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WEST VANCOUVERاز رئیس پلیس پیام 

، می خواهم West Vancouverمن از طرف پلیس 

که با صداقت، West Vancouverاز اداره پلیس 

ند و مسئولیت پذیری و افتخار به جامعه ما خدمت می کن

.از آن محافظت می کنند قدردانی کنم

ما خوش شانس هستیم که در قلمرو قدیمی، اجدادی و
-Squamish Nation ،Tsleilواگذار نشده 

Waututh Nation وMusqueam Nation

ده ای از زندگی می کنیم، کار می کنیم و به طیف گستر

ه ما آنها را ب.  فعالیت های تفریحی دسترسی داریم

عنوان ملت هایی در این سرزمین و همچنین ارتباط 

تاریخی آنها با سرزمین ها و آب های اطرافمان از 

ی زمان های بسیار قدیم می شناسیم و به آنها احترام م

.گذاریم

اداره 2025-2022ما مفتخریم که طرح راهبردی 
را به اشتراک می گذاریم West Vancouverپلیس 

که هم تعهدات ما را به جامعه منتقل می کند و هم ما را

قادر می سازد در ارتباط با تغییرات و چالش های 
.  فعال و زیرک باشیمWest Vancouverجاری در 

جهت ارج نهادن و ارائه خدمت موثر به جامعه متنوع 
West Vancouver تعدادی از سهامداران اصلی به ،

ول عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی راهبردی مشغ

زها شدند تا اطمینان حاصل شود که این طرح طیف نیا

.  و آرزوهای شهرداری ما را منعکس می کند

ازی، ما بر این باوریم که چهار هدف دستیابی، توانمندس

اً اتحاد و مشارکت تعیین شده در این طرح، ما را قوی

برای رویارویی با چالش های امروزی مهیا می کند و 

همچنین ما را آماده می کند تا به سمت ناشناخته های 

آینده حرکت کنیم و ایمنی به عنوان هدف اصلی ما

.  باشد

Mary-Ann Boothرئیس ،

Sonja Foley عضو هیئت مدیره ،

Peter Gibson عضو هیئت مدیره ،

Mehran Kiai عضو هیئت مدیره ،

Yang Wang عضو هیئت مدیره ،

Wilson Williams عضو هیئت مدیره ،

Roo Wyda  عضو هیئت مدیره ،

West Vancouverهیئت پلیس 
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، West Vancouverاز طرف اداره پلیس 

ای مایلم از فرصتی که برای کار در سرزمین ه

Coast Salishواگذار نشده و قدیمی مردمان 
səl̓و sḵwx̱wú7mesh (Squamish)و 

ílwətaʔɬ (Tsleil-Waututh) و

xʷməθkʷəy ̓ə (maeuqsuM) m
snoitaNارائه شده است، ابراز قدردانی کنم .

ما در کمال تواضع در مکانی با زیبایی های 

گ و طبیعی بی نظیر و با جوامعی غنی از فرهن

.تنوع ارائه خدمات میکنیم

یم مهم است که این موضوغ را به رسمیت بشناس

غییر و آشکارا بگوییم که جو پیرامون پلیس ت

رویدادهای اخیر جهان باعث شده . کرده است

وال است که افکار عمومی نقش پلیس را زیر س

یس و ببرد و اکنون تقاضا برای پاسخگویی پل

. افزایش چشمگیر نظارت عمومی وجود دارد
، ما این West Vancouverدر اداره پلیس 

تی بررسی انتقادی از سازمان های پلیس را فرص

برای گوش دادن به خواسته ها و نیازهای بیان

.  مشده افرادی می دانیم که به آنها خدمت می کنی
برای حفظ و تقویت اعتماد جامعه به خود، ما 

رفت باید به طور مداوم به عنوان اداره پلیس پیش

. و تکامل پیدا کنیم

از رئیسپیام 

West Vancouverمن به عنوان رئیس پلیس 
ارائه خدمات می کنم، همچنین می دانم که این 

فه زمان چالش برانگیزی برای کار کردن در حر

ل پلیس است و ضروری است که اطمینان حاص

ر شود همه کارکنان ما احساس حمایت می کنند د

.حالی که نگاه مردم به آنها است

ای کلیه کارکنان اداره ما در مزایا و مسئولیت ه

محافظت و خدمت به جامعه و حمایت از 

وجه برنامه راهبردی ما ت. یکدیگر سهیم هستند

ارتباط : ما را بر چهار هدف متمرکز می کند

هدفمند با گروه های قومی مختلف، کاهش جرم

مک و جنایت، سالمت و تندرستی کارکنان و ک

. به جامعه ما

ه من به ویژه از دیدن پیشرفت اداره ما و اینک

بخشی از ارائه خدمات بی نظیر به ساکنان 

West Vancouver وXwemelch’stn
ه من به نمایندگی از هم. باشم، هیجان زده هستم

، مفتخرم که برنامه راهبردی WVPDکارکنان 

.خود را ارائه کنم2022-2025

John Loرئیس پلیس 
West Vancouverاداره پلیس 
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که ما جامعه ای
به آن خدمات 
ارائه می دهیم

نیروی پلیس شهری در West Vancouver (WVPD)اداره پلیس 

ما مفتخریم که به یک جامعه . استWest Vancouverمنطقه 

هش فرهنگی متنوع در محیطی که به خاطر زیبایی طبیعی باشکو

.مشهور است، خدمات ارائه دهیم

4444,200

16,935

صفحه
صفحه

شاخص شدت جنایت

BC AVGاز کمتر

اعضای پلیس

West Vancouver در درجه اول

یک جامعه مسکونی

است West Vancouverساکنان 

که در خارج از کانادا متولد شده اند

حبت به زبانی جز انگلیسی در خانه ص

میکنند

مشارکت برای ایمن نگه داشتن 

West Vancouver
سال سن دارند65ساکنین باالی ندآماده ارائه خدمات کامل پلیسی هست

38%79
کارکنان غیر نظامی

22

یک
از هر 

چهار نفر

UnsplashدرBrayden Lawعکس توسط

https://unsplash.com/@braydenlaw?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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برنامه ریزی فرآیند 
راهبردی ما

2019-2016با پایان یافتن برنامه راهبردی 

WVPD ،West Vancouverites همراه با

دوره ای از تغییرات اجتماعی سریعWVPDکارکنان 

در مارس John Loانتصاب رئیس . را طی کردند

رای فرصتی را برای ترسیم چشم انداز جدیدی ب2021
WVPDایجاد کرد.

س این فرآیند با مصاحبه های انفرادی با هیئت پلی
West Vancouver به عنوان نهاد قانونی ایجاد شده

برای نظارت British Columbiaتوسط قانون پلیس 

این . آغاز شدWest Vancouverبر پلیس در ناحیه 

در گفتگوها به منظور جلب نظر اعضای هیئت مدیره

مورد اولویت های پلیسی، تغییرات در خواسته های

ز رئیس همچنین ا. پلیس و چشم انداز طراحی شده اند

همه کارکنان دعوت کرد تا در نظرسنجی کارمندان 

برای شناسایی نقاط قوت داخلی و فرصت های رشد

.  شرکت کنند

در یک دوره شش ماهه، رهبران رسمی و غیر رسمی 
WVPDدر سراسر 

واحدهای سازمانی در ترجمه راهنمای هیئت مدیره، 

ل اطالعات اجتماعی و جمعیتی جامعه، تجزیه و تحلی
، روندهای امنیت عمومی ملی و WVPDخدمات 

4به ( Squamish Nationاز جمله )گفتگو با شرکا 

.  هدف بلند مدت مشغول بودند

جهت حفظ ارتباط، برنامه ریزی راهبردی باید یک

یبانی طرح راهبردی برای پشتاین. فرآیند مستمر باشد

راد اف. از فرآیند برنامه ریزی سریع طراحی شده است

اولویت دیرینه هدایت می کند و 4ما را بر روی 

ا از تمرکز ما را بر روی نتایج به عنوان اهداف ثابت م

از طریق . حفظ می کند2025تا 2022سال 

چرخه های برنامه ریزی کوتاه تر، افراد ما دعوت 

ده کار بسته بندی ش)جدید دوندگی هایخواهند شد تا

را بر اساس آموخته ها و ( برای رسیدن به یک هدف

زمینه و. مشاهدات خود در مورد تغییرات ایجاد کنند
جامعه ما 
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Lorem 
Ipsum

Dolor Sit

ما در تالش برای رسیدن به این نتایج هستیم

تماس های شهروندان با فرهنگ های مختلف •

تنوع فرهنگی و زبانی نیروی کار•

پروتکل های پلیسی ایمن از لحاظ فرهنگی•

دسترسی : 1هدف 
 Westبه گروه های قومی مختلف در 

Vancouver وXwemelch’stn برای

رسیدگی به اولویت های ایمنی جامعه

ما در تالش برای رسیدن به این نتایج هستیم

کاهش تخطی و ورود به محیط های مسکونی•

کاهش موارد سرقت از خودرو•

انکاهش تصادفات مربوط به عابران پیاده و دوچرخه سوار•

تقویت : 2هدف 
خط مقدم ما برای رهبری ابتکارات هدفمند

کاهش جرم و جنایت و ایمنی ترافیک

طرح راهبردی در سراسر 
SNAPSHOT

OUR VISION

 Westساکنان همه فرهنگ ها با اطمینان به پلیس 
Vancouverبرای حفاظت و مشارکت مراجعه می کنند

دگاه های ما به دنبال افرادی با پیشینه، تجربیات و دی.گشودگی
ما می دانیم که . مختلف در تیم و جامعه خود هستیم

ر، این موضوع باعث تصمیم گیری های هوشمندانه ت
. افزایش نوآوری و راه حل های پایدار می شود

همکاران ما از ارتباطات خود با شهروندان و شرکای . خدمات
انرژی می گیرند و هر West Vancouverجامعه 

روز با الهام از فراتر از انتظارات عمل کردن وارد می 
ها.شوند و تفاوت معناداری در جامعه ایجاد می کنند

ش 
ز
ر
ا
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Lorem 
Ipsum

Dolor Sit

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•

اتحاد : 3هدف 
همه مردم ما

ما در تالش برای رسیدن به این نتایج هستیم

بازدیدها و تماس های ارتباطی سالمندان•

تماس های سالمت روان همراه با پاسخ چند رشته ای•

ه ارتباطات بهداشتی و خدمات اجتماعی ایجاد شده برای استفاد•

کنندگان زیاد

North Shore Restorative Justiceارجاعات به •
کاهش آالیندگی های خودرو•

مشارکت: 4هدف 
در جهت ایجاد رفاه در جامعه ما

مأموریت

 Westبرتری در پاسخگویی و تالش برای ایجاد 
Vancouverامن

ایمن West Vancouverهمکاران ما برای ایجاد یک .مردم
تشخیص اینکه همه ما به این . مأموریت مهمی دارند

از هدف متعهد هستیم، ما را به یک تیم تبدیل می کند و
ر را طریق مثبت بودن، اعتماد به نفس و مهربانی یکدیگ

.  ارتقا می دهیم

هر یک از ما مالکیت خود را می پذیریم و در نظر می.یکپارچگی
گیریم که اقدامات فردی ما تا چه حد به شهروندان 

West Vancouver کمک می کند و اعتماد آنها را
ما صداقت، مسئولیت پذیری، احترام و . حفظ می کند

.شفقت را الگو می کنیم

ها
ش 

ز
ر
ا

7



ما . ود هستیمما به دنبال افرادی با پیشینه، تجربیات و دیدگاه های مختلف در تیم و جامعه خ. گشودگیما به دنبال چه چیزی هستیم؟

. می دانیم که این موضوع باعث تصمیم گیری های هوشمندانه تر، افزایش نوآوری و راه حل های پایدار می شود

8
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دسترسی•

به گروه های قومی مختلف در 
West Vancouver و

Xwemelch’stn برای رسیدگی
به اولویت های ایمنی جامعه

چرا به دنبال دسترسی هستیم؟

West Vancouver همچنان یکی از جذاب
.  ترین مناطق کانادا برای مهاجران جدید است

West Vancouverنزدیک به نیمی از ساکنان 
تر خارج از کانادا به دنیا آمده اند و ممکن است بیش

یک . با نقش پلیس در کشور مبدا خود آشنا باشند
در خانه به West Vancouverسوم ساکنان 

معموالً زبانی غیر از انگلیسی صحبت می کنند که
هدف ما . است) ٪9(و فارسی ) ٪12(ماندارین 

 Westاین است که همه شهروندان 
Vancouver باWVPD در خانه»احساس  »

نیم خود بودن داشته باشند و در زمانی که ما می توا
.کمک کنیم، بدون تردید با ما تماس بگیرند

لیه همانطور که کانادایی ها نسبت به بی عدالتی ع
مردم بومی بیدار می شوند، ما با چالش هایی 

ی خود روبرو هستیم که در امنیت فرهنگی و فروتن
این موارد شامل . رشد کنیم

شناخت کمبودها در درک ما از تاریخ، ارزش 
ه ها، ترجیحات و نیازهای بیان شده ایمنی جامع

این . می باشدXwemelch'stnروستای سنتی 
به معنای نزدیک شدن به مشارکت ما با 

Squamish Nationبا کنجکاوی برابر، به
.  عنوان یادگیرنده و نه متخصص است

2022دوندگی های 

دزمانی را به گشت های پیاده اختصاص دهی•
در مورد WVPDتوضیحات گسترده •

جمعیتي و خدماتي جوامع-نیازهاي اجتماعي
Xwemelch’stnچیني، فارسي و 

WVPDتوسعه برنامه دسترسی به زبان •
به زبان 101برای توسعه ویدیوهای پلیسی •

ماندارین و فارسی، با شرکای خدمات به 
مهاجران همکاری کنید

آموزش ایمنی فرهنگی بومی در سراسر •
WVPD

فرآیند برای راهنمایی مداوم از/ایجاد نقش•
Xwemelch’stnسالمندان 

2025-2022نتایج 

افرایش تماس های شهروندان با فرهنگ •
های مختلف 

تنوع فرهنگی و زبانی نیروی کار•
تعداد پروتکل های پلیسی ایمن از لحاظ•

فرهنگی



انرژی West Vancouverهمکاران ما از ارتباطات خود با شهروندان و شرکای جامعه . خدماتما به دنبال چه چیزی هستیم؟ 

. 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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تقویت

خط مقدم ما برای رهبری 
ابتکارات هدفمند کاهش جرم و 

جنایت و ایمنی ترافیک

چرا به دنبال تقویت هستیم؟

، ساختار و تمایل به انجام WVPDاندازه 

West Vancouverدرست توسط شهروندان 
به این معنی است که کارکنان مهارت های خود 

.  درا در تداوم عملکردهای پلیسی توسعه می دهن

توسعه مهارت در محل کار یک عنصر کلیدی

برای کارکنان و WVPDاز ارزش پیشنهادی 

 Westقدرتی برای استفاده از اهرمی برای 
Vancouverا تکالیف کوتاه مدت ب. ایمن است

واحدهای تخصصی می تواند اعضا را در 

معرض رویکردهای جدید کاهش جرم و ایمنی 

همچنین می تواند WVPD. ترافیک قرار دهد

وت شیوه های داخلی ایجاد کند که کارکنان را دع

ک کند تا روندهای جرم و جنایت و ایمنی ترافی

شناسایی West Vancouverرا در محله های 

ه کنند، راهکارهای نوآورانه را برای رسیدگی ب

ند، این روندها پیشنهاد کند و آنها را توانمند ک

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

2022دوندگی های 

موقعیت های شغلی خط مقدم را پر کنید•

د تا برنامه ای برای اعضای گشت ایجاد کنی•

از طریق انجام تکالیف کوتاه مدت با 

یا اعزام به WVPDواحدهای تخصصی 

واحدهای تخصصی در سایر بخش ها، 

تجربه کسب کنند

ایجاد بررسی ماهانه روند جرم و جنایت با•

کارکنان

WVPDفرآیندی را ایجاد کنید که خط مقدم •
را تشویق کند تا طرح های نوآورانه کاهش

ا جرم و جنایت و ایمنی ترافیک را به اجر

بگذارد و در صورت انتخاب، راهنمایی، 

حمایت مالی و منابع را برای اجرا دریافت

کند

2025-2022نتایج 

کاهش تخطی و ورود به محیط های •

مسکونی

کاهش موارد سرقت از خودرو •

کاهش تصادفات مربوط به عابران پیاده و•

دوچرخه سواران



تشخیص اینکه همه . ایمن مأموریت مهمی دارندWest Vancouverهمکاران ما برای ایجاد یک . مردمما به دنبال چه چیزی هستیم؟ 

.  رتقا می دهیمما 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 ا
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اتحاد•

همه مردم ما

چرا به دنبال اتحاد هستیم؟

WVPD دارای عوامل جذب و حفظ استعداد

در مورد دوم، هزینه های . منحصر به فرد است

به این معنی West Vancouverمسکن در 

ه است که تعداد کمتری از کارکنان ما در جامع

. ندای که ما به آن خدمت می کنیم زندگی می کن
برای مشارکت WVPDاحساس اتصال به 

که به همین دلیل است. کارکنان بسیار مهم است

WVPDدم متعهد به تقویت حس تیمی از خط مق

.  به باال است

ن کارکنان ما در کنار شهروندان و خانواده هایشا

ایستاده اند، زیرا آنها با مشکالت شخصی، 

قربانی شدن، سالمت روانی و مصرف مواد 

آسیب ثانویه و خستگی که . مواجه هستند

مت و کارکنان تجربه می کنند می تواند بر سال

ن همکارا. رفاه خود و خانواده آنها تأثیر بگذارد

ما برایاز آنجایی که ماموریت همکاران ما برای

امن بسیار مهم West Vancouverایجاد یک 

است، ما همچنین در حال سرمایه گذاری روی 

ایجاد. انعطاف پذیری روانی مردم خود هستیم

ایمن مأموریت West Vancouverیک 

.مهمی دارند

2022دوندگی های 

کنید تا یک کمیته تعلق و فراگیر بودن ایجاد•

جهت گیری در مورد افزایش حس تیم 

WVPD ارائه شود

حضوری و(مراسم تیمی با ابتکار رهبر •

)مجازی
ر گسترش پشتیبانی مدیریت استرس د•

)CISM(حوادث بحرانی 
گسترش برنامه پشتیبانی همتایان •

گزینه های سالمت روان را که در دسترس •

کارکنان هستند، بررسی کنید 

2025-2022نتایج 

حس تیمی گزارش شده توسط خانواده یا •

کارمندان 

کاهش گردش مالی داوطلبانه ساالنه•

CISMافزایش استفاده از •
متایانتعداد کارکنان آموزش دیده پشتیبانی ه•



، به ما Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Squamish) First Nation، هدیه ای از Ambleside Parkدر نماد خوش آمدید 
.یادآوری می کند که به زمین، حیوانات و همه مردمی که به این سواحل خانه ما می آیند احترام بگذاریم

UnsplashدرVince Leeعمس توسط
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در جهت ایجاد رفاه در جامعه ما 

چرا به دنبال مشارکت هستیم؟

در محیطی که سازمان ها در هر اندازه و بخش، 

WVPDتأثیر خود را در نظر می گیرند، 
ائل فرصت های روشنی برای ایجاد تفاوت در مس

. محلی و اجتماعی دارد

 Westبیش از یک چهارم جمعیت 
Vancouver سال است که در برابر 65باالی

انزوای اجتماعی و انواع خاصی از جرم آسیب 

به ثانیاً، نگرانی های مربوط. پذیرتر هستند

سالمت روان در میان جوامع اجتماعی در حال 

خواست عمومی در جهت . افزایش است

پاسخگویی به فراخوان ها برای خدمات با 

متخصصان بهداشت روان و غیرنظامیان 

شهروندانی . آموزش دیده در حال افزایش است

ی هستند که بدون ارتباط با حمایت های اجتماع

یادی از و بهداشتی مناسب، به استفاده کنندگان ز

.  خدمات پلیس تبدیل شده اند

WVPD همچنین به منطقه می پیوندد تا

رای تغییرات آب و هوایی را به عنوان تهدیدی ب

ایمنی جامعه ما بشناسد

و سهم خود را در کاهش انتشار گازهای گلخانه

.ای و ضایعات در اختیار داشته باشد

2022دوندگی های 

با همکاری کمیته ارتباط با سالمندان •

DWV رهبران ایمنی سالمندان را در تیم ،

ات را خدمات اجتماعی تعیین کنید و پیشنهاد

تعریف کنید 

یک جدول وضعیت با شرکای جامعه برای•

افراد آسیب پذیر تنظیم کنید

+LGBTQ2Sروابط را با گروه های انجمن •
گسترش دهید•

پاسخ آزمایشی به تماس های سالمت روان •

یا /که شامل متخصصان سالمت روان و

پاسخ دهندگان آگاه به تروما می شود

ای انجام برنامه ریزی سناریوی مشترک بر•

رویدادهای اقلیمی

، از جمله WVPDچارچوب پایداری •

ه گزارش دهی آنالین و انتقال در دراز مدت ب

خودروهای الکتریکی را توسعه دهید

2025-2022نتایج 

بازدیدها و تماس های ارتباطی سالمندان•

تماس های سالمت روان همراه با پاسخ چند •

رشته ای

اد ارتباطات بهداشتی و خدمات اجتماعی ایج•

شده برای استفاده کنندگان زیاد

 North Shoreافزایش ارجاعات به •
Restorative Justice

کاهش آالیندگی های خودرو•

مشارکت



د به هر یک از ما مالکیت خود را می پذیریم و در نظر می گیریم که اقدامات فردی ما تا چه ح. یکپارچگیما به دنبال چه چیزی هستیم؟ 

.نیمما صداقت، مسئولیت پذیری، احترام و شفقت را الگو می ک. کمک می کند و اعتماد آنها را حفظ می کندWest Vancouverشهروندان 
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West Vancouverپلیس 

755 16th Street 
West Vancouver, BC
V7V 0B8

604-925-7300

westvanpolice.ca

@WestVanPolice


