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Introduction

This guide will explain the role of the Calgary Police Service, including:

• When and how to contact the police
• What to expect if approached or questioned by the police
• Crime prevention
• Safety tips 

About the Calgary Police Service

The Calgary Police Service is the municipal police service for Calgary.

We work with other service agencies and the citizens of Calgary to protect the 
people that live, work and visit here and to make our city as safe as possible.

The Calgary Police Service  treats all people with respect, no matter where they 
are from or how long they have lived in Canada. 

The Calgary Police Service is responsible for: 

• Protecting life and property
• Maintaining peace and order
• Preventing and investigating crime
• Enforcing municipal, provincial and federal laws

Emergency: 911
Non-emergency: 403-266-1234
Website: www.calgarypolice.ca
Twitter: @calgarypolice
Facebook: Calgary Police Service

Contact the Calgary Police Service



Diversity Resource Team

The Diversity Resource Team is the main contact for people who may have  
specific needs because of their culture. The primary focus of the team, through 
education and relationship building, is to create safe and inclusive communities, 
and work with other police officers and citizens to solve any community  
concerns.

The following communities have a member of the Diversity Resource Team 
assigned to them:

• Aboriginal
• African
• Caribbean and Latin Americas
• Middle East and European
• South Asia
• South-East Asia
• Persons with Disabilities
• Sexuality and Gender Diversity
• Diversity Education
• Hate Crimes Coordinator

How to recognize police officers

























ਪੀਿੜਤ ਸੇਵਾਵ
 
 

ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਿਲਸ ਸਰਿਵਸ ਿਵਕਿਟਮ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ (ਵੀਏਐਸਟੀ) ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਿ�ਕਾਰ 
ਲੋਕ
 ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਏਐਸਟੀ 1977 ਤ' ਕੈਲਗਰੀ ਿਵਚ ਹਜ਼ਾਰ
 ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਤ*ਾਸਦੀ ਦੇ ਿ�ਕਾਰ 
ਲੋਕ
 ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਨ
 ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਜ
 
ਤ*ਾਸਦੀ ਦੇ ਪ*ਭਾਵ ਨੰੂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੰਨ ਪ*ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਜਵ7 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਅਦਾਿਰਆ ਂਨੰੂ ਰੈਫਰਲ, ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ 
ਜ
 ਮੁੱ ਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ
 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆ ਂਸੇਵਾਵ
 ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹਨ। 

 

ਤੁਸ> ਿਵਕਿਟਮ ਸਪੋਰਟ (ਪੀਿੜਤ ਸਮਰਥਨ) ਵਕੀਲ
 ਿਵੱਚ' ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਿਵਕਿਟਮ ਸਪੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਪਰਾਧ ਜ
 ਤ*ਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀਿੜਤ
 ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤ' ਸੰਪਰਕ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

ਫੋਨ: 403-428-8398 
ਸਮੋਵਾਰ ਤ' ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ' ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜ ੇਤੱਕ  

�ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ' ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜ ੇਤੱਕ 
 

ਅਿਤਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਵਅਕਤੀ ਸਵੈ-ਰਿਜਸਟਰੀ 
 

ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਿਲਸ ਸੇਵਾ ਨG  ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ ਜ
 ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ, ਜ
 
ਇੱਕ ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨI 
 ਤੇ ਿਕਸੇ ਸੰਕਟ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵ�ੇ� ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ> ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਜ
 ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ
 ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤ' 
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਪ*ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ
 ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪਿਹਲਾ Kਤਰ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

 

ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਰਿਜਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜ
 ਉਹਨ
 ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਉਹਨ
 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਸਟਮ 
ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰਿਜਸਟਰੀ 
ਿਵੱਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਤ
 ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਿਥਤੀ 
ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਜ
 ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਿਲਸ ਸੇਵਾ, ਫਾਇਰ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼, ਿਜਹਨ
 ਨੰੂ ਪੈਰਾਮੈਿਡਕਸ ਵੀ ਿਕਹਾ 
ਜ
ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਿਲਸ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ 
ਸੰਭਾਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਜਸਟਰੀ ਅਪਰਾਿਧਕ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਨਹ> ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.calgary.ca/disabilityvpr 'ਤੇ ਜ
 vulnerablepersons@calgarypolice.ca ਤੇ ਈ-ਮੇਲ 
ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 














