
 

1 
Community Policing Efforts First Quarter 2018 Report 

 Divisão de polícia de Newark 

Envolvimento com a Comunidade 

1st trimestre de 2018 

 

  

 NPD Comunidade e juventude compromissos, parcerias e eventos 

O NPD engajados em uma infinidade de eventos da Comunidade durante o primeiro trimestre 

de 2018. NPD comunidade participantes incluem grupos comunitários, associações de bairro, 

as agências da cidade e muitos mais. O propósito dos compromissos da Comunidade do NPD 

são para se envolver com a Comunidade, particularmente sua juventude de maneira 

significativa, para resolver problema, solucionar o crime-qualidade de questões de vida. 

Eventos e compromissos da Comunidade estão listados abaixo: 

1. Café com um policial: Diretoria de serviço de comunidade do NPD (OSC) hospedados 

inúmeros eventos de "Café com um policial" no primeiro trimestre de 2018. Durante 

o trimestre, NPD OSCs da quarta esquadra hospedado "Café com um policial" "Do 

Doc Waffle House", onde discutiram questões e preocupações criadas por 

cidadãos. Em 28 de março de 2018, NPD patrulha oficiais e organizações da 

sociedade civil do terceiro distrito, juntamente com o capitão do distrito, hospedado 

"Café com um policial" no "Café Canela". As organizações da sociedade civil 

discutiram questões de qualidade de vida e crime e responderam a preocupação 

levantada pelos cidadãos. Em 15 de fevereiro de 2018, NPD organizações da 

sociedade civil do primeiro distrito colaborou com gestão no edifício nova 

comunidade centro sênior e hospedado "Café com um policial", que reuniu 

aproximadamente 15 quinze moradores. O NPD organizações da sociedade civil 

envolvidos que os moradores em questões da Comunidade e as organizações da 

sociedade civil aproveitaram a oportunidade para falar sobre o NPD "Academia do 

clero de cidadão", bem como juntar-se o primeiro Conselho da comunidade de 

delegacia. Alguns dias mais tarde, NPD primeira esquadra OSCs hospedado outro 

evento "Café com um policial" no centro de Senior de Bethany, que tinha uma 

participação de aproximadamente 40 idosos. Tópicos discutidos durante este evento 

foram o NPD "Cidadão clero Academy", primeira esquadra comunidade Conselho 

associação, telefone fraudes, roubo de identidade, segurança pessoal e eventos 

programados do NPD. 
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2. Newark cidadão/clero da Academia de polícia-a polícia de Newark cidadão/clero 

Academia é um curso de 8 semanas de que visa dar aos residentes dentro de uma 

olha para o trabalho da polícia e os serviços de emergência na cidade. O curso 

oferece aulas sobre a formação policial, expedição de emergência, decisões de 

implantação de polícia, combate a incêndio, segurança contra incêndios e como a 

cidade se prepara para emergências graves. Organizações da sociedade civil de 

todos os distritos conduziu recrutamento unidades ao longo do trimestre. A classe 

de academia do cidadão/clero oficialmente começou em 6 de março de 2018 e 

reúne-se semanalmente durante oito semanas.  

  

3. Celebrando a história de preto: em 13 de janeiro de 2018, NPD organizações da 

sociedade civil do primeiro distrito, junto com membros do departamento de polícia 

de Rutgers, participaram do evento de férias escola de rua de Camden, que 

destaque primeiro trimestre estudiosos e estrelas, incluindo a escola um tributo a 

Martin Luther King, Jr. As organizações da sociedade civil NPD aproveitou a 

oportunidade para falar com vários grupos de crianças sobre escola, bullying, cyber 

bullying e ponto de pressão. No 1 de fevereiro de 2018, segunda esquadra OSCs 

realizou um "2nd delegacia negro história mês Workshop" em Abington Avenue 

Elementary School. Organizações da sociedade civil fizeram apresentações e 

engajados em diálogo com a juventude. 
  

4. Celebrando segurança em casa e no exterior: em 25 de fevereiro de 2018, NPD 

organizações da sociedade civil do primeiro distrito organizou um evento no High 

Park jardins onde dentre as organizações da sociedade civil foi o orador principal do 

evento. Este evento homenageado 8 oito veteranos de forças armadas de Estados 

Unidos e foi assistido por cerca de 75 setenta e cinco residentes de High Park 

jardins, incluindo os membros da Comissão Executiva da cooperativa. 

  

5. Noite de bingo: em 29 de março de 2018, NPD organizações da sociedade civil do 

primeiro distrito participaram de noite de Bingo na sala comunitária nova esperança 

Village Apartments, que foi organizada pelo Gerenciador de sites. NPD OSCs jogo 

Bingo com residentes e aproveitou a oportunidade para responder a quaisquer 

preocupações e perguntas levantadas pelos moradores. NPD OSCs da terceira 

delegacia também hospedado noite de Bingo com idosos nos apartamentos torre 

Court. Terceira esquadra OSCs teve a honra e o prazer de apresentar 5 cinco 

vencedores com cartões-presente loja rito supermercado. 
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6. Residentes de regar com amor: do dia dos namorados, NPD OSCs da quarta 

esquadra regado residentes com amor na área de South Orange Avenue e 

Maybaum Avenue. As organizações da sociedade civil distribuiu 76 setenta e seis 

rosas e trinta 30 caixas de chocolates para os moradores e motoristas. 

  

7. Basquetebol juvenil: durante o primeiro trimestre, NPD OSC do terceiro distrito, em 

colaboração com The Rock Christian Fellowship, realizou um jogo de basquete 

juvenil na escola Hawkins Street entre a juventude da corte Hyatt e casas de 

Terrell. Em 14 e 15 de janeiro de 2018, NPD organizações da sociedade civil do 

primeiro distrito contribuiu para o torneio de basquete do prefeito, incluindo a criação 

de uma "liga de basquete Biddie" para crianças menores de 10 anos de idade. A liga 

de basquete Biddie foi solicitada pelos pais a liga de basquete juvenil para seus 

irmãos mais novos. 
  

8. Ajuda aos necessitados: organizações da sociedade civil da segunda esquadra 

colaboraram com renovação urbana Corp. (URC), um abrigo para os sem-teto, para 

hospedar vários eventos. Um evento ficar limpo foi organizado onde eles dotados de 

residentes do abrigo de sacos com produtos de higiene pessoal. Em um evento 

separado, NPD organizações da sociedade civil junto com a cidade de Newark 

prefeitura colaborou com a UCR e Parsippany baseado gigante verde em doar 1.500 

quilos de legumes congelados para os desabrigados. 
  

9. De uma geração para a seguinte: em 14 de fevereiro de 2018, a segunda esquadra 

de OSCs hospedado uma conversa na hora do almoço com os alunos em Sussex 

Avenue escola renovar para seus 100º dia de escola. OSC coletados handmade 

cartões de dia dos namorados de primeira, terceira e quinta niveladoras para 

distribuir para os idosos. As organizações da sociedade civil, em seguida, visitou 

Forest Hill Healthcare e Sinai Post-Acute enfermagem e centro de reabilitação, onde 

foram distribuídos os cartões de dia dos namorados feitos pelos alunos para a 

terceira idade. Organizações da sociedade civil também dotado de idosos com 

pirulitos e desejou-lhes um feliz dia dos namorados dia. 
  

10. Unido forma celebridade leitura: Non-Profit United Way colaborou com NPD para 

host Celebrity leitura em várias escolas de ensino fundamental em toda a 

cidade. Leitura de celebridade é uma iniciativa de construção da Comunidade 

inspirando crianças do ensino fundamental para ler, sonho e definir e atingir 

objetivos. Leitores de celebridade viajam para escolas locais onde eles ler uma 

breve passagem sobre realizações das pessoas do modelo de cor. Organizações da 

sociedade civil nos eventos falaram com as crianças e selecionado uma variedade 
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de livros para as crianças a escolher de. Segunda esquadra CSO Molina então leia 

o livro selecionado para os alunos, como cada aluno participou na leitura para o 

CSO também. 
  

11. Academia de desenvolvimento de liderança de juventude: NPD organizações da 

sociedade civil com a presença do prefeito juventude liderança desenvolvimento 

Academia panquecas & evento conversa no restaurante do rei do quinto distrito.O 

prefeito e a juventude tinha panquecas e o prefeito conversou com os jovens sobre 

como levar na Comunidade e como fazer um impacto na sociedade e no mundo. 
  

12. Promessa & Protect: em 27 de fevereiro de 2018, o segundo comandante da 

esquadra e organizações da sociedade civil participaram do evento de promessa e 

proteger LGBT hospedado por igualdade de estado jardim na casa da Broadway por 

cuidado contínuo. Jardim estado igualdade é estadual sensibilização e educação 

organização Nova Jersey para a comunidade de lésbicas, gays, bissexuais e 

transgêneros. 
  

13. Vigilância da vizinhança: organizações da sociedade civil de todos os membros de 

distritos recrutados da Comunidade para participar na vigilância. Vigilância, 

comumente referido como a vigilância do bairro, consistem de moradores em causa 

que, em cooperação com o NPD, participarem diretamente na detecção e prevenção 

do crime. O programa oferece formação aos cidadãos envolvidos para reconhecer 

atividade suspeita ou criminal e relatar essas atividades. 
  

14. 2nd Home Care adulto médica dia: organizações da sociedade civil da segunda 

esquadra colaborou com assistente social, Sra. Bojadschijew e fez uma surpresa 

visitando o 2nd início adulto dia cuidados médicos onde eles cumprimentou 

funcionários e idosos. As preocupações respondeu OSCs criado por idosos e 

funcionários e eles indivíduos deficientes dotados com meias, chapéus, luvas e 

cachecóis para aquecer durante o frio do inverno. 
  
  

Parcerias colaborativas NPD de resolução de problemas 

  

As informações abaixo destaca atividades de resolução de problemas do NPD, 

incluindo problemas específicos abordados e as medidas tomadas pela NPD e 

Comunidade no sentido de sua resolução. 
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1. Comunidade & tiras: durante os meses de fevereiro e março, NPD decreto de 

consentimento e divisão de planejamento compareceram e hospedado um 

total de sete encontros comunitários em toda a cidade. O propósito destas 

reuniões foi reunir entrada da Comunidade para o desenvolvimento noivado 

do NPD política da Comunidade. Comandantes de esquadra em seus 

respectivos comandos hospedado os cinco primeiros encontros. Das duas 

últimas reuniões foram introduzídos no mercado como em toda a cidade e 

hospedado pelo Decreto de consentimento e divisão de planejamento (elas 

ocorreram no quinto e quarto distritos, respectivamente). A sétima reunião foi 

marcada para 4 de abril de 2018. Com assistência do Instituto de New 

Jersey para a Justiça Social (NJISJ), esta entrada de Comunidade foi 

recolhida através da utilização de um questionário de (onze-pergunta) depois 

pergunta-dez. As perguntas eram: 

  

1. o que o termo "policiamento comunitário" significa para você? Com 

base nesta definição, como você acha que a polícia de Newark 

poderia melhor policiamento comunitário de prática? 

2. como polícia de Newark tem melhor comunidade 

parcerias/relacionamentos? 

3. o que tem sido sua experiência mais positiva com um membro da 

polícia de Newark? O que a tornava positivo? 

4. o que tem sido sua experiência mais desafiador com um membro da 

polícia de Newark? O que a tornava desafiador? 

5. quais são os maiores relacionados com o crime ou qualidade de 

questões de vida no seu bairro? O que você acha que a polícia de 

Newark poderia fazer melhor para solucioná-los? 

6. qual é o seu método preferido de receber comunicação da polícia de 

Newark? 

7. para estender o que faz seu trabalho de agência de execução de lei 

juntamente com membros da Comunidade para resolver problemas 

locais? Por que você acha que isto é? 

8. você acha que a melhoria pode ser feita em como a polícia de Newark, 

comunicar-se com o público? Em caso afirmativo, qual? 

9. você acha que é fácil ou difícil fornecer entrada para a polícia de 

Newark (por exemplo, comentários, sugestões e preocupações)? Se 

você achar difícil, o que você mudaria? 

10. se havia uma coisa que você gostaria de ver em uma política de 

Newark policiamento comunitário, o que seria? 

11. forneça comentários adicionais ou sugestões. 
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No final das reuniões, os questionários foram recolhidos por NJISJ com os 

resultados a ser fornecido a NPD no mês de abril. 

2. Reuniões do Conselho do delegacia de polícia de Newark: delegacia 

Conselho reúne-se mensalmente com o objetivo de facilitar a conversa e um 

fórum para os residentes para exprimir seus interesses diretamente para o 

comandante da esquadra e outro pessoal NPD. 

  

Implantação de alocação e pessoal para apoiar o policiamento comunitário e iniciativas 

de resolução de problemas de pessoal 

Prefeito Ras J. Baraka e diretor de segurança pública Anthony F. Ambrose anunciaram que a 

inauguração do 6 ° distrito da cidade de Newark, em conferência de imprensa realizada a 27 de 

março de 2018 na nova delegacia, localizada na Avenida de Irvington 491 em Newark. 

"A abertura da 6ª delegacia reflete o compromisso do governo em expandir os serviços de 

polícia em concerto com o rápido crescimento e redesenvolvimento, ocorrendo na cidade de 

Newark," disse o prefeito Baraka. "Estabelecer uma mais ampla presença da polícia no parque 

Ivy Hill seção é uma conquista que temos procurado há anos. Nós somos satisfeitos fornecer 

residentes na área, com a garantia de que estamos a fazer progressos reais em direção a suas 

preocupações de vizinhança". 

"A adição da 6ª delegacia é um feito que a cidade inteira de Newark pode orgulhar", disse 

diretor Ambrose. "As pessoas na área merecem e tem sido há muito tempo", 

acrescentou. "Esta nova facilidade de polícia mostra que a divisão de polícia está progredindo 

e que estamos colocando nossos recursos para trabalhar nas áreas de maior necessidade e 

onde ele vai fazer o maior impacto entre os moradores e visitantes." 

No 6 ° distrito novo vai ser formado por aproximadamente 60 policiais, incluindo dois oficiais de 

serviço comunitário. 

  

Obstáculos e recomendações 

NPD está trabalhando para desenvolver maneiras eficazes para controlar e documentar as 

atividades de policiamento comunitário. Em 2018, é a meta de melhorar a recolha de 

envolvimento com a Comunidade e policiamento de dados e utilizando estes dados para 

melhorar nossos esforços de engajamento da Comunidade e melhorar nossas parcerias 

comunidade do NPD. 


