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Надзвичайна ситуація 

Не надзвичайна ситуація 

9-1-1 (Абонентам не потрібно говорити англійською )

Зателефонуйте в місцевий центр RCMP 

 http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/en      

Зв'язок з RCMP 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/en
www.bc.rcmp.ca%20%20
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Вступ 

Цей посібник призначений для надання інформації про: 

• роль поліції в Канаді

• коли і як звертатися до поліції

• чого очікувати, якщо до вас підійшли чи допитали поліцейські,

• програми запобігання злочинності

• як ти може грати ініціативну роль в запобіганні злочинності в вашому районі.

Про RCMP/ Роль поліції 

RCMP є національною поліційською службою Канади, і також діє як поліція юрисдикції для багатьох міст.
RCMP прагне до культурної чутливості та неупередженого та шанобливого ставлення до всіх людей. RCMP 
відповідає за: 

• Попередження та розслідування злочинів;

• Підтримання миру та порядку;

• Виконання законів; сприяння національній безпеці;

Зокрема, RCMP може допомогти в таких ситуаціях, як: 

• Розслідування злому до будинку.

• Допомога у забезпеченні безпеки дорожнього руху під час зіткнення транспортних засобів.

• Пошук зниклого безвiсти.

• Надання інформації про попередження преступності для запобігання подальшої преступності.

• Участь у громадських фестивалях та контроль дорожнього руху на спеціальних заходах.

Уніформа 

Співробітники поліції працюють на різних посадах, таких як патрульні загального порядку, служби 
дорожнього руху та спеціалізовані слідчі служби. Вони можуть бути одягнені по-різниму, наприклад: 

• Звичайна уніформа – носять офіцери загального порядку, служби дорожнього руху та працівники
громадської поліції.

• Червона або синя саржа – носять в основному для особливих подій або церемоніальних
цілей. Традиційна червона саржа — це форма, визнана у всьому світі як символ Канади.

• Звичайний Одяг - спеціалізовані команди можуть бути одягнені в діловий або повсякденний одяг
залежно від посади.
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Зверніться до поліції 
Ми радимо вам зв’язатися з місцевою поліцією, щоб повідомити про всі злочини та підозрілі дії. 
Повідомлення про злочини може допомогти нам виявити та зловити підозрюваних, відстежити тенденції 
злочинності та знати, як використовувати наші ресурси. 

Зателефонуйте 911 – екстрена допомога 
Для поліції, пожежної допомоги або екстреної медичної допомоги негайно телефонуйте за номером 911 (24 
години на добу, 7 днів на тиждень). 

Приклади, коли телефонувати 911: 

• Надзвичайна ситуація включає пожежу, злочин, що триває, або медичний або небезпечний для
життя інцидент, який требує швидкої допомоги.

• Чиєсь життя в небезпеці або існує безпосередня загроза для людей чи майна.

• Злочин, що триває, наприклад злам і проникнення.

• Якщо серйозний злочин щойно стався, а підозрюваний все ще може бути поруч і/або повернутися на
місце події.

• Коли є великі шанси заарештувати підозрюваного або запобігти серйозному злочину.

Коли ви зателефонуєте за номером 911, оператор запитає, чи вам потрібна поліція, пожежна чи швидка
допомога та для якого міста. Якщо ви не можете говорити англійською, повідомте оператору, якій мові ви
віддаєте перевагу, і він зробить усе можливе, щоб знайти когось , хто говорить цією мовою. Наприклад, ви 
можете сказати “police, RCMP, and speak Ukrainian”.

Якщо ви не можете зв’язатися з будь-якої причини, оператор негайно відправить поліцейського за адресою, 
за якою присвоєно номер телефону. 

Випадкові дзвінки на 911 

Щороку надходять тисячі випадкових викликів 911. Щоб допомогти нам запобігти деяким із цих дзвінків: 

• Не програмуйте попередньо 911 на свій домашній або мобільний телефон.

• Переконайтеся, що ваш мобільний телефон заблоковано, щоб запобігти набору номера в кишені.

• Поясніть дітям , як і коли набирати номер 911.

Якщо у вас є сумніви щодо особи поліцейського, ви 
можете попросити його офіційне посвідчення, включаючи 
ім’я та номер значка офіцера. Ви також можете 

зателефонувати в місцеву поліцію, щоб перевірити інформацію.

Якщо ви випадково наберете 911, залишайтеся на лінії, щоб поговорити з оператором. 

В іншому випадку нам потрібно буде передзвонити вам або відповісти особисто. 

Нашим пріоритетом є забезпечення вашої безпеки. У вас не буде проблем і ви не 

отримаєте талон за дзвінок, але ми просимо вас ніколи не кидати трубку, завжди 

залишатися на лінії та пояснювати, що сталося. 
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Неекстрений виклик 

Зателефонуйте на лінію неекстреної допомоги, якщо вам потрібно повідомити про злочин, який не є 
екстреним. Відвідайте веб-сайт RCMP, щоб знайти неекстрений номер свого місцевого RCMP: 
http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/en (англійською та французькою) 

Приклади неекстреного виклику: 

• Повідомлення про злочин, який вже скоєно, і підозрюваних немає (тобто ваш автомобіль був
зламаний вночі).

• Повідомлення про підозрілу або неприємну поведінку (тобто про шумну вечірку).

• Отримання або надання інформації для поліцейського файлу, який у вас вже відкрито.

Яка інформація потрібна, коли дзвониш в поліцію? 

Телекомунікаційні оператори добре навчені збирати конкретну інформацію від вас за допомогою низки 
запитань. Залишаючись на лінії, зберігаючи спокій і відповідаючи на запитання, ви можете допомогти нам 
зреагувати. Поки ви відповідаєте на ці питання, оператори телекомунікацій передають інформацію 
поліцейському , який прямує до вашого розташування.

Деякі з питань, які вам задасть оператор телекомунікацій: 

• ЩО сталося?

• КОЛИ це сталося?

• ДЕ це сталося?

• ХТО бере участь?

• ЧОМУ ви думаєте це сталося?

Оператор також може запитати, чи на місці події є 
алкоголь, наркотики або зброя, щоб він міг надати 
інформацію офіцерам, які приїдуть. 
Якщо ви берете участь у поліцейському інциденті як 
підозрюваний, свідок чи потерпілий, офіцер попросить 
вас: 

• Повне ім'я
• Дату народження
• Адресу та номер телефону.

Ця інформація буде внесена в захищену базу даних поліції. Ваша інформація не буде передана нікому іншому 
або використана для будь-яких інших цілей. 

СПОСТЕРІГАЙТЕ. ПОВІДОМТЕ ПРО ЦЕ. 

Якщо щось здається вам незвичним або недоречним, слідуйте своїм 
інстинктам і повідомте про це поліції. Підозріла діяльність може включати: 

• хтось вдивляється в машини та вікна

• незнайомець, який, здається, не має мети перебувати по сусідству

file:///C:/DiverseCity/RCMP/RCMP%20UKRANINAN/%20http/www.rcmp-grc.gc.ca/detach/en
file:///C:/DiverseCity/RCMP/RCMP%20UKRANINAN/%20http/www.rcmp-grc.gc.ca/detach/en
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Повідомлення про злочин анонімно 

• Якщо ви бажаєте повідомити про злочин анонімно, ви можете зв’язатися з Crime Stoppers за
номером 1-800-222-8477

• Crime Stoppers отримують інформацію понад 115 мовами.

• Ви можете повідомити про злочин, відвідавши поліцію у вашому районі.

• Ви можете  написати СМС-повідомлення 9-1-1 якщо ви попередньо зареєстрований як глухий,
погано чуючий або з вадами мови.

Повідомлення про злочин онлайн 

Про певні види злочинів тепер можна повідомляти онлайн. Перевірте веб-сторінку місцевої служби поліції, 
щоб дізнатися, чи є можливості подання повідомлень в режимі онлайн. 

Якщо онлайн-повідомлення існує у вашому регіоні, категорії включають: 

• Втрачене або викрадене майно на суму до 5000 доларів США (без підозрюваних).

• Вандалізм або злам автомобіля до 5 000 доларів США (без підозрюваних).

• Наїзд з пошкодження до 5000 доларів
США (без підозрюваних).

• Порушення дорожнього руху, наприклад, небезпечне водіння.

Взаємодія з поліцією 

Існує ряд причин, за якими поліції може знадобитися 
поговорити з вами або у вашому домі, або в громаді. 
Наприклад, поліція може захотіти: 

• Поговорити про розслідування, якє триває.

• Знайти у вашому районі інформацію про
злочин, який стався.

• Надати інформацію щодо
запобігання злочинам або безпеки.

Зазвичай поліцейських можна впізнати за формою. Іноді 
можна зустріти офіцерів, які не носять уніформу. Якщо у 
вас є сумніви щодо особи поліцейського, ви можете 
попросити його офіційне посвідчення, включаючи ім’я та 
номер значка офіцера. 

У вас вдома 

Якщо поліція відвідує ваш будинок, поки ви вдома, ви повинні
відкрити двері. Якщо у вас є культурні традиції, про які ви 
хочете, щоб офіцер знав, будь ласка, повідомте про це. 
Зверніть увагу, що поліцейський, який перебуває на службі, 
не зможе зняти взуття, коли заходить до будинку. 

Не бійтеся задавати питання, якщо щось не розумієте. Якщо ви не володієте англійською, ви можете 
попросити члена сім’ї, друга чи навіть сусіда допомогти вам. Якщо поруч нікого немає, офіцер зробить усе 
можливе, щоб знайти когось, хто допоможе на бажаній мові. 

http://www.bccrimestoppers.com/
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Співробітники міліції можуть увійти до вашого 
будинку, коли: 

• Хтось із дому запросив їх всередину.

• У них є обґрунтовані підстави вважати, що
сталася надзвичайна ситуація або хтось
постраждав.

• У них є юридичний документ, який
підтверджує, що вони допускаються
всередину..

• Щоб перевірити самопочуття когось із дому
(тобто залишеного виклику 911)

Під час водіння 

Поліція має право зупинити 
транспортний засіб у будь-який 
момент для перевірки на наявність порушень 
водіння чи інших 
порушень. Співробітник поліції вкаже, 
що вас зупиняють, сигналізуючи вам з дороги 
або свого поліцейського автомобіля за 
допомогою сигналів 
руками або використання аварійних ліхтарів,
сирен або гучномовців. 

Щоб забезпечити безпеку кожного, 
коли вас зупинить поліція, ви повинні: 

• Знизити швидкість і повернути
на праву сторону дороги , як
тільки це стане безпечним.

• Залишайтеся у своєму транспортному засобі якщо
поліцейський не вказує інше.

• Опустіть вікно і тримайте руки на   виду.

• Поговоріть з офіцером і надайте всі необхідні документи, такі як водійські права та реєстраційні
документи. Показувати ці документи поліцейському, коли він їх просить, передбачено законом.

Дорожні правопорушення діляться на дві основні категорії: 

Порушення руху: перевищення швидкості, ігнорування зупинитися на червоне світло або знак зупинки, 
неправильна зміна смуги руху або рух занадто близько до іншого транспортного засобу. 

ЩО ТАКЕ... 

Жертва 

Той, хто постраждав емоційно чи фізично 
внаслідок злочину, нещасного випадку чи 
події. 
Свідок 
Хтось, хто бачить злочин чи нещасний 
випадок. 
Подозрюваний 
Хтось, хто, як вважають, вчинив злочин або 
правопорушення. 
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Порушення, не пов’язані з рухом: не пристебнуті ремені безпеки, зламані стоп-сигнали, або не 
пред’явлені посвідчення водія, реєстрація транспортного засобу чи підтвердження страхування 
транспортного засобу. 

Інші причини зупинки під час руху включають: 

• Водіння в нетверезому стані (тобто в алкогольному стані)

• Небезпечне чи необережне водіння

• Використання мобільного пристрою під час водіння (тобто СМС-повідомлення)

• Розслідування злочину. Наприклад, ви, ваш пасажирів та/або ваш транспортний засіб
підходить під опис, що шукає офіцер

• Питання безпеки

З багатьох причин, зупинки руху є найнебезпечнішим аспектом роботи поліції . Більше офіцерів поранено 
або вбито під час звичайних зупинок, ніж в будь-який інший функції. Офіцери повинні інтерпретувати дії та 
поведінку пасажирів транспортного засобу, а також постійно слідити за рухом. Поліцейські навчаються 
безпечно зупиняти транспортні засоби слідуючи певній процедурі. Ви можете бути стурбовані тим, як вони 
підходять до вашого автомобіля, але це не має на меті залякати вас. 

Якщо вас затримала або заарештувала поліція 

Згідно з Канадським статутом прав і свобод ви маєте права,
якщо вас заарештує або затримає поліція. Ці права 
включають: 

Пояснення, чому вас арештовують або затримують. 

Надання інформації та права мати адвоката без зволікання 
(мається на увазі, коли ситуація буде під контролем і 
безпека всіх сторін буде забезпечена). 

Дозволення зателефонувати будь-якому адвокату, якого 
забажаєте, або отримати безкоштовну консультацію 
адвоката з правової допомоги. 

Молоді люди віком до 18 років мають додаткові права 
відповідно до Закону про неповнолітніх правопорушників, 
одним з яких є право розмовляти з одним із батьків або 
опікуном. 

Поліцейський має право затримати вас, якщо вважає, що 
ви якимось чином пов’язані зі злочином, який стався. 
Зазвичай вони використовують цей час для подальшого 
вивчення ситуації та задання запитань.  

Коли ви заарештовані за злочин, поліцейський може 
обшукати вас, все, що ви перевозите, і ваш транспортний 
засіб, якщо він фізично знаходиться поблизу вас на момент 
затримання. 
Вони проводять цей пошук, щоб забезпечити безпеку 
кожного, знайти докази та захистити докази від знищення. 
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Питання, проблеми та скарги 
Якщо у вас є питання, проблеми чи скарги щодо вашої взаємодії з поліцією, ви маєте право висловити їх. Ви 
можете в будь-який час зв’язатися з місцевим відділом RCMP, щоб обговорити свої проблеми.

Якщо ви не хочете безпосередньо зв’язуватися зі своїм відділенням RCMP , але все ще маєте занепокоєння з 
приводу вашої взаємодії з поліцією, ви також можете звернутися до Комісії з розгляду скарг RCMP (CRCC): 

• З будь-якої точки Канади: 1-800-665-6878
TTY: 1-866-432-5837 (Для людей із вадами слуху)

• Цивільна комісія з розгляду скарг RCMP
P.O. Box 1722, Station B Ottawa, ON K1P 0B3

• Веб-сайт: https:// www.crcc-ccetp.gc.ca/ (англійською і 
французькою)

Служба потерпілих 

Послуги для потерпілих, надані своєчасно, іграють важливу роль у зменшенні шкідливих наслідків 
віктимізації та повторної віктимізації. 

Цілями програми RCMP з надання послуг потерпілим є: 

• Зменшити вплив злочинності і травм на жертв та їх сім'ї щоб допомагти їм в їх
відновленні

• Підвищити безпеку жертв та допомогти зменшити ризик подальшої віктимізації;

• Підвищити рівень участі потерпілих у системі кримінального правосуддя;

• Підготувати потерпілих як свідків до суду провадження.

Від заклику про допомогу, до розслідування злочину, до пропозиції направлення, поліція працює в 
тісному партнерстві з організаціями з обслуговування постраждалих, щоб гарантувати, що жертви 
злочинів отримають необхідну підтримку без затримки. 

http://www.crcc-ccetp.gc.ca/
http://www.crcc-ccetp.gc.ca/
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Перевірка судимостей та уразливих секторів 

Вам може знадобитися перевірка судимості для різних цілей, зокрема: працевлаштування, усиновлення, 

міжнародної подорожі, волонтерської роботи, громадянства, зміни імені, розміщення студенту або щоб
отримати призупинення судимості (попередня назва «помилування»). Під час подачі заяви на перевірку 
судимості спочатку зверніться до місцевої поліції.  

Досьє про судимість складається з кримінальних обвинувачень, судимостей та звільнень, а також 
відомостей про відбитки пальців. Він включає відбитки пальців, якщо особа була обвинувачена або 
засуджена. 

Перевірка судимості: Цей процес перевіряє, чи має особа судимість, і надає заявнику детальну 
інформацію, яка може бути розкрита на законних підставах. 

Перевірка уразливого сектора (VS) : Цей процес перевіряє, чи має особа судимість, а також будь-
які призупинення (раніше помилування) за сексуальні злочини та записи місцевої поліції для 
інформації, що стосується перевірки VS. Інформація, яка може бути розкрита на законних підставах, 
надається заявнику. 

Примітка: Якщо вам потрібні послуги з дактилоскопії для цілей імміграції, будь ласка, візьміть із собою 
лист або форму від Департаменту імміграції, де вказано вимоги, а також посвідчення особи. 

Кар’єрні можливості 

У Канаді немає інших поліцейських сил, які забезпечують рівень послуг і різноманітність, які пропонує 
RCMP. Маючи понад 150 спеціалізацій, кар’єра в RCMP сповнена можливостей для продовження 
навчання та зростання. 

RCMP пропонує кар'єру, як ніхто інший. Якщо ви хочете змінити свою громаду та країну, дослідіть те, що 
ми можемо запропонувати, і відкрийте для себе кар’єру, яка не схожа на звичайну! 

Щоб подати заявку на роботу у RCMP, ви повинні відповідати переліку вимог і бути готовими провести 6 
місяців в Академії RCMP в Реджайні, провінції Саскачеван. Для отримання повного переліку вимог та 
майбутніх заходів з набору персоналу відвідайте сторінку: 

www.rcmp-grc.gc.ca  (англійська та французька) 

Можливості для волонтерів 

Волонтери є невід’ємною складовою 
успішного надання послуг поліції в 
громаді, і вони особливо важливі на 
рівні відділення, де їхня робота часто 
пов’язана з роботою наших членів, 
персоналу та клієнтів громади. 

Метою волонтерських програм є 
доповнення, а не заміна робітників. 
Волонтери не виконують 
правоохоронних або оперативних 
обов’язків, які виконують постійні 
члени. 
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Волонтери допомагають майже в усіх аспектах ромадської поліції. Ось кілька прикладів: 

• Патрулювання кварталів

• Операція «Червоний Ніс»

• Велосипедні родео/патрулі

• Патруль в аеропорту/прибережний патруль

• Оркестр труб та барабанів

• Програма служби потерпілих

• Комітет консультацїї громади

• Громадяни у патрулі

• Офіси громадської поліції

Волонтери з RCMP повинні відповідати певним вимогам, які включають бути старше 16 років, бути 
відповідальним та зразковим, а також отримати належний рівень допуску до безпеки. 

Програма помічників констеблів 
Помічники констеблів – це волонтери в уніформі, які беруть участь у діяльності громадської поліції без зброї та 
під наглядом RCMP. Вони допомагають у поліцейській діяльності в громаді та запобіганні злочинності, а також 
можуть допомагати офіцерам за інших обставин. 

Програма відновного правосуддя 
Програма «Відновне правосуддя» — це волонтерська програма, яка підтримує молодь, заохочуючи її 
зрозуміти наслідки скоєного ними злочину та надати можливість покращити його. Як волонтер, ви б 
допомагали в організації та проведенні зустрічей між правопорушниками та жертвами. 

Програми та послуги 
Домашнє насилля 
Насильство в домі може бути у формі фізичного, емоційного або сексуального насильства. Це може 
статися у будь-яких стосунках і вражає людей незалежно від статі, віку чи етнічного походження. 
Домашнє насильство не є приватною чи сімейною справою, це суперечить закону. Якщо ви або хтось із 
ваших знайомих є жертвою домашнього насильства, ви можете отримати допомогу. Ви можете 
звернутися до місцевої поліції або RCMP, оскільки вони можуть надати допомогу багатьма різними мовами.

Злочини на ґрунті ненависті 

У Канаді злочин на ґрунті ненависті визначається як будь-який кримінальний злочин проти особи, групи 
чи власності, мотивований ненавистю чи упередженням щодо певної групи. RCMP має спеціальну команду з
боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті. Нижче наведено групи, які можна ідентифікувати в 
Кримінальному кодексі Канади: раса, колір шкіри, етнічна приналежність та мова, 
релігія, вік, розумові чи фізичні вади, стать чи сексуальна орієнтація чи будь-який інший подібний 
фактор. 

Злочини на ґрунті ненависті, про які повідомляється в поліцію, сприймаються серйозно. Людям, 
засудженим за злочин на ґрунті ненависті, може загрожувати більш суворе покарання, ніж інші 
кримінальні злочини, які не мотивовані ненавистю. 
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Уряд, поліція та громадські організації об’єднані проти злочинів на ґрунті ненависті. Ці організації 
існують для захисту та підтримки окремих осіб і громад, які постраждали від атак на основі ідентичності. 

• Телефонуйте 9-1-1, щоб повідомити про злочин на ґрунті ненависті.

• Повідомляючи про інцидент, скажіть, що ви повідомляєте про злочин на ґрунті ненависті.

• Повідомляйте про надзвичайні ситуації, такі як напади та погрози.

• Повідомте про неекстрений злочини, такий як графіті, вандалізм і пропаганда ненависті. Оператор
підключить вас до відповідного відділу для вирішення ситуації.

Психічне здоров'я та травми 
Приїхати в нову країну непросто, особливо для тих, хто приїжджає із зони конфлікту. Після 
травматичної події або серії подій деякі люди продовжують переживати переживання через спогади та 
інші виклики. Це може сильно вплинути на їхнє життя. Це називається посттравматичним дистрес-
розладом, і це форма психічного захворювання. Травма та посттравматичний стресовий розлад є 
поширеними симптомами та станами для людей, які були переміщені зі своїх домівок і країн через 
збройні конфлікти. 
Якщо ви думаєте, що у вас або у когось, до кого ви дбаєте, є посттравматичний стресовий розлад, 
найкраще поговорити зі своїм лікарем. Крім того, перегляньте розділ ресурсів у кінці цієї книги, щоб 
знайти ресурси, що стосуються вашого географічного розташування. 

Зниклі безвісти 
Якщо чоловік, дитина, друг або родич зникли безвісти, вам слід звернутися до поліції. Вам не потрібно 
чекати певний період часу, щоб повідомити про безвісти. Поліція збере від вас інформацію про зниклого 
та його звички. Поліція попросить фото та іншу інформацію, яка може допомогти знайти зниклу людину. 

Якщо ви відвідуєте великий захід з дітьми, заздалегідь складіть план безпеки, що робити, якщо ви розлучилися. 

Це може включати в себе організацію спільного місця зустрічі або дати дітям знати, що вони можуть 
звернутися за допомогою до авторитетної особи, наприклад, поліцейського. 

Безпека людей похилого віку 

Ця інформація спрямована на громаду, а точніше, на людей похилого віку та осіб, які доглядають за ними, щоб 
розпізнати жорстоке поводження з літніми, проблеми безпеки, шахрайство та обман. 

RCMP прагне зменшити кількість інцидентів проти людей похилого віку, і, працюючи в партнерстві з 
громадянами, ми можемо розвивати більш безпечне суспільство. 

Навчання та поінформованість про профілактичні 
методи можуть допомогти вам розпізнати 
потенційну злочинну ситуацію та показати, як 
зменшити або усунути її ризик. 
Участь у вашій громаді та знайомство з місцевою 
поліцією може підвищити ваше відчуття безпеки. 
Ваша участь також може покращити програми та 
послуги, доступні для вашої спільноти. 

Для отримання додаткової інформації відвідайте: 
rcmp.ca > Поради з безпеки > Особиста безпека 
> Посібник з безпеки для людей похилого віку
(англійською та французькою мовами)
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Жорстоке поводження зі старими 

Жорстоке поводження з людьми похилого віку – це насильство, неналежне поводження чи нехтування, літні 
люди, які живуть у приватних резиденціях чи установах, можуть зазнати від свого подружжя, дітей, інших
членів сім’ї, опікунів, постачальників послуг чи інших осіб, які перебувають у владних чи довірених ситуаціях.

Жорстоке поводження з літніми людьми може проявлятися в ряді поведінок, які помітні для тих, хто 

найчастіше спілкується з людьми похилого віку. 

Форми жорстокого поводження з літніми: 

• Нехтування (іншими)

• Фізична жорстокість

• Сексуальне насильство та сексуальна експлуатація

• Психологічна та емоційна жорстокість

• Економічне зловживання (крадіжка або неправомірне використання грошей літньої людини або 
майна)

• Інституційне зловживання (переповнене житло, неякісне та/або антисанітарне середовище)

• Порушення прав (обмеження свободи і конфіденційності)

• Духовне зловживання (обмежують або заперечують релігійні та духовні практики, звичаї чи традиції)

Якщо вас чи когось із ваших знайомих зловживають, 
ПОВІДОМТЕ ПОЛІЦІЮ! 

Запобігання злочинам 
Метою служб і програм RCMP з запобігання злочинності є надання канадцям інформації про ефективні способи 
запобігання та зменшення злочинності шляхом зменшення факторів ризику до того, як злочин станеться. 
Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами та зацікавленими сторонами в провінціях і територіях для 
розробки та впровадження програм, спрямованих на конкретні проблеми злочинності в громадах по всій 
Канаді.  

Особиста безпека 

Запам’ятовування деяких основних порад з безпеки може допомогти запобігти злочину або допомогти вам 
відповідним чином реагувати на ситуацію. Проста, але ефективна порада — завжди бути в курсі свого оточення. 
Довіртеся своїм інстинктам, і якщо щось не так, вийдіть із ситуації або зверніться до поліції. 

Пограбування 

Якщо до вас звертаються, вам погрожують чи нападають, ви можете уникнути подальшого риску, надавши
людині будь-яке майно, яке вона бажає – це може включати ваш мобільний телефон, гаманець, капелюх тощо. 
Не сперечайтеся і не намагайтеся відбиватися, оскільки це може погіршити ситуацію. 

Додаткові заходи безпеки, які ви можете вжити: 

• Ходіть впевнено і уважно ставтеся до свого точення.

• Уникайте носіння великих сумок або гаманців.

• Тримайте речі, такі як мобільні телефони та цінні речі, подалі.

• Носіть з собою лише посвідчення особи, гроші та/або картки, які вам знадобляться для вашої
конкретної подорожі.
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Автозлочинність 

Автозлочини включають як викрадення вашого транспортного засобу, так і крадіжку з вашого автомобіля. 
Багато випадків можна запобігти: 

• Використання протиугінного пристрою.

• Паркування в добре освітлених місцях або в місцях, де гуляють люди.

• Вилучення речей з вашого автомобіля (наприклад, сумок для покупок, речей, електроніки,
портфелів тощо)

• Ніколи не залишайте свій автомобіль без нагляду, поки він прогріється.

• Приховайте або візьміть з собою механізм відкривання гаражних дверей.

Безпека будинку 

Дотримання деяких основних заходів безпеки вдома може звести до мінімуму ваші шанси стати 
ціллю злодіїв. Деякі поради включають:: 

• Переконайтеся, що ваш будинок належним чином захищений і добре освітлений.

• Тримайте свої двері та вікна зачиненими, навіть коли ви вдома.

• Інвестуйте в систему сигналізації.

• Дозвольте довіреному сусіду чи другу перевірити ваш будинок, якщо вас немає на тривалий час.

Важливо зробити так, щоб ваш дім виглядав як жилий, оскільки злодії атакують порожні будинки. Це 
може бути так само просто, як переконатися, що за вашими дверима не стоїть купа газет. Крім того, якщо 
ви плануєте покинути свій будинок на тривалий час, зверніться до своєї страхової компанії, оскільки вони 
можуть вимагати, щоб хтось перевірив ваш будинок, поки вас немає, щоб переконатися, що ви все ще 
застраховані. 

Безпека руху 

Водії, велосипедисти та пішоходи зобов’язані ділитися дорогою та дотримуватися закону. 

Пішоходи повинні залишатися на тротуарах і переходити на спеціально відведених переходах. Одягніться 
в яскравий або світловідбиваючий одяг, щоб бути помітним, особливо в погану погоду або вночі. Якщо ви 
йдете і слухаєте музику, намагайтеся не класти обидві навушники до вуха і не включайте їх на 
максимальну гучність, щоб залишатися пильними про оточення. 

Велосипедисти повинні дотримуватися правил дорожнього руху та носити шолом. Ви також повинні 
переконатися, що ваш велосипед справний, перш ніж їздити на ньому. 

Водіям слід знати правила дорожнього руху, як зазначено в Законі про автомобільні транспортні засоби. 
Це включає дотримання встановлених обмежень швидкості, забезпечення безпечного керування 
транспортним засобом, а також безпечне пристебнення всіх пасажирів ременями безпеки. Керування 
автомобілем під впливом наркотиків або алкоголю є незаконним і може призвести до арешту, штрафу 
або тюремного ув’язнення. 

Крім того, це заборонено робити або приймати телефонні дзвінки водіям, якщо вони не використовують
пристрій без рук. Водії також не можуть надсилати або отримувати текстові повідомлення. 
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Ти знав... 

• Законом є носіння шолома, коли ви їдете на велосипеді.

• Прогулянка — це коли ви переходите дорогу, де немає перехресних переходів чи світлофора. Це є
правопорушенням і підвищує ймовірність того, що автомобіль вас не побачить, що може призвести до
аварії.

• За законом водій і всі пасажири транспортного засобу повинні бути пристебнуті ременями безпеки.

• З міркувань безпеки дитина вагою до 40 фунтів і зростом до 4 футів 9 дюймів повинна перебувати у 
дитячому кріслі.

• Під час наближення до всіх службових транспортних засобів, зупинених на дорогах із миготливими
синіми, червоними або жовтими вогнями, водії повинні «пригальмувати та об'їхати».

Шахрайство та обман 

Помітити шахрайство не завжди легко, і щодня вигадуються нові. 

Якщо ви підозрюєте, що можете стати об’єктом шахрайства, або якщо ви вже надіслали кошти, не 
соромтеся – ви не одні. Якщо ви хочете повідомити про шахрайство, або якщо вам треба більше 
інформації, зв’яжиться з канадським центр з анти-шахрайства: 

За телефоном: 1-888-495-8501 
Веб-сайт: http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca  (англійською та французькою мовами) 

Ваша місцева поліцейська служба може надати підтримку та інформацію про те , як залишатися в 
безпеці, включаючи такі теми, як крадіжка особистості, шахрайство на масовому ринку (включаючи 
телемаркетинг і шахрайство в Інтернеті), та шахрайство з платіжними картками. За додатковою 
інформацією звертайтеся до місцевого відділу або відвідайте 

Захист ваших дітей 

Є багато речей, які ви, як батьки, можете зробити, щоб захистити своїх дітей. Спілкуйтеся – Запитайте своїх
дітей, як вони почуваються, що відбувається в школі та хто їхні друзі. Це нормально попросити зустрітися з 
батьками своїх друзів. 

1. Приймайте участь. Будьте в курсі того,
що вони роблять, і показуйте, що ви
зацікавлені в діяльності, в якій вони беруть
участь.

2. Запишіть їх на заняття спортом
та/іншими видами діяльності, які можуть їх
зацікавити.

У ваших місцевих центрах відпочинку є 
багато безкоштовних або недорогих 
рекреаційних заходів. Ви можете відвідати 
веб-сайт ваших муніципалітетів, щоб 
дізнатися більше про ці можливості. 

http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/
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Булінг 

Булінг – це коли хтось навмисно робить або говорить щось, щоб зашкодити іншій людині. Така поведінка 
часто повторювана і навмиснa. Булінг може бути: фізичним (удари, штовхання), словесним (образи,
дражниння), соціальним (виключення, чутки) або кібернетичним (онлайн, соціальні мережі). 

Загальні поради щодо запобігання булінгу 
• Проводьте час зі своїми дітьми, щоб допомогти створити довірчі стосунки. Якщо ваші діти

довіряють вам і знають, що мають вашу підтримку, їм буде набагато легше поговорити з
вами, коли у них виникнуть проблеми.

• Будьте хорошим прикладом для наслідування та навчайте своїх дітей поважати інших,
незалежно від їх культурного походження, статі чи здібностей.

• Навчіть своїх дітей різним формам булінгу та наслідкам до того, як це сталося. Заохочуйте їх
висловлюватися, якщо вони бачать, що над кимось знущаються.

• Підтримуйте зв’язок з іншими батьками та працівниками школи, щоб бути в курсі того, що
відбувається з вашою дитиною.

• Заохочуйте свого сина чи дочку приєднуватися до груп або клубів, які можуть підвищити
впевненість і самооцінку, а також запропонують можливості зміцнити стосунки з однолітками та
побудувати дружні стосунки.

Безпека в Інтернеті 

Інтернетом користується все більше людей і він став частиною нашого повсякденного життя. Він легко 
доступний через комп’ютери вдома, у школі, бібліотеці та мобільних телефонах. Як батьки, ви можете 
зіграти певну роль у тому, щоб ваші діти безпечно користувалися Інтернетом. Деякі проблеми можуть 
включати: невідповідні матеріали, залякування, переслідування або шахрайство/обман. 

ПОРАДИ: 

• Слідкуйте за своїми дітьми, коли вони користуються Інтернетом – розташовувати комп’ютери в
місцях, де зайнята сім’я, наприклад в кухні або залі.

• Не роздавайте свою особисту інформацію, таку як повне ім’я, дата народження, номер соціального
страхування тощо. Якщо ви заповнюєте форму для певної послуги, переконайтеся, що це зроблено,
вводячи адресу веб-сайту в адресний рядок URL. Не надавайте особисту інформацію за посиланнями
або електронною поштою.

• Будьте обережні з тим, що ви публікуєте в Інтернеті – будь то повідомлення чи зображення. Коли
щось з’являється в Інтернеті, від нього важко позбутися, і це може вплинути на вас, коли ви подаєте
заяву на роботу.
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Банди 

Банда – це організована група , яка вчиняє злочин з метою отримати гроші, владу та/або визнання. 
Молодь може вступати в банди незалежно від етнічного походження чи матеріального становища. 

Ознаки того, що хтось із ваших знайомих може бути залучений, включають: 

• Залишатися допізна поза домом.

• Нез'ясовні травми.

• Проводять менше часу із сім'єю та звичайними друзями.

• Прихованість щодо нових друзів/раптова зміна друзів.

• Гроші або предмети, яких у них зазвичай немає, або які вони можуть собі дозволити.

• Перевага певного кольору одягу (бандитські кольори).

• Графіті на особисті речі, такі як ноутбуки або стіни спальні.

• Татуювання або зображення символи банди на руках або тілі.

Наркотики 

Як батько, важливо інформувати своїх дітей про шкідливі наслідки, які можуть мати наркотики. 
Найкращий спосіб зробити це - спочатку зайнятися самоосвітою. Освіта та поінформованість є ключем 
до запобігання. Місцева поліція часто співпрацює зі школами, щоб надавати дітям та молоді інформацію 
про наркотики. 

Ти знав... 

• Алкоголь і тютюн є найчастіше вживаними молодими людьми речовинами.

• Ліки, що відпускаються за рецептом, такі як знеболювальні, також можуть використовуватися,
щоб отримати кайф і мати серйозні наслідки, особливо якщо ліки не були виписані людині,
яка його приймала.

• Можна використовувати звичайні предмети домашнього побуту, такі як клей, рідини, що
чистять, і спреї, що може мати серйозні наслідки для здоров'я.
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Додаткові ресурси 

Crime Stoppers ………………………………………………………………………………………………………………….1-800-222-8477 (TIPS) 

Надати інформацію про злочин (анонімно) 

Phone busters ……………………………………………………………………………………………………………………1-888-495-8501 

Щоб повідомити про шахрайство, пов’язане з телефоном 

Ресурс-центр психічного здоров’я «Келті»……………………………………………………………………… 1-800-665-1822 

Для дітей, молоді та сімей щодо проблем, пов’язаніх з психічним здоров’ям та вживанням 

психоактивних речовин 
 www.dcrs.ca 

Кризове втручання, консультування щодо травм, характерних для біженців із зон конфлікту 

Інформація про алкоголь і наркотики та служба направлення……………………………………..1-800-663-1441 

Для людей, які потребують допомоги з будь-якими проблемами зловживання психоактивних речовин, 
24 години на добу. 

Довідкова лінія щодо проблем з азартними іграми……………………………………………………….. 1-888-795-6111 

Цілодобова інформаційна та реферальна служба для тих, хто постраждав від азартних ігор

http://www.bc211.ca/
http://www.bc211.ca/
http://www.issobbc.org/
http://www.healthlinkbc.ca/
http://www.dcrs.ca/



