
 

VICTORIA POLICE ያለውን ሰራተኞች በተለያየ መልኩ እንዲጣ
መር በማድረግና በአሁን ጊዜ የፖሊስ ጠባቂነት መኮንኖችን በመመል
መል ላይ ይገኛል። 

የ Police Custody Officer (PCO) ሥራ ድርሻ የሚ
ቀርበው በቁጥጥር ስር ላሉ ግለሰቦች አያያዝ እና ደህ
ንነት ላይ እርስዎ አነቃቂ፣ ፈተናን ተጋፋጭ እንዲሆ
ኑና የሙያ ችሎታን ለማግኘት በጣም ወሳኝ የሆነ ሚና 
ይጫወታል።

የ PCO ሥራ ድርሻ ተስማሚ የሚሆነው የተረጋጋ 
ሙያ ችሎታን ማግኘት ለሚፈልጉ ሰዎች እና በፈረቃ 
ሥራን መውሰድ ለሚፈልጉ ይሆናል። ይህ ንቃትና እንቅ
ስቃሴን የሚፈልግ ስለሆነ የተሳካላቸው አመልካቾች ያላ
ቸውን ጥንካሬ እና እንቅስቃሴ ማጠናከር ይኖርባቸዋል። 
እንደ የ PCO መሆን መጠን በበለጠ በቁጥጥር ሥራ ካሉ 
ግለሰቦች ጋር እንደሚሠሩ ታዲያ በአስተሳሰብ የበሰሉ፣ 
ተጣጣሚና ጠንካራ ግንኙነትና ከሰው ጋር የመግባባት 
ችሎታ እንዲኖራቸው ይፈለጋል።

እንዲሁም የ PCO በፖሊስ እስር ቁጥጥር ያለን ፖሊሲ
ዎች እና የሥራ ሂደቶች መከተል እንዳለበትና ጠንካራ 
የኮምፑውተር ችሎታ እንዲኖራቸው ይፈለጋል። እንዲ
ሁም ጥሩ ባህሪ እና ጥሩ ዝና/ስም እንዳላቸው በተግባር 
ማሳየትና የራሳቸውን ብየና አስተያየት ላለመሳጠት ያላ
ቸውን የግል እምነት ለማስወገድ መቻል ይኖርባቸዋል።

በአስተሳሰብ የበሰለ፣ ተጣጣሚ እና በአግባቡ የሚያስብ 
ህዝብ መኖር የሚችልበትን አካባቢ የ Victoria Police 
ያቀርባል። የ Victoria Police ተቀጣሪ ሰራተኛ እንደ
መሆንዎ መጠን ለታላቅ ጥቅሞች ማግኘች ይችላሉ፤ 
ይህም ለሥራ ለውጥ/ሽፍት አባሎች እና የወሊድና የአባ
ትነት እረፍት ፈቃድ ማግኘትን ያካተተ።

Police Custody Officer – መረጃ ወረቀት



 

ለበለጠ መረጃ እባክዎን በድረገፅ
www.policecareer.vic.gov.au/pco ላይ ይመልከቱ። 

ዋና ሃላፊነቶች ምንድ ናቸው?
• በ Victoria Police ቁጥጥር ስር ካሉ ግለሰቦች 

አያያዝ ጋር የተዛመደ ተግባራትን ሁሉ መፈጸም።

• ጤናን፣ ጸጥታንና ደህንነትን በማረጋገጥ በቁጥጥር 
ስር ያለን ግለሰብ፣ ሠራተኛና የነሱን ጎብኝዎች መቆ
ጣጠር ይሆናል። 

• በቁጥጥር ስር ላሉ ግለሰቦች አመራር/አያያዝ፣ 
መጓጓዣ፣ ከቦታ ለመውጣት ወይም የቪዲዩ መገናኛ 
ለማካሄድ ማቀናጀት።

• በወጣው ህግ፣ ፖሊሲዎች እና የአሰራር ሂደት 
መሰረት በቁጥጥር ስር ላለ የማስተዳደር አያያዝ 
ተግባራት ሁሉ ማካሄድ፤ ይህም መደበኛ ለሆኑ ግን
ኙነቶች ማዘጋጀት፣ አብሮ በማጀብ መፈረም፤ 
ሪፖርት ማዘጋጀት እና ሌሎች የአስተዳደር ሥራዎ
ችን ያካተተ ይሆናል።

• የእጅ አሸራ፣ የዲኤንኤ/ DNA ቅንጅት፣ ፎቶግራፍ 
የማንሳት፣ ማስረጃ የሚሆኑትን ምርመራ እንዲካ
ሄድ ማድረግ እና አስፈላጊ ሲሆን በፍርድ ቤት ቀርቦ 
ማስረጃ መስጠት። 

ሥራው የሚካሄድበት በየትኛው አካባቢዎች ላይ ነው?
1. Ballarat
2. Dandenong
3. Heidelberg
4. Geelong
5. Sunshine
6. Broadmeadows
7. Frankston
8. Mildura
9. Ringwood
10. Moorabbin
11. Wodonga

12. Bendigo
13. Swan Hill
14. Mill Park
15. Warrnambool
16. Morwell
17. Shepparton
18. Wangaratta
19. Bairnsdale
20. Horsham
21. Sale
22. Melbourne West (CBD)



 

ለበለጠ መረጃ እባክዎን በድረገፅ
www.policecareer.vic.gov.au/pco ላይ ይመልከቱ። 

እኔ ለማመልከት ይፈቀድልኛልን?
ለ Victoria Police እንደ PCO ሆኖ ለመሥራት የሚ
ፈቀደው፤ ከዚህ የሚከተሉትን የመግቢያ ቅድመ ሁኔታ
ዎች ማሟላት አለብዎ:

• እድሜ ከ 18 ዓመት በላይ መሆን

• የአውስትራሊያ ዜጋ ወይም ቋሚ መኖሪያ ፈቃድ 
ያለው 

• የአውስትራሊያ ሙሉ ወይም የጊዚያዊ መንጃ 
ፈቃድ ያለው  

• የስውነት ክብደት አመለካከት (BMI) በ 30 ወይም 
ከዚያ በታች 

• ከትራፊክ ወይም ከመኪና ማቆሚያ ቅጣቶች 
ጋር የተዛመደ በፍርድ ቤት ገና ያላለቀ ማዘዣ፣ 
የክፍያ ትእዛዝ ወይም ለክፍያ የወጣ እቅድ 
መኖር የለበትም

የማመልከቻው አሰራር ሂደት ምንድ ነው?
እንደ አመልካች መጠን፣ ከ Victoria Police ጋር ተቀጥሮ ለመሥራት ከመመ
ረጥዎ በፊት የሚከተሉትን ደረጃዎች ማለፍ ይኖርብዎታል:

ደረጃ/Step 1: በድረገጽ www.policecareer.vic.gov.au/pco በኩል መስመር ላይ ማመልከቻ ማስገባት

ደረጃ/Step 2: የመጀመሪያ መነሻ መረጃዎችን ማጣራት 

ደረጃ/Step 3: ግምገማ በሚካሄድበት ቀን መሳተፍ

ደረጃ/Step 4: የስነልቦናዊ/psychological ምርመራ ማካሄድ

ደረጃ/Step 5: ለስነልቦናዊ/psychological ማጣሪያ ምርመራ ማካሄድ

ደረጃ/Step 6: የህክምና ግምገማን ማካሄድ 

ደረጃ/Step 7: አጠቃላይ የሆነ ታሪካዊ አመጣጥ ማጣራት

ደረጃ/Step 8: በአካል ጥንካሬ ምርመራ ማካሄድ 

ደረጃ/Step 9: በባለሙያ ቡድን የቃለመጠይቅ ማካሄድ 

ደረጃ/Step 10: የሥራና ሠራተኛ አቅርቦትን መቀበል 



 

ምን ዓይነት ሥልጠና አገኛለሁ?
የ PCO መኮንን የስምንት ሳምንታት የሥልጠና 
ኮርስ ማካሄድ ሲኖርበት ይህም በ Glen Waverly, 
Melbourne ውስጥ በሚገኘው የ Police Academy 
እንደሚካሄድ እንዲሁም በራሳቸው የተመደበ ፖሊስ 
ጣቢያ ላይ ይሆናል። ሥልጠናው በሚካሄድበት ጊዜ በቁ
ጥጥር ስር ስላሉ የአስተዳደር እና የእስረኞች ደህንነት 
አያያዝ ይማራሉ። 

በ Victoria Police አካዳሚ ውስጥ ሥልጠና በሚያካሂ
ዱበት ጊዜ ፍጹምነትንና ስነ-ስርአት በተሞላበት ነው። 
እንዲሁም በአካላዊ ጤና፣ በአካዳሚክ እና በአእምሮ 
ላይ ጫናን ይፈጥራል።

ማመልከቻ ከማስገባቴ በፊት ምን ዓይነት ጠቃሚ 
መረጃዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርብኛል?

• አመልካቾች ሥልጠናቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ለሶስት 
ወራት ያህል በአመክሮ እንዲጠብቁ ይደረጋል።

• የ PCO መኮንን በጤና ደረጃ ስለሚኖረው የአካል 
ጥንካሬ ምጣኔ መካሄድ ያስፈልጋል። በሥራና 
ሠራተኛ ሂደት ጊዜ የ PCO መኮንን በዓመት ሁለት 
ጊዜ የአካል ጥንካሬ ምርመራ ማካሄድ ሊያስፈልገው 
ይችላል።

• አመልካቾች ሁልጊዜ የአደገኛ እጽ እና አልኮሆል 
ምርመራ ያካሂዳሉ። 

• ባለሥልጣን/ሀላፊነት ያለ ሰው በድርጅቱ የሚያስፈ
ልጉትን የ OHS ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት ሲኖር
በት፤ ይህም ከመሳሪያ አጠቃቀም እና አደገኛ የሆኑ 
ኬሚካሎችን ከሚያሳይ/ Hazardous Chemicals 
በተዛመደ በአካባቢ ደረጃ ሥልጠናን ያካተተ ሊሆን 
ይችላል።

• በሥልጠናው ጊዜ ማወቅ የሚያስፈልግዎን ህጎች 
ስለሚማሩ በአሁን ጊዜ ማንኛውም የህግ እውቀት 
እንዲኖርዎ አያስፈልግም።

• ለዚህ የሥራ ተግባር የሶስተኛ ደረጃ ትምህርት 
ብቃትን ግምት ውስጥ ማስገባት አያስፈልግም፤ 
ይሁን እንጂ በሚያመለክቱበት ጊዜ እድሜዎ 18 
ዓመት ወይም ከዚያ በላይ መሆን ያስፈልጋል።

• የ PCO መኮንን በቀን፣ ከሰኣት በኋላ እና በማታ 
የሥራ ተረኛ ሆኖ ይመዘገባል። የሥራ ተረኝነት የሚ
ያበቃው . ለ 8.06 ሰዓታት ያህል ሲሆን ታዲያ 
ግማሽ ሰዓት የምግብ እረፍትን ያካትታል። የሥራ 
ሰዓት መጀመርና ማብቃት እንደ አካባቢው ሁኔታ 
ሊለያይ ይችል ይሆናል።

• የፖሊስ ተባቂ መኮንን/ PCOs አጭር ዱላ፣ የእጅ 
ካቴና እና OC የሚረጭ ይይዛል።

ለበለጠ መረጃ?
በበለጠ መረጃ ለማግኘት በድረገፅ: http://www.policecareer.vic.gov.au/pco ላይ ማየት።
ወይም ጥያቄዎን በኢሜል: pcoemployment@police.vic.gov.au ላይ ማቅረብ።


