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பீல் பிராந்தியச் சமூகத்தினரின் பாதுகாப்பு மற்றும் 
நல்்ாழ்வுககான திட்டத்தின் சுருககம்
பீல் பிராந்தியத்தில் உள்ள அறமப்புககள, தமது ்பகுதியின் சமூகப் ்பாதுகாப்பு மற்றும நல்வாழ்வுககான 
முதலாவது திட்டத்றத(CSWB) உருவாககுவதற்காக 2018 ஆம ஆண்டிலிருந்து ஒன்றிறைந்து 
சசயல்்படடுகசகாண்டிருககின்ைன.

சட்ட மாஅதி்பரின் பிரதிநிதியாக இயங்கும அறமச்சின் சமூகப் ்பாதுகாப்பு மற்றும நல்வாழ்வு 
திட்டமி்டல் கட்டறமப்பு இந்தத் திட்டத்துககு வழிகாடடுகிைது. சமூகத்தினரின் ்பாதுகாப்பு மற்றும 
நல்வாழ்வு என்்பது, அறனவரும ்பாதுகாப்்பாக இருககும, சமூகத்தின் ஒரு ்பகுதியாக அவரகற்ள 
உைரறவககும, அவரகள ்பங்்கற்்பதற்கான வாய்ப்புகற்ள வழங்கும மற்றும கல்வி, ஆ்ராககியப் 
்பராமரிப்பு, உைவு, குடியிருப்புவசதி, வருமானம மற்றும சமூக மற்றும கலாச்சார சவளிப்்பாடடுககான 
தனிந்பரகள மற்றும குடும்பத்தவரகளின் ்தறவகற்ளப் பூரத்திசசய்யும நிறைவான ஒரு சமூகத்தின் 
நிறலசயன அது வறரயறுககிைது.  

மீ்ளமீ்ள அமுலாககப்்ப்டவிருககும இந்தத் திட்டத்தின் முதலாவது கட்டம கவனம சசலுத்தவிருககும 
வி்டயங்களில் குடும்ப ்ன்முறை, மன ஆரராககியம் மற்றும் அடிறமயாதல் மற்றும் 
அறமப்புரீதியான பாகுபாடு ஆகியறவ அ்டங்குகின்ைன. எங்களின் சமூகத்தில் இருககும 
இற்ள்யார மற்றும குடும்பத்தவரகளின் ்தறவகற்ள அந்த மூன்று ்பகுதிகளின் கீழும இந்தத் 
திட்டம ஆராய்கிைது. மீ்ளமீ்ள அமுலாககப்்ப்டவிருககும இந்தத் திட்டத்தின் முதலாவது கட்டம 
நான்கு ஆண்டு காலத்துககு ஊ்டாக நிகழும, அத்து்டன் பீல் குடியிருப்்பா்ளரகளின் வ்ளரந்து வரும 
்தறவகற்ளப் பிரதி்பலிககும வறகயில் ்தறவக்கற்்ப ஆண்டு்தாறும ்பரிசீலிககப்்படடு, பின்னர 
இற்றைப்்படுத்தப்்படும. இந்த மூன்று ்பகுதிகளுககுளளும குடியிருப்்பா்ளரகற்ள ஆதரிகக்வண்டிய 
அவசரத்றத, COVID-19 சமூகத்தவரகளில் ஏற்்படுத்தியிருககும தாககங்கள வலுப்்படுத்துகின்ைன.

எங்களின் சமூகத்தில் நீண்்டகாலத்துககுககான மற்றும சதா்டரச்சியான ்மம்பாடுகளுககு 
வழிவகுககக கூடிய ஒரு கூடடுத் சதாறல்நாககுப் ்பாரறவயில் அறனத்துத் துறையினரும  
ஒன்ைாக இறைந்து ்பணியாற்றுவதற்கான ஒரு வாய்ப்ற்ப இந்த திட்டம வழங்குகிைது.

ததாறைரநாககு
அறனத்துக குடியிருப்்பா்ளரகளும வ்ளமாக வாழககூடிய ்பாதுகாப்்பான, உள்ள்டககிய மற்றும 
இறைககப்்பட்ட ஒரு சமூகமாகப் பீல் அறமந்திருத்தல்.

ததாறைரநாககுககான தசயல்திட்டம்
்பாதுகாப்பு, சதா்டரபுற்றிருககும நிறல மற்றும நல்வாழ்றவ ்மம்படுத்துவதற்கான ்சறவகள மற்றும 
ஆதரவுககான அணுகறல பீல் குடியிருப்்பா்ளரகள அறனவருககும உறுதிசசய்வதற்காக நாங்கள 
ஒன்றிறைந்து சசயல்்படு்வாம.

இந்தத் திட்டம் பின்்ரு்ன்ற்றைப் பயன்படுத்தும்:
• எங்களின் சமூகத்திலுள்ள அறனவரும இந்தத் திட்டத்திற்கு ்பங்களிப்்பறதயும, பீல் 

எதிரசகாளளும பிரச்சிறனக்ளால் சவவ்வறு மககள எவவாறு ்பாதிககப்்படுகிைாரகள 
என்்பதற்கான சதளிவான ஒரு ்பாரறவறய வழங்குவறதயும ஆதரிககும ஒரு  
சமத்து்மான பாரற்.

• மககள பிைககும, வ்ளரும, ்வறலசசய்யும, வாழும மற்றும வயது எய்தும நிறலறமகள 
அவரகளின் ஆ்ராககியம மற்றும நல்வாழ்றவ எவவாறு ்பாதிககின்ைன என்்பறத 
வி்ளங்கிகசகாளவதற்கான ஆரராககியத்துககான சமூகக காரணிகள்.
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• சிககலான சமூக பிரச்சிறனகற்ளத் தீரககுசமாரு ச்பாதுவான ்நாககம மற்றும 
்பகிரப்்பட்ட ச்பறு்்பறுகள, ந்டவடிகறகயின் அ்ளவு மற்றும திட்டம ஆகியவற்று்டனான 
முழுச் சமூகத்தினரும ்தறவ என்்பறத இனமகாண்்பதற்கான ஒன்றிறைந்த 
தசயல்விறைவுககான ஓர அணுகுமுறை.

• எங்களின் உளளூரச் சமூகத்தில் உள்ள சசாத்துககள மற்றும ்பலங்கற்ள மதிப்பிடுவதற்கும, 
்தறவப்்படும இ்டங்களில் மற்றும உளளூரரீதியாக அரத்தம தரககூடிய வறகயில் வ்ளங்களில் 
க்னம் தசலுத்து்தற்கான இ்டம்சாரந்த ஓர அணுகுமுறை.

• தீரவுகற்ள உருவாககுவதற்கும, பீல் சமூகங்களின் ஆ்ராககியம மற்றும ்பாதுகாப்ற்ப 
ஊககுவிககும சமூகக காரணிகற்ள இனமகாண்்பதற்கும சமூக மற்றும் தபாருைாதரக 
காரணிகளில் க்னம்தசலுத்தல்.

CSWB திட்டத்தின் முககியமான உந்துரகால்கள்

• பீலின் சமூகப் ்பாதுகாப்பு மற்றும நல்வாழ்றவ ்மம்படுத்துவதற்கான ்மலதிக வ்ளங்கள/
நிதி மற்றும சமத்துவமான சகாளறககளுககாக அரசாங்கத்தின் ஏறனய மட்டங்களு்டன் 
பரிந்துரபசுதல். 

• குடியிருப்்பா்ளரகள மற்றும சமூகப் ்பங்காளிகளு்டன் ததா்டரபா்டல் மற்றும் ததா்டரபுைல்.

• முன்்னற்ைம மற்றும சவற்றிறயக கண்காணிப்்பதற்கான பகிரப்பட்ட அைவீடுகள் மற்றும் 
குறிகாடடிகள்.

ஒன்றிறைந்து ததாழிற்ப்டல்
CSWB திட்டத்திறன உருவாககுவதற்கு 400 ககும ்மற்்பட்ட தனிந்பரகள மற்றும அறமப்பினர 
தங்களின் கருத்துககற்ளயும அனு்பவங்கற்ளயும ்பகிரந்துசகாண்்டனர. பீலு்டன் சதா்டர்பான அதிக 
தரவுகள, மிகவும ்வறு்பட்ட மற்றும சதா்டரச்சியான ஈடு்பாடு மற்றும கவனமசசலுத்தப்்படும 
ஒவசவாரு ்பகுதியிலும அதிக விழிப்புைரறவக கடடிசயழுப்்ப ்வண்டியதன் அவசியத்றத 
ஒடடுசமாத்தமான கலந்தா்லாசறனகள சுடடிககாடடுகின்ைன - இறவ அறனத்தும சமத்துவம 
மற்றும நிறலறமகள முழுவறதயும காடடும ஒரு ்பாரறவயாக இருகக்வண்டும. இந்தப் 
பிரச்சிறனகற்ளத் தீரப்்பதற்கு அவசரம மற்றும ச்பாறுப்புககூைல் ்்பான்ை உைரவுகற்ள வ்ளரத்துக 
சகாள்ள ்வண்டும என்ை ஒருமித்த கருத்து ்பங்்கற்்பா்ளரகளிற்ட்ய இருந்தது.

இதன் விற்ளவாக, எங்களின் CSWB திட்டம பின்வருவனவற்றை வழங்குவறத ்நாககமாகக 
சகாண்டிருககும:

• ஆ்ராககியம மற்றும சமூக அறமப்புகளில் ்மம்பட்ட ஒருங்கிறைப்பு, ஒத்துறழப்பு மற்றும 
ஒருறமப்்பாடு

• அறமப்பில் உள்ள இற்டசவளிகற்ளக கண்காணிப்்பதற்கு தகவல் ்பகிரவு மற்றும 
சசயல்திைன் அ்ளவீடு

• முன்னுரிறம சகாடுககப்்ப்ட ்வண்டிய அ்பாயங்கள மற்றும விலத்திறவககப்்படடிருககும 
குழுவினர மற்றும அண்ற்ட அயலாறரப்  ்பற்றிய அதிகரித்த புரிதல் மற்றும கவனப்்பாடு

• புதிய அல்லது ்மம்படுத்தப்்பட்ட ்சறவகள மற்றும திட்டங்கள

பீல் குடியிருப்்பா்ளரகளின் வாழ்கறகயில் ஒரு வித்தியாசத்றத ஏற்்படுத்துவதற்காக 25ககும ்மற்்பட்ட 
அறமப்பினர எங்களின் சமூகத்தவரு்டன் இறைந்து ்பணியாற்றுவதற்கு உறுதிபூண்டுள்ளனர; 
இவற்றில் காவல்துறை மற்றும அவசரகால நிறல ்சறவகள, ்பா்டசாறலச் சற்பகள, ஆ்ராககியம  
மற்றும சமூக ்சறவ வழங்குநரகள மற்றும சம்பந்தப்்பட்ட அரசாங்கங்கள ஆகி்யார அ்டங்குவர; 
திட்டத்திற்கான கட்டறமப்பிற்கு இவரகள தறலறமதாங்குவது்டன்  ஒவசவாரு ்பகுதிககும 
கவனமசசலுத்துவதற்குப் ச்பாறுப்்பாக இருப்்பர. 

http://portal.peelregion.ca/community-safety-wellbeing-plan/_media/community-engagement-report.pdf
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குறிகரகாள்கள், உத்திகள் மற்றும் தபறுரபறுகள்
எந்தசவாரு நிறுவனமும இந்தப் பிரச்சிறனகற்ளத் தனித்துச் சமாளிகக முடியாது என்்பறத 
திட்டத்றத உருவாககுவதில் ஈடு்பட்டவரகள அங்கீகரித்துள்ளனர. கவனம சசலுத்தும ்பகுதிகள 
ஒவசவான்றிலும ஒன்றிறைந்து அற்டவதற்கான குறிக்காளகற்ளயும உத்திகற்ளயும அவரகள 
ஒன்று்சரந்து உருவாககினர.

குடும்ப ்ன்முறை

குறிகரகாள்:  பீல் பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பிற்கான ்ழிமுறைகறை 
உரு்ாககல் மற்றும் பைப்படுத்தல்

உத்தி 1:   அதிக ்தறவகள உள்ள ்பகுதிகற்ளயும, துன்புறுத்தலினால் 
்பாதிககப்்பட்டவரகளுககாக ஏற்கன்வ இருககும ்சறவகள மற்றும 
ஆதரவுகளின் விறனத்திைனின்றமறயயும அற்டயா்ளம காண்்பதற்காக, 
்பாதுகாப்பிற்காக பீலில் ஏற்கன்வ இருககும வழிமுறைகளின்  
அறமப்புகற்ள அறிதல்

அற்டவுகள்: 
• துன்புறுத்தலினால் ்பாதிககப்்பட்டவரகளுககான ்சறவகள மற்றும 

ஆதரவுகளுககான அணுறகறய ்மம்படுத்தல்

உத்தி 2:    ச்பண்களுககு எதிரான வன்முறைகள சதா்டர்பான அறமப்புகள ்பற்றிய 
தரவுச் ்சகரிப்பு, ்மலாண்றம மற்றும அறிகறகயி்டல் நற்டமுறைகற்ள 
்மம்படுத்துதல்

அற்டவுகள்:
• ்மம்பட்ட தரவுச் ்சகரிப்பு, ்பகுப்்பாய்வு மற்றும தரவுப் ்பகிரவு
• பீலில் உள்ள ்சறவச்பறுநரகற்ளயும ்தறவகற்ளயும ்பற்றிய ்மம்பட்ட 

வி்ளககம
உத்தி 3:   ச்பண்களுககு எதிரான குடும்ப வன்முறைககான ஒருங்கிறைந்த 

முயற்சிகளிலிருந்தும, COVID-19 உ்டன் சதா்டர்பான குடும்ப 
வன்முறையு்டனான ்பதிலளிப்புப் ்பங்குதாரரகளி்டமிருந்தும கற்ைல்  
மற்றும அவரகளின் ஒருங்கிறைந்த முயற்சிகற்ள ஆதரித்தல்

அற்டவுகள்:
• ச்பண்களுககு எதிரான குடும்ப வன்முறைககான பிரிவு முழுவதும  

்மம்பட்ட கூட்டாண்றம மற்றும ஒன்றிறைந்த வறலயறமப்புகள
• சதாற்றுப்்பரவல் மற்றும மீடசியின் ்்பாது ஆதரவுகளுககான ்மம்பட்ட அணுகல்

குறிகரகாள்:  குடும்ப ்ன்முறை ததா்டரபான தபாதுமககளின் 
விழிப்புைரற்யும் அறிற்யும் அதிகரித்தல்

உத்தி 1:   குடும்ப வன்முறை மற்றும சநருங்கிய துறைவர சதா்டர்பான அறிவு மற்றும 
விழிப்புைரவுப் பிரச்சாரத்றத உருவாககல்

அற்டவுகள்: 
• சமூகப் பிரச்சிறனயான குடும்ப வன்முறை ்பற்றி குடியிருப்்பா்ளரகளிற்ட்ய  

அதிக விழிப்புைரவு
• துன்புறுத்தலால் ்பாதிககப்்பட்டவரகளுககு கிற்டககககூடிய ்சறவகள ்பற்றி 

குடியிருப்்பா்ளரகளிற்ட்ய அதிக விழிப்புைரவு
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மன நைம் மற்றும் அடிறமயாதல்

குறிகரகாள்:  இறைரயார மற்றும் குடும்பத்த்ரகளிற்டரய மன 
ஆரராககியம் மற்றும் ரநரமறையான உைவுகறை ரமம்படுத்தல்

உத்தி 1:   ஆதரவான சூழல்கற்ள உருவாககுவதற்கும, சதா்டரபுகற்ள உருவாககும 
இற்ள்யாரின் திைன்கற்ள திைன்கற்ள வ்ளரப்்பதற்கும பீலில் இருககும 
இற்ள்யார முன்சனடுப்புகள மற்றும இற்ள்யாருககுச் ்சறவ சசய்யும 
அறமப்புகளு்டன் இறைந்து ்பணியாற்றுதல்.

அற்டவுகள்: 
• அதிகமான இற்ள்யார ்பாதுகாப்ற்ப, சதா்டரபு்படடிருப்்பறத, சமூகத்தால் 

ஆதரவளிககப்்படடிருப்்பறத உைரந்திருத்தல்

குறிகரகாள்:  ் ழிமுறைகறை எளிதாககு்தன் மூைமும் முயற்சிகறை 
ஒருங்கிறைப்பதன் மூைமும் இறைரயாருககான 
மனநைம் மற்றும் அடிறமயாதல் (MHA) ரசற்கள் மற்றும் 
ஆதாரவுகளுககான அணுகறை ரமம்படுத்துதல்

உத்தி 1:   மன ஆ்ராககியம மற்றும அடிறமயாதல் சதா்டர்பான ஆதரவுகள  
்தறவப்்படும இற்ள்யாருககான ்பராமரிப்பு வழிமுறைகற்ள மாற்ைல்

அற்டவுகள்: 
• MHA ்சறவகள மற்றும ஆதரவுகளுககான அறமப்புகளுககு  

்மம்பட்ட வழிகாட்டல்
• இற்ள்யாருககான MHA ்சறவகள மற்றும ஆதரவுகளுககான  

்மம்பட்ட அணுகல்

உத்தி 2:    சநருககடி சூழ்நிறலகளுககான ஆ்பத்றதத் தணிப்்பதற்காக பீலில் 
சூழ்நிறலகளுக்கற்ை உத்தி/உத்திகற்ள உருவாககுதல்

அற்டவுகள்: 
• தீவிரமாக அதிகரித்திருககும ஆ்பத்துகளுககான சூழ்நிறலகளின்  

அ்ளவு குறைககப்்படடிருத்தல்
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அறமப்புரீதியான பாகுபாடு

குறிகரகாள்:  பீலில் ஒடுககுமுறை எதிரப்பு மற்றும் சமத்து்மான 
நற்டமுறைகள் மற்றும் தகாள்றககறை த்ளிப்பற்டயாகப் 
பரிசீலித்தல், உரு்ாககுதல் மற்றும் பராமரித்தல்

உத்தி 1:  அறமப்புரீதியான தறலறமத்துவ அணியின் ்பங்கா்ளரகளிற்ட்ய 
்பன்முகத்தன்றம, சமத்துவம மற்றும உள்ள்டககத்துககான உறுதிப்்பாடற்ட 
மீ்ளவும உறுதிப்்படுத்தல்

அற்டவுகள்:
• ்பன்முகத்தன்றம, சமத்துவம மற்றும உள்ள்டககத்துககான உறுதிப்்பாடற்ட 

அறமப்புரீதியான தறலறமத்துவ அணியினர மீ்ளவும உறுதிப்்படுத்தியிருப்்பர

உத்தி 2:   சி்ரஷ்ட தறலறமத்துவத்தினரிற்ட்ய ஒடுககுமுறை எதிரப்பு மற்றும  
சமத்துவம ்பற்றிய புரிந்துைரறவயும விழிப்புைரறவயும உருவாககல்

அற்டவுகள்:
• அறமப்புரீதியான ்பாகு்பாடு மற்றும அறமப்புரீதியான இனசவறி ்பற்றிய  

அதிக புரிதல்
• நிறுவனங்கள பின்்பற்ைககூடிய ஒடுககுமுறை எதிரப்பு மற்றும சமத்துவக 

சகாளறககள மற்றும நற்டமுறைகள ்பற்றிய அதிக புரிதல்

உத்தி 3:   சமத்துவம மற்றும உள்ள்டககும அறமப்புரீதியான திைறனக கடடிசயழுப்்பல் 
மற்றும முன்்னற்ைம குறித்து சவளிப்்பற்டயாக அறிகறகயி்டல்

அற்டவுகள்:
• சமத்துவத்துககான மதிப்பீடடின் அடிப்்பற்டறய நிறைவுசசய்யும 

அறமப்புரீதியான தறலறம அணி அறமப்புகளின் எண்ணிகறக அதிகரிப்பு
• முன்்னற்ைம குறித்து ஆண்டு்தாறும அறிகறகசசய்யும அறமப்புரீதியான 

தறலறம அணி அறமப்புகளின் எண்ணிகறக அதிகரிப்பு
• சமத்துவம மற்றும உள்ள்டககறல ்மம்படுத்தும ்மம்படுத்தப்்பட்ட நிறுவனக 

சகாளறககள மற்றும நற்டமுறைகள

உத்தி 4:   சமூகப் ்பாதுகாப்பு மற்றும நல்வாழ்வுககான திட்டத்தின் ந்டவடிகறககற்ள 
வடிவறமத்தல் மற்றும சசயல்்படுத்துவதில் ்நரடி அனு்பவமுள்ள 
ந்பரகற்ள அரத்தமுள்ள முறையில் ஈடு்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகற்ள 
உருவாககுவதற்கான ஒரு மூ்லா்பாயத்றதச் சசயல்்படுத்துதல்

அற்டவுகள்:
• CSWB திட்டமி்டல் மற்றும சசயல்்படுத்தலின் சவவ்வறு மட்டங்களில் ்நரடி 

அனு்பவமுள்ள ந்பரகள அரத்தமுள்ள முறையில் ஈடு்படுவதற்கான வாய்ப்புகள
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குறிகரகாள்:  பாதிப்றப மதிப்பிடு்தற்கும் ஏற்ைத்தாழ்வுகள் 
த்ளிப்படும்ரபாது பதிைளிப்பதற்குமான விறனத்திைனான 
தரவுச் ரசகரிப்பு மற்றும் அறிகறகயி்டல் நற்டமுறைகறைச் 
தசயல்படுத்துதல்

உத்தி 1:   அறமப்புரீதியான தறலறம அணி அறமப்புகளின் ஒரு குழுவினரு்டன் 
சமூகரீதியான குடிசார தரவுகற்ள முதன்முதலாகச் ்சகரித்தல் மற்றும தரவுப் 
்பகிரவு வழிமுறைகற்ள உருவாககுதல்

அற்டவுகள்:
• சமூகவியல் தரவுகற்ளச் ்சகரிககும நிறுவனங்களின் எண்ணிகறக அதிகரிப்பு
• சமூக நிறுவனங்களிற்ட்ய ்மம்பட்ட தரவுப் ்பகிரவு மற்றும ச்பாது 

வறரவிலககைங்கள
• சகாளறககள மற்றும நற்டமுறைகற்ளத் சதரிவிப்்பதற்காகப் பீலில் உள்ள 

ஏற்ைத்தாழ்வுகற்ளப் ்பற்றிய ்மம்பட்ட புரிதல்

அடுத்தநிறைச் தசயல்படிகள்
பீலில் ்பாதுகாப்பு மற்றும நல்வாழ்றவ ்மம்படுத்துவதற்காக ஒன்றிறைந்து சசயல்்படுவதற்கான 
கட்டறமப்பு மற்றும அணுகுமுறை ஒன்றை பீலின் CSWB திட்டம ஸதாபிககிைது. இப்்்பாதும 
எதிரகாலத்திலும, சமூகத்தின் வ்ளரந்து வரும ்தறவகளுககு இந்தத் திட்டம ச்பாறுப்்பாகவிருககும. 
2024 வறரககும, பின்னர அதற்கு அப்்பாலும, எண்ைங்கற்ளப் ்பகிரந்துசகாளவதற்கும அதில் 
ஈடு்படுவதற்குமான வாய்ப்புகள சமூகத்தவரகளுககுத் சதா்டரந்திருத்தல் என்்பது இந்தத் திட்டத்தின் 
ஒரு முககிய ்பகுதியாக இருககும.

அறனத்துக குடியிருப்்பா்ளரகளினதும வாழ்கறக வ்ளமாக இருப்்பதற்கு, பீல் பிராந்தியத்றத 
்பாதுகாப்்பான, அறனத்றதயும உள்ள்டககிய மற்றும சதா்டரபு்பட்ட ஒரு சமூகமாக மாற்றுவதில் 
எங்கள அறனவருககும ்பங்குள்ளது. சதா்டரச்சியான திட்டமி்டல், சசயல்்படுத்தல்  
மற்றும ஈடு்பாடடின் மூலம,நாங்கள ஒன்று்சரந்து ஒரு வித்தியாசத்றத உருவாககு்வாம.
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பீல் சமூகத்தினரின் ்பாதுகாப்பு 
மற்றும நல்வாழ்வுககான  
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