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Tóm tắt Kế hoạch về An toàn và Hạnh phúc Cộng đồng của 
Vùng Peel
Kể từ năm 2018, các tổ chức ở Peel đã hợp tác cùng nhau để xây dựng Kế hoạch về An toàn  
và Hạnh phúc Cộng đồng (Community Safety and Well-being, CSWB) đầu tiên của vùng Peel. 

Kế hoạch này được xây dựng theo Khung Lập Kế hoạch về An toàn và Hạnh phúc Cộng đồng 
(Community Safety and Well-being Planning Framework) của Bộ Tổng Biện lý (Ministry of the 
Solicitor General). Khung này định nghĩa sự an toàn và hạnh phúc của cộng đồng là tình trạng 
lý tưởng của một cộng đồng bền vững nơi mà mọi người được an toàn, có cảm giác gắn bó, có 
cơ hội tham gia, và nơi mà các cá nhân và gia đình có thể đáp ứng các nhu cầu của mình về giáo 
dục, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, nhà ở, thu nhập, và thể hiện về mặt xã hội và văn hóa.

Các lĩnh vực trọng tâm cho lần triển khai đầu tiên này của Kế hoạch bao gồm bạo lực gia đình, 
sức khỏe tâm thần và chứng nghiện ngập, và phân biệt đối xử mang tính hệ thống. Kế 
hoạch này xem xét các nhu cầu của thanh thiếu niên và các gia đình trong cộng đồng của chúng 
ta trên cả ba lĩnh vực. Lần triển khai đầu tiên của Kế hoạch sẽ có khung thời gian là bốn năm và sẽ 
được đánh giá và cập nhật hàng năm, nếu cần thiết, để phản ánh những nhu cầu mới xuất hiện 
của cư dân vùng Peel. Những tác động của COVID-19 lên cộng đồng đã càng làm rõ sự cấp thiết 
của việc hỗ trợ các cư dân trong ba lĩnh vực trọng tâm này.

Kế hoạch mở ra cơ hội để các ngành hợp tác cùng nhau với tầm nhìn chung có thể mang lại 
những cải thiện mang tính lâu dài và bền vững cho cộng đồng của chúng ta. 

Tầm nhìn 
Peel là một cộng đồng an toàn, cởi mở và kết nối với nhau, nơi mọi cư dân đều phát triển. 

Sứ mệnh
Chúng tôi sẽ hợp tác cùng nhau để đảm bảo cơ hội tiếp cận các dịch vụ và sự hỗ trợ nhằm nâng 
cao sự an toàn, tính kết nối và hạnh phúc cho toàn thể cư dân vùng Peel. 

Kế hoạch này áp dụng:

• Lăng kính công bằng để hỗ trợ người dân trong toàn bộ cộng đồng của chúng ta 
đóng góp cho kế hoạch và cung cấp một cái nhìn rõ ràng về việc các nhóm cư dân 
khác nhau bị tác động như thế nào bởi các vấn đề mà vùng Peel đối mặt.

• Các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe để hiểu các hoàn cảnh mà mọi người sinh 
ra, lớn lên, làm việc, sinh sống và già đi ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và hạnh 
phúc của họ.
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• Phương pháp tiếp cận tác động từ góc độ tập thể để nhìn nhận rằng cần toàn thể 
cộng đồng, với mục tiêu chung và các kết quả chung, các biện pháp đo lường và kế 
hoạch hành động nhằm giải quyết những vấn đề xã hội phức tạp.

• Phương pháp tiếp cận dựa vào địa phương để đánh giá những ưu thế và sức mạnh 
trong cộng đồng địa phương của chúng ta và tập trung các nguồn lực nơi cần chúng 
và theo cách hợp lý tại địa phương.

• Chú trọng vào tầm vĩ mô để xây dựng các giải pháp và thực hiện hành động nhằm 
giải quyết các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của các cộng đồng 
tại Peel.

Các động lực quan trọng của Kế hoạch CSWB

• Vận động đến các cấp chính quyền khác nhau để có thêm các nguồn hỗ trợ/nguồn 
quỹ và các chính sách công bằng nhằm tăng cường sự an toàn và hạnh phúc cho cộng 
đồng tại Peel. 

• Trao đổi thông tin và thu hút sự tham gia của cư dân và các đối tác cộng đồng.

• Chia sẻ các biện pháp đo lường và các chỉ số để theo dõi sự tiến bộ và thành công.

Hợp tác cùng nhau
Hơn 400 cá nhân và tổ chức đã chia sẻ tiếng nói và kinh nghiệm của họ để cung cấp thông tin 
cho việc xây dựng Kế hoạch CSWB. Nhìn chung, các buổi tham vấn cho thấy cần thêm các dữ liệu 
cụ thể của vùng Peel, thu hút sự tham gia liên tục và đa dạng hơn, và nâng cao nhận thức nhiều 
hơn về mỗi lĩnh vực trọng tâm - tất cả đều qua lăng kính công bằng và tương giao. Những người 
tham gia nhất trí rằng cần phải xây dựng sự cảm nhận về tính cấp bách và trách nhiệm giải trình 
để đạt được tiến bộ về những vấn đề này. 

Do đó, Kế hoạch CSWB của chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp: 

• Sự phối hợp, hợp tác và liên kết tốt hơn trên khắp các hệ thống y tế và xã hội

• Sự chia sẻ thông tin và đo lường hiệu suất để theo dõi những lỗ hổng trong hệ thống

• Sự hiểu biết cao hơn và sự tập trung vào những nguy cơ được ưu tiên và những nhóm 
người và khu vực dân cư bị thiệt thòi/yếu thế

• Các dịch vụ và chương trình mới hoặc được cải thiện 

Hơn 25 tổ chức, bao gồm lực lượng cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp, hội đồng trường học, các  
tổ chức cung cấp dịch vụ y tế và xã hội và các cấp chính quyền cấu thành Ban Lãnh đạo Hệ thống 
(System Leadership Table) của Kế hoạch và các ban hành động cho mỗi lĩnh vực trọng tâm và 
cam kết hợp tác cùng nhau, với cộng đồng của chúng ta, nhằm mang lại sự khác biệt trong cuộc 
sống của cư dân vùng Peel.

http://portal.peelregion.ca/community-safety-wellbeing-plan/_media/community-engagement-report.pdf
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Mục tiêu, chiến lược và kết quả
Những người tham gia vào việc xây dựng Kế hoạch thừa nhận rằng không một tổ chức nào có 
thể giải quyết những vấn đề này một mình. Cùng nhau, họ đã xây dựng các mục tiêu và chiến 
lược cho mỗi lĩnh vực trọng tâm mà họ sẽ hợp tác cùng nhau để đạt được. 

Bạo lực gia đình

Mục tiêu:  Tạo dựng và củng cố các lộ trình dẫn đến sự an toàn của Peel 

Chiến lược 1:   Tiến hành lập bản đồ hệ thống của những lộ trình hiện có để đạt được sự an 
toàn tại Peel nhằm xác định các khu vực có nhu cầu cao và những yếu kém 
của các dịch vụ và sự hỗ trợ hiện có dành cho các nạn nhân bị xâm hại

Kết quả: 
• Khả năng tiếp cận các dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho các nạn nhân bị xâm  

hại được cải thiện 

Chiến lược 2:    Cải thiện các thực hành về thu thập, quản lý và báo cáo dữ liệu trong lĩnh  
vực bạo lực đối với phụ nữ

Kết quả:
• Việc thu thập, phân tích và chia sẻ dữ liệu được cải thiện 
• Sự hiểu biết về các nhóm người sử dụng dịch vụ và nhu cầu của họ tại Peel 

được cải thiện

Chiến lược 3:   Rút kinh nghiệm từ và hỗ trợ các nỗ lực phối hợp trong lĩnh vực bạo lực đối 
với phụ nữ và các bên liên quan làm việc về bạo lực gia đình để ứng phó  
với COVID-19

Kết quả:
• Các quan hệ đối tác và mạng lưới hợp tác giữa các lĩnh vực được cải thiện
• Khả năng tiếp cận hỗ trợ được cải thiện trong thời kỳ đại dịch và thời gian 

phục hồi 

Mục tiêu:  Nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng về bạo lực gia đình

Chiến lược 1 :    Phát triển một chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức về bạo lực gia  
đình và bạn tình

Kết quả:
• Nhận thức của người dân về bạo lực gia đình như một vấn đề của cộng  

đồng được nâng cao
• Nhận thức của người dân về các dịch vụ hiện có dành cho các nạn nhân  

bị xâm hại được nâng cao
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Sức khỏe tâm thần và chứng nghiện ngập

Mục tiêu:    Nâng cao sức khỏe tâm thần và các mối quan hệ tích cực 
trong các nhóm thanh thiếu niên và gia đình

Chiến lược 1:    Làm việc với các sáng kiến của thanh thiếu niên và các tổ chức phục vụ thanh 
thiếu niên hiện có tại Peel nhằm thúc đẩy các môi trường mang tính hỗ trợ  
và giúp thanh thiếu niên xây dựng các kết nối và phát triển các kỹ năng.

Kết quả:
• Nhiều thanh thiếu niên hơn cảm thấy an toàn, được kết nối và được hỗ trợ 

trong cộng đồng

Mục tiêu:    Cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ và sự hỗ trợ về sức 
khỏe tâm thần và chứng nghiện ngập (mental health and 
addictions, MHA) cho thanh thiếu niên bằng cách đơn giản 
hóa các lộ trình và phối hợp các nỗ lực

Chiến lược 1:   Chuyển đổi cách thức chăm sóc dành cho những người trẻ tuổi cần tiếp  
cận với các hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và chứng nghiện ngập

Kết quả:
• Việc tìm kiếm trên hệ thống thông tin về các dịch vụ và sự hỗ trợ dành  

cho MHA được cải thiện
• Khả năng tiếp cận các dịch vụ và sự hỗ trợ về MHA cho thanh thiếu niên  

được cải thiện 

Chiến lược 2:   Xây dựng (các) Ban Ứng phó Tình huống (Situation Table) tại Peel nhằm  
giảm rủi ro cho các tình huống khủng hoảng

Kết quả:
• Thêm nhiều tình huống rủi ro rất cao được giảm bớt 
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Phân biệt đối xử mang tính hệ thống

Mục tiêu:    Công khai đánh giá, phát triển và duy trì các chính sách  
và thực hành chống áp bức và công bằng tại Peel

Chiến lược 1:    Khẳng định lại cam kết đối với sự đa dạng, công bằng và cơ hội cho tất  
cả mọi người giữa các đối tác tại Ban Lãnh đạo Hệ thống

Kết quả:
• Các tổ chức thuộc Ban Lãnh đạo Hệ thống đã khẳng định cam kết đối với  

sự đa dạng, công bằng và cơ hội cho tất cả mọi người tại Peel

Chiến lược 2:   Xây dựng sự hiểu biết và nhận thức của các nhà lãnh đạo cấp cao về chống 
áp bức và công bằng

Kết quả:
• Sự hiểu biết về sự phân biệt đối xử mang tính hệ thống và phân biệt chủng 

tộc mang tính hệ thống được nâng cao
• Sự hiểu biết về các nguyên tắc và thực hành chống áp bức và công bằng  

có thể được đưa vào các tổ chức được nâng cao 

Chiến lược 3:   Xây dựng năng lực tổ chức về công bằng và cơ hội cho tất cả mọi người và 
báo cáo công khai về tiến độ

Kết quả:
• Số lượng các tổ chức thuộc Ban Lãnh đạo Hệ thống hoàn thành đánh giá về 

sự công bằng ban đầu tăng lên
• Số lượng các tổ chức thuộc Ban Lãnh đạo Hệ thống báo cáo về tiến độ hàng 

năm tăng lên
• Các chính sách và thực hành của tổ chức nhằm nâng cao sự công bằng và  

cơ hội cho tất cả mọi người được cải thiện

Chiến lược 4:   Thực hiện một chiến lược nhằm tạo cơ hội cho sự tham gia có ý nghĩa của 
những người có kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế và thực hiện các  
hoạt động của Kế hoạch về An toàn và Hạnh phúc Cộng đồng

Kết quả:
• Những người có kinh nghiệm thực tế có cơ hội để tham gia ở nhiều cấp độ 

khác nhau vào việc lập kế hoạch và thực hiện CSWB.
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Mục tiêu:   Thực hiện các thực hành thu thập và báo cáo dữ liệu hiệu  
quả nhằm đánh giá tác động và ứng phó với các bất công  
khi chúng xuất hiện

Chiến lược 1:   Thí điểm việc thu thập dữ liệu xã hội và nhân khẩu với một nhóm các tổ  
chức thuộc Ban Lãnh đạo Hệ thống và xây dựng các cơ chế chia sẻ dữ liệu 

Kết quả:
• Số lượng các tổ chức thu thập dữ liệu xã hội và nhân khẩu tăng lên
• Việc chia sẻ dữ liệu và các định nghĩa chung giữa các tổ chức cộng đồng 

được cải thiện
• Sự hiểu biết về những chênh lệch tại Peel để cung cấp thông tin cho các 

chính sách và thực hành được nâng cao

Các bước tiếp theo 
Kế hoạch CSWB của Peel thiết lập một khung và phương pháp tiếp cận để làm việc cùng nhau 
nhằm thúc đẩy sự an toàn và hạnh phúc tại Peel. Hiện tại và trong tương lai, Kế hoạch sẽ thích 
ứng với các nhu cầu mới xuất hiện của cộng đồng. Các cơ hội lâu dài để cộng đồng chia sẻ ý 
tưởng và tham gia là một phần quan trọng của Kế hoạch cho đến năm 2024 và xa hơn. 

Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc xây dựng Peel trở thành một cộng đồng an toàn, cởi mở 
và kết nối, nơi mọi cư dân đều phát triển. Thông qua việc tiếp tục lập kế hoạch, thực hiện và tham 
gia, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra sự khác biệt. 

peelregion.ca/community-safety-wellbeing-plan

http://peelregion.ca/community-safety-wellbeing-plan
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