر را
ارتقا می دهیم.

ارزش ها
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بازدیدها و تماس های ارتباطی سالمندان
تماس های سالمت روان همراه با پاسخ چند رشته ای
ارتباطات بهداشتی و خدمات اجتماعی ایجاد شده برای استفاده
کنندگان زیاد
ارجاعات به North Shore Restorative Justice
کاهش آالیندگی های خودرو

Lorem
 :Ipsumاتحاد
هدف 3
مردم ما
Dolor
همهSit

ما به دنبال چه چیزی هستیم؟ گشودگی .ما به دنبال افرادی با پیشینه ،تجربیات و دیدگاههای مختلف در تیم و جامعه خود هستیم .ما
می دانیم که این موضوع باعث تصمیم گیری های هوشمندانه تر ،افزایش نوآوری و راه حل های پایدار می شود.
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شناخت کمبودها در درک ما از تاریخ ،ارزش
ها ،ترجیحات و نیازهای بیان شده ایمنی جامعه
روستای سنتی  Xwemelch'stnمی باشد .این
به معنای نزدیک شدن به مشارکت ما با
 Squamish Nationبا کنجکاوی برابر ،به
عنوان یادگیرنده و نه متخصص است.
دوندگی های 2022
•
•
•
•
•
•

زمانی را به گشت های پیاده اختصاص دهید
توضیحات گسترده  WVPDدر مورد
نیازهاي اجتماعي-جمعیتي و خدماتي جوامع
چیني ،فارسي و stn’Xwemelch
توسعه برنامه دسترسی به زبان WVPD
برای توسعه ویدیوهای پلیسی  101به زبان
ماندارین و فارسی ،با شرکای خدمات به
مهاجران همکاری کنید
آموزش ایمنی فرهنگی بومی در سراسر
WVPD
ایجاد نقش/فرآیند برای راهنمایی مداوم از
سالمندان stn’Xwemelch

نتایج 2025-2022
• افرایش تماس های شهروندان با فرهنگ
های مختلف
• تنوع فرهنگی و زبانی نیروی کار
• تعداد پروتکل های پلیسی ایمن از لحاظ
فرهنگی
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•دسترسی
به گروههای قومی مختلف در
 West Vancouverو
 stn’Xwemelchبرای رسیدگی
به اولویتهای ایمنی جامعه
چرا به دنبال دسترسی هستیم؟
 West Vancouverهمچنان یکی از جذاب
ترین مناطق کانادا برای مهاجران جدید است.
نزدیک به نیمی از ساکنان West Vancouver
خارج از کانادا به دنیا آمده اند و ممکن است بیشتر
با نقش پلیس در کشور مبدا خود آشنا باشند .یک
سوم ساکنان  West Vancouverدر خانه به
زبانی غیر از انگلیسی صحبت می کنند که معموالً
ماندارین ) (٪12و فارسی ) (٪9است .هدف ما
این است که همه شهروندان West
 Vancouverبا  WVPDاحساس «در خانه»
خود بودن داشته باشند و در زمانی که ما میتوانیم
کمک کنیم ،بدون تردید با ما تماس بگیرند.
همانطور که کانادایی ها نسبت به بی عدالتی علیه
مردم بومی بیدار می شوند ،ما با چالش هایی
روبرو هستیم که در امنیت فرهنگی و فروتنی خود
رشد کنیم .این موارد شامل

ما به دنبال چه چیزی هستیم؟ خدمات .همکاران ما از ارتباطات خود با شهروندان و شرکای جامعه  West Vancouverانرژی
می گیرند و هر روز با الهام از فراتر از انتظارات عمل کردن وارد می شوند و تفاوت معناداری در جامعه ایجاد می کنند.

10

صرف نظر از رتبه ،تا مداخالت موفق را
هدایت کنند.

تقویت

دوندگی های 2022
•
•

•
•

موقعیت های شغلی خط مقدم را پر کنید
برنامه ای برای اعضای گشت ایجاد کنید تا
از طریق انجام تکالیف کوتاه مدت با
واحدهای تخصصی  WVPDیا اعزام به
واحدهای تخصصی در سایر بخش ها،
تجربه کسب کنند
ایجاد بررسی ماهانه روند جرم و جنایت با
کارکنان
فرآیندی را ایجاد کنید که خط مقدم WVPD
را تشویق کند تا طرحهای نوآورانه کاهش
جرم و جنایت و ایمنی ترافیک را به اجرا
بگذارد و در صورت انتخاب ،راهنمایی،
حمایت مالی و منابع را برای اجرا دریافت
کند

نتایج 2025-2022
• کاهش تخطی و ورود به محیط های
مسکونی
• کاهش موارد سرقت از خودرو
• کاهش تصادفات مربوط به عابران پیاده و
دوچرخه سواران
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خط مقدم ما برای رهبری
ابتکارات هدفمند کاهش جرم و
جنایت و ایمنی ترافیک
چرا به دنبال تقویت هستیم؟
اندازه  ،WVPDساختار و تمایل به انجام
درست توسط شهروندان West Vancouver
به این معنی است که کارکنان مهارتهای خود
را در تداوم عملکردهای پلیسی توسعه میدهند.
توسعه مهارت در محل کار یک عنصر کلیدی
از ارزش پیشنهادی  WVPDبرای کارکنان و
قدرتی برای استفاده از اهرمی برای West
 Vancouverایمن است .تکالیف کوتاه مدت با
واحدهای تخصصی می تواند اعضا را در
معرض رویکردهای جدید کاهش جرم و ایمنی
ترافیک قرار دهد WVPD .همچنین میتواند
شیوههای داخلی ایجاد کند که کارکنان را دعوت
کند تا روندهای جرم و جنایت و ایمنی ترافیک
را در محلههای  West Vancouverشناسایی
کنند ،راهکارهای نوآورانه را برای رسیدگی به
این روندها پیشنهاد کند و آنها را توانمند کند،

ما به دنبال چه چیزی هستیم؟ مردم .همکاران ما برای ایجاد یک  West Vancouverایمن مأموریت مهمی دارند .تشخیص اینکه همه
ما به این هدف متعهد هستیم ،ما را به یک تیم تبدیل می کند و از طریق مثبت بودن ،اعتماد به نفس و مهربانی یکدیگر را ارتقا می دهیم.
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دوندگی های 2022
•
•
•
•
•

یک کمیته تعلق و فراگیر بودن ایجاد کنید تا
جهت گیری در مورد افزایش حس تیم
 WVPDارائه شود
مراسم تیمی با ابتکار رهبر )حضوری و
مجازی(
گسترش پشتیبانی مدیریت استرس در
حوادث بحرانی )(CISM
گسترش برنامه پشتیبانی همتایان
گزینههای سالمت روان را که در دسترس
کارکنان هستند ،بررسی کنید

نتایج 2025-2022
•
•
•
•
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حس تیمی گزارش شده توسط خانواده یا
کارمندان
کاهش گردش مالی داوطلبانه ساالنه
افزایش استفاده از CISM
تعداد کارکنان آموزش دیده پشتیبانی همتایان

• اتحاد
همه مردم ما
چرا به دنبال اتحاد هستیم؟

 WVPDدارای عوامل جذب و حفظ استعداد
منحصر به فرد است .در مورد دوم ،هزینه های
مسکن در  West Vancouverبه این معنی
است که تعداد کمتری از کارکنان ما در جامعه
ای که ما به آن خدمت می کنیم زندگی می کنند.
احساس اتصال به  WVPDبرای مشارکت
کارکنان بسیار مهم است .به همین دلیل است که
 WVPDمتعهد به تقویت حس تیمی از خط مقدم
به باال است.
کارکنان ما در کنار شهروندان و خانوادههایشان
ایستادهاند ،زیرا آنها با مشکالت شخصی،
قربانی شدن ،سالمت روانی و مصرف مواد
مواجه هستند .آسیب ثانویه و خستگی که
کارکنان تجربه می کنند می تواند بر سالمت و
رفاه خود و خانواده آنها تأثیر بگذارد .همکاران
ما برایاز آنجایی که ماموریت همکاران ما برای
ایجاد یک  West Vancouverامن بسیار مهم
است ،ما همچنین در حال سرمایه گذاری روی
انعطاف پذیری روانی مردم خود هستیم .ایجاد
یک  West Vancouverایمن مأموریت
مهمی دارند.

نماد خوش آمدید در  ،Ambleside Parkهدیه ای از  ،mesh Úxwumixw (Squamish) First Nation7Sḵwx̱wúبه ما
یادآوری می کند که به زمین ،حیوانات و همه مردمی که به این سواحل خانه ما می آیند احترام بگذاریم.

عمس توسط  Vince Leeدر Unsplash

14

و سهم خود را در کاهش انتشار گازهای گلخانه
ای و ضایعات در اختیار داشته باشد.
دوندگی های 2022
•

•
•
•
•
•
•

با همکاری کمیته ارتباط با سالمندان
 ،DWVرهبران ایمنی سالمندان را در تیم
خدمات اجتماعی تعیین کنید و پیشنهادات را
تعریف کنید
یک جدول وضعیت با شرکای جامعه برای
افراد آسیب پذیر تنظیم کنید
روابط را با گروههای انجمن LGBTQ2S+
گسترش دهید
پاسخ آزمایشی به تماسهای سالمت روان
که شامل متخصصان سالمت روان و/یا
پاسخدهندگان آگاه به تروما میشود
انجام برنامه ریزی سناریوی مشترک برای
رویدادهای اقلیمی
چارچوب پایداری  ،WVPDاز جمله
گزارشدهی آنالین و انتقال در دراز مدت به
خودروهای الکتریکی را توسعه دهید

نتایج 2025-2022
•
•
•

•
•
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بازدیدها و تماس های ارتباطی سالمندان
تماس های سالمت روان همراه با پاسخ چند
رشته ای
ارتباطات بهداشتی و خدمات اجتماعی ایجاد
شده برای استفاده کنندگان زیاد
افزایش ارجاعات به North Shore
Restorative Justice
کاهش آالیندگی های خودرو

مشارکت
در جهت ایجاد رفاه در جامعه ما
چرا به دنبال مشارکت هستیم؟
در محیطی که سازمانها در هر اندازه و بخش،
تأثیر خود را در نظر میگیرندWVPD ،
فرصتهای روشنی برای ایجاد تفاوت در مسائل
محلی و اجتماعی دارد.
بیش از یک چهارم جمعیت West
 Vancouverباالی  65سال است که در برابر
انزوای اجتماعی و انواع خاصی از جرم آسیب
پذیرتر هستند .ثانیاً ،نگرانیهای مربوط به
سالمت روان در میان جوامع اجتماعی در حال
افزایش است .خواست عمومی در جهت
پاسخگویی به فراخوان ها برای خدمات با
متخصصان بهداشت روان و غیرنظامیان
آموزش دیده در حال افزایش است .شهروندانی
هستند که بدون ارتباط با حمایت های اجتماعی
و بهداشتی مناسب ،به استفاده کنندگان زیادی از
خدمات پلیس تبدیل شده اند.
 WVPDهمچنین به منطقه می پیوندد تا
تغییرات آب و هوایی را به عنوان تهدیدی برای
ایمنی جامعه ما بشناسد

ما به دنبال چه چیزی هستیم؟ یکپارچگی .هر یک از ما مالکیت خود را می پذیریم و در نظر می گیریم که اقدامات فردی ما تا چه حد به
شهروندان  West Vancouverکمک می کند و اعتماد آنها را حفظ می کند .ما صداقت ،مسئولیت پذیری ،احترام و شفقت را الگو می کنیم.
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West Vancouver پلیس
755 16th Street
West Vancouver, BC
V7V 0B8
604-925-7300
westvanpolice.ca
@WestVanPolice

