
पुलिस सुधार कार्यदि बैठक #७ 

जुिाई २७, २०२० 

 

उपस्थिस्ि 

 

कार्यदल सदस्र्हरू: ब्रान्डी लिशर, जॉर् िेलिर्र, बब्बी वाट लिर्र, डा. लववलन्टन बुिोक (सह-अध्र्क्ष), एन्जेिा रेनोल्ड्स, डेलिड ह्याररस, नथालनएि र्ाप, 

पेट्रलसर्ा िेफ्टलवच, ररचडय िारल्र्ाण्ड, शेरोन वानयर, लसलल्िर्ा लिल्ड्स (टेलििोनको माध्र्मबाट), भ्र्ािेरी म्र्ाकडोनाल्ड रोबट्यस (सह-अध्र्क्ष), लटम 

स्टीिन्स, टोनी बेल्ट्रान, अमाांडा ग्रीन हलकन्स । 

 

अतितिहरू: काथी इलिर्ट (सीईओ ग्वेन िल्सय, सांस्थापक ब्िैक िल्सय इलववटी एिार्न्स), सारा िुडकाइन्ड (एसोलसएट प्रोिेसर, स्कूि अि सोशि वकय , 

रु्लनिलसयटी अि लपट्सबिय), घदाह माकोशी (स्कूि पुलिलसङ्िका िालि समदुार् अलधवक्ता, ACLU पेलन्सििेलनर्ा), मन्री डानेि ड््ररी (समदुार् अलधवक्ता) 

 

कर्यचारी: लवलिर्म िामार, हर्य मेरेंस्टीन (स्थानीर् सरकार र सामदुालर्क सम्बन्ध सांर्ोजक) , लिन्डसे पावेि (सहार्क चीि अि स्टाि), अिा मोहम्मद 

(नीलि सांर्ोजक), रेबेका लग्िकम्र्ान (इांटनय) । 

 

प्रस्िुिीकरण 

 

• ग्वेन िल्सय (ग्वेन्डोलिन जे. इलिर्ट सांस्थान)  

o २०१६: कि टू एवशनिे स्कूिदेलि जेि पाइपिाइन वरपरका क्षेरका समस्र्ाका िालि चार कार्य समहू बनार्ो । 

• ब्िैक िल्सय इलववटी एिार्न्स 

o लकशोर न्र्ार् कार्य समहू 

▪ सह-सांर्ोजकहरू: लकम बुथ (सहार्क प्रमिु लकशोर पररवीक्षा अलधकारी), सारा िुडकाइन्ड (पीएचडी, लपट्सबिय लवश्वलवद्यािर्, SSW) 

▪ स्थानीर् कानून प्रवियन, स्थानीर् लवचिन कार्यक्रम, समदुार्का सदस्र्हरू र नीलि लनमायिाहरूका सांर्ोजनमा कािा केटीहरूको 

लशिाररश दर घटाउने 

▪ कािा केटीहरूको िालि वकािि िररएको नीलि पररवियनिे अन्ििः सबै रु्वािाई असर पानेछ 

o िथर्ाांकको समीक्षा (सारा िुडकाइन्ड, पीएचडी) 

▪ अमेररकािे रु्वाहरूिाई कुनै पलन अन्र् मिुुकको िुिनामा लनकै बढी दरमा बाि न्र्ार् प्रणािीमा पठाउँदछ, ठूिो अांश सांस्थािि 

जािीर् िेदिावबाट प्रेररि छ।  

▪ लकशोर न्र्ार् (JPO) िाई एिेिेनी काउन्टी लशिाररश दर 

• कािा केटाहरू सेिा केटाहरुको िुिनामा साि िुना बढी लशिाररश िररएका छन् । 

• कािा केटीहरू सेिा केटीहरुको िुिनामा एघार िुना बढी लशिाररश िररएका छन् । 

• र्ो व्र्वहारमा लिन्निा द्वारा लहसाब िररएको छैन, लिनीहरूि ेहामीिाई िािूऔर्धको समान मारा देिाउँछन् । 

▪ २०१९ निर प्रहरी लकशोर लिरफ्िार रुझानहरू 

• PPS प्रहरीद्वारा कािा केटी र केटाहरूिाई पक्राउ िररएकोमा िििि ½ जस्िो अशोिनीर् व्र्वहारको िालि लथए । 

• निर प्रहरीबाट पक्राउ पनेमा ८७.५% कािा रु्वाहरू लथए र्द्यलप उनीहरूिे लपट्सबिय जनसांख्र्ाको ४०% मार ओिटेका छन् । 

o साराांश उद्धरण (घदाह माकोशी) 

▪ वर्स्क आपरालधक िलिलबलध र रु्वाहरुिाई कानुनी सल्िाह लदईदैन । 

▪ सामान्र्िर्ा जररवाना हुन्छ, िकु्तानी असिििाको नलिजा लकशोर न्र्ार्को सन्दिय हुन्छ (र्ो सबै सन्दियहरूको १/ ३ हो ।) 

▪ अशोिनीर् व्र्वहारको ८६% पुजी कािा रु्वािाई जारी िररएका लथए । 

▪ लशिाररश: रु्वािाई साराांश उद्धरण जारी िनय अलधस्थिन लदने 

o PPS लजल्िा र निर प्रहरी बीचमा MOU समझौिा 

• पेन्सल्िेलनर्ा राज्र् कानूनिे सबै स्कूि लजल्िािाई कानून प्रवियनसँि MOU समझौिा हुनु पछय िनेको छ । 

• मे २०२० को मस्र्ौदामा नर्ाँ ७ वटा उल्िांघन थप िने प्रस्िाव जुन राज्र् कानून द्वारा आवश्र्क छैन । 



• लसिाररश: एक पूवय लिरफ्िारी डार्िसयन कार्यक्रम िािू िर।  

• एवस: लििाडेलल्िर्ा 

o पलहिो वर्यमा, लिरफ्िारी ५०% िन्दा िि लिर्ो । 

 

प्रश्नोत्तर 

• PPS अलधकारीहरू कहाँबाट आउँदछन् ? MOU िे के वहन िदयछ ? 

o लिनीहरू पुलिस अलिसरहरू हुन् (समान प्रलशक्षण छ), िर स्कूि लजल्िाको अलधकारक्षेरमा मार छन् । 

o MOU िे स्कूि क्षेरमा निर पुलिसिे के िनय सवदछ िन्ने कुरा स्थालपि िदयछ, जब उनीहरूि ेलवद्याथीिाई पक्रने पररलस्थलि सामना 

िनुयपदयछ । 

• के प्रत्र्ेक स्कूि लजल्िािे एक सुरलक्षि स्कूि प्रलिवेदन राख्नु पछय ? लपट्सबियमा पलहिे नै अलस्ित्वमा रहकेा अन्र् डार्िसयन कार्यक्रमहरूको 

बारेमा के हुन्छ ? 

o लपट्सबियमा अन्र् डार्िसयन कार्यक्रमहरू र्ो सहर्ोिको एक लहस्सा हो, पलहिे नै राम्रो िरररहकेो कुराको नवकि बनाउन कोलशस िरररहकेो 

छैन । 

o PPS सँि रेकडय छ, िर र्सिाई सांकिन िने िररका कच्चा अांकहरुमा छ (प्रर्ोि िनय सलकदैन, विीकृि िररएको छैन । ) 

• लिनीहरू र्ो जानकारी हेनय र र्सिाई लववेचना िन ेप्रलिवेदन प्राप्त िनय एक शोधकिाय लनरु्क्त िनय काम िरररहकेा छन् । 

• के हामी िम्िीर मदु्दाहरूको िालि PPS पुलिस चाहन्छौं ? के हामी लिनीहरूिाई निर पुलिसबाट एकै पटकमा रद्द िरेर बदल्न चाहन्छौं ? 

वास्िवमा िम्िीर मदु्दाहरूको िालि पुलिसिाई कलि िाह्रो िरी बोिाइन्छ ? 

o लशक्षकहरू र्ी किहरू िदैछन्, लिनीहरू केवि पुलिसिाई बोिाउँदा सहज महशूस िछयन् । 

▪ व्र्लक्तहरू उनीहरूको अिालड रहकेा उपकरणहरू प्रर्ोि िछयन्, हामीिे लबलिन्न सांसाधनहरू उपिब्ध िराउनु पछय िालक उनीहरूि े

र्सको सट्टामा कि िनेछन् । 

o पेलन्सल्िेलनर्ा लशक्षा लविाििे र्स जानकारीको केही अनुिमन िदयछ (पक्राउ, आलद), DHS सँि कुन स्कूिहरूिे सबैिन्दा बढी कि 

िदयछन् िन्ने केलह िथर्ाांक छन् लक । 

o निर पुलिसद्वारा लनर्ोलजि अलधकारीहरु र्लद प्रलिस्थापन िन्दा िराब छैनन् िन ेएक समान हुनेछन् । 

• के िपाई ां र्ी कुराकानीहरू PPS स्कूि बोडय, इत्र्ालदसँि कसरी अिाडी बढे िन्नबेारे पषृ्ठिलूम जानकारी प्रदान िनय सवनुहुन्छ ? लिनीहरूको धारणा 

के हो ? 

o केही लशक्षकहरू पुलिसिाई जस्िो िए पलन चाहन्छन्, केलहिाई िने र्लद उनीहरूको ठाउँमा अको सांशाधन उपिब्ध छ िन ेपुलिसबाट 

छुटकारा पाउन ठीक छ । 

o नौ मध्र्े पाांच स्कूि पररर्दका सदस्र्हरू आवाज उठाउन इच्छुक छैनन्, सार्द र्स वर्य स्कूि पुलिसबाट छुटकारा पाउने छैनन् । 

o हामीि ेर्स बीचमा एउटा साझा आधार िोज्नुपछय, हुनसवछ स्कूि पुलिसको िलूमका सुधार िदै, लिनीहरूको उद्देश्र् स्थालपि िदै । 

• को MOU मा ७ थपको िालि जोडबि िदैछ ? 

o िपाई ां कसिाई सोध्नुहुन्छ त्र्समा लनियर िदयछ । धेरैि ेनिर पुलिस िन्छन् । निर पुलिस िन्छन् लिनीहरू लनलिि छैनन् । 

• के त्र्हाँ लपट्सबियमा स्वास्थर् सांिठनहरूसँि मानलसक स्वास्थर् समस्र्ाहरूको सामना िनय सहर्ोि पुर्ायउने प्रर्ासहरू हुनेछन् ? के त्र्हाँ स्कूि 

आधाररि स्वास्थर् लविलनकको िालि लसिाररश हुनेछ ? 

o लविलनकको बारेमा लवशेर् लसिाररश िररएको लथएन िर अन्र् सहार्िाहरुको बारेमा िररएको लथर्ो । 

o हामीसँि टेबिमा सबै प्रकारका समहूहरू हुनु आवश्र्क छ (बाि कल्र्ाण, पररवीक्षा, आलद। 

o UPMC िे पलहिे नै PPS मा केही मानलसक स्वास्थर् कार्यक्रम प्रस्िाव िदयछ, हामीबाट सामालजक कार्यकिायहरूको अझ राम्रो प्रर्ोि हुनु 

आवश्र्क छ । 

• के त्र्हाँ अलििावकबाट कुनै सांिग्निा आएको छ ? लिनीहरूको प्रलिलक्रर्ा के हो ? 

• लकन त्र्हाँ दस बर्यमा एउटा पलन MOU सम्झौिा िएको छैन ? हामीिे र्समा स्पष्टिाको िालि जोड लदन आवश्र्क छ । 

o स्कूि लजल्िा अनुपािन बालहर लथर्ो । 

o PBP र स्कूि पररर्द र्ो काम िनय सहमि हुनुपदयछ । 

▪ हामीि ेनिर पुलिसिाई नर्ाँ ७ उल्िङ्घनहरूको थप हटाउन जोडबि िनय आवश्र्क छ । 



▪ र्लद िपाई ां केलह बालहर लनकाल्दै हुनुहुन्छ िने, िपाई ांिे केलह लिर राख्नुपछय । के िपाई ांिे हािको सामालजक कार्यकिायहरूसँि उनीहरूको लजम्मेवारी 

लवस्िार िने बारेमा कुरा िनुयिर्ो ? वा के िपाई ां अलधक मध्र्स्थकिायहरू (सामालजक कार्यकिाय र अलधकारी बीचको कोही) व्र्लक्तिाई काममा 

लिन िोज्दै हुनुहुन्छ ? 

o र्ो एक प्रलशलक्षि मध्र्स्थकिाय नहुन सवछ बरु प्रलशक्षकहरु, अन्र् समदुार्का सदस्र्हरू, आलद जसिे लवद्याथीहरूमा प्रिाव पादयछ; हामीि े

र्ी मालनसहरूिाई समीकरणमा ल्र्ाउनुपछय । 

▪ त्र्हाँ एक मध्र्स्थकिाय नमुना ब्रालशर्रमा िइरहकेो छ । समस्र्ा र्ो हो लक र्ो लजल्िािर प्रर्ोि िररएको छैन, सबै सांशाधनहरू लवचार 

िरररहकेो छैन । 

 

मन्री डानेि ड्रवरी 

• वररष्ठ समदुार् लवशेर्ज्ञ, सेन्टर िर लवलक्तम्स  

• र्स कुराकानीमा सबै लवश्वासहरूको नेितृ्व ल्र्ाउन ेिक्ष्र्; आघाि को प्रकारमा लिनीहरूिाई प्रलशक्षण लदनु 

o कानूनी अलधकार मार निई नैलिक अलधकार सम्बोधन िनय चाहन्छ । 

o आशा छ लक लवश्वास आधाररि समूहहरू र्स कुराकानीमा थलपएका छन्, हटाइएका छैनन् । 

• प्रश्नहरू 

o र्ी लवश्वासमा आधाररि समहूहरूको PBP सँि के सम्बन्ध छ ? हािका घटनाहरूमा लवश्वास समदुार्िे कस्िो िलूमका िेिेको छ ? 

▪ िलूमका समदुार् र पुलिस बीच मध्र्स्थिा िएको छ, कसरी लिनीहरू लड-एस्केिेट िनय र मालनसहरूिाई िटस्थ ठाउँ प्रदान िनय 

सवदछन् ? 

▪ आदरणीर् कनेि जोन्स र GVI साथ साथै पुलिस प्रमिु र अलधकारीहरूसँि िेट िदै आएका छन् ? 

o के त्र्हाँ कम रु्वा उपलस्थलि िए पलन चचयको समान प्रिाव छ ? 

▪ लसिाररश (लटम स्टीिन्सबाट): लपट्सबिय पुलिसको साथ साझेदारीमा लवश्वास आधाररि लड-एस्केिेसन टोिी लसजयना िनुयहोस् । 

• सम्िविः लवश्वासमा आधाररि समदुार्बाट समथयन प्राप्त िनय सवदछ (श्री ड्रवरी रब्बी रोन लसमन्ससम्म पुग्नेछन् ।) 

o के PPS पुलिससँि कुनै प्रकारको आघाि प्रलशक्षण छ जुन िपाई ांिे उल्िेि िनुयिर्ो ? 

▪ होईन, िर र्ो आवश्र्क छ । 

▪ हामीि ेबच्चा र स्कूिको हकमा आघाि र PTSD को बारेमा सोच्न आवश्र्क छ। 

 

समापन लटप्पणीहरू / उपसलमलि अपडेटहरू 

• लटम: बुधबार लवशेर् प्रस्िुिीकरण (@११ वा ४) कमाण्डर जेसन िान्डेउको साथ ििी लिने, प्रलशक्षण, आलद । 

o सलमलि माइन्रु्ट लिनको िालि मौररन हाटयवेििाई सम्झाउनु होस् । 

• डेलिड: LGBTQ समदुार्बाट कसैिाई पलन बोल्न ेबारेमा सोधेको छैन । 

• बब्बी: जवािदेहीिा, पारदलशयिा सलमलिको बैठक िोलि ८:३० मा हुनेछ । 

• स्मरण रहोस् लक सलमलि नेिाहरू आफ्न ैसलमलि बैठकहरूको िालिका बनाउन लजम्मेवार छन् । 

o कमयचारीसँि कुराकानी िनय आवश्र्क छ र्लद उनीहरू बैठक माइन्रु्ट लिन इांटनय चाहन्छन् । 

• अमाांडा: FOP सलमलिसँिको सम्बन्धमा िोलि लदउँसो २ बजे पलहिो बैठक हुनेछ । 

• एन्जेिा: िाउरा ड्रोिोस्की र लिन्डसे पोवेिसँि धेरै जानकारीमिूक बैठक िएको लथर्ो जसि ेलसिाररशहरू सूलचि िनय मद्दि िर ्र्ो, र्स शकु्रबार 

DHS सँि िेट िदै । 

• अको हप्ता हामी अपाङ्ििा िएका व्र्लक्तहरूसँि पुलिस अन्िरलक्रर्ामा केलन्िि हुनेछौं (२० लमनेट प्रस्िुिीकरण) । 


