
PSO ምን ያደርጋልምን ያደርጋል?
PSOs በቪክቶሪያ ባቡር ጣቢያዎች ማቋረጫ ላይ በየቀኑ ከሰዓት በኋላ 
6pm እስከ ጥዋቱ 3am ሰዓት 400,000 ለሚሆኑ በባቡር ቅንጅት ተጓዦች 
ለመከላከል ሲባል ይመደባሉ። የPSOs ሀላፊነት:

• የባቡር ተጓዦችን መደገፍና ሁልጊዜ መታየት

•  በአጠቃላይ ጥያቂዎች ላይ ለህዝብ መርዳት

• ምክር በመስጠትና የማህበረሰቡ ደህንነት የተጠበቀ ስለመሆኑ ማረጋገጥ

•  ጸረ-ማሕበራዊ የሆነን የባህሪ ድርጊት ማለት እንደ ከአልኮሆል፣ ከአደ
ገኛ እጽ ጋር በተዛመደ ወንጀሎችና የደረሰን ጉዳት ማሳወቅ

PROTECTIVE SERVICES 
OFFICER

የሚወስዱትን ሰዎች የ የሚወስዱትን ሰዎች የ VICTORIA POLICE በመፈለግ ላይ ነው።  በመፈለግ ላይ ነው።  

ለ PROTECTIVE SERVICES OFFICER (PSO) የሥራ ድርሻ የሥራ ድርሻ 



እድሜ ከእድሜ ከ21 ዓመት በታች ከሆነ የትምህርት ሙያ ማስረጃ ማቅረብ ዓመት በታች ከሆነ የትምህርት ሙያ ማስረጃ ማቅረብ
እድሜዎት ከ21 ዓመት በታች ከሆነ ከስልጠናው በፊት በቪክቶሪያ የትምህርት ምስክር ወረቀትን (VCE) ማለፍ አለብዎ ወይም 
ተመሳሳይ (ከፍተኛ ደረጃ ተግባራዊ መማር በቪክቶሪያ ምስክር ወረቀት (VCAL) ተቀባይነት አለው) ከስልጠናው በፊት ማለፍ 
አለብዎ። 

የቪክቶሪያን የምንጃ ፈቃድ መያዝየቪክቶሪያን የምንጃ ፈቃድ መያዝ
በስልጠናው ጊዜ ወቅታዊ የሆነ የቪክቶሪያ መንጃ ፈቃድ ማግኘት አለብዎ። የአውቶማቲክ ወይም የማንዋል መንጃ ፈቃድ ተቀ
ባይነት አለው።

ማሳሰቢያ: እንዲሁም በብዙ ቋንቋ የመነጋገር ችሎታ ላለውና ከአገራቸው ቋንቋ ተናጋሪ የህዝብ 
አባል ጋር መነጋገር ለሚችልና የተገኘውን መረጃ በእንግሊዝኛ መቀየር ለሚችሉ እጩዎች Victoria 
Police ለመምረጥ ልዩ ፍላጎት ይኖረዋል።

የ የ PSO መኮንን መሆን ይፈቀድልኛልን? መኮንን መሆን ይፈቀድልኛልን?

በ Victoria Police እንደ PSO ሆኖ ለመሥራት፤ የሚከተሉትን የመግቢያ ቅድመ ነጥቦች ማሟላት አለብዎት:

የአውስትራሊያ ዜጋ ወይም የአውስትራሊያ ቋሚ መኖሪያ መያዝ የአውስትራሊያ ዜጋ ወይም የአውስትራሊያ ቋሚ መኖሪያ መያዝ 
በ Victoria Police ለመሳተፍ የአውስትራሊያ ዜጋ ወይም የአውስትራሊያ ቋሚ መኖሪያ ፈቃድ መያዝ አለብዎት።

ጥሩ ጠባይና ልምድ እንዳለ ማሳየትጥሩ ጠባይና ልምድ እንዳለ ማሳየት
በ Protective Services Officer ምርጫ ሂደት ማመልከቻ ላይ የVictoria Police ሰፋ ያለ ስለ ሰውየው 
ታሪክ ማጣሪያ ያካሂዳል። ስለ Victoria Police ቅድመ ታሪክ መመሪያ የበለጠ መረጃ ለማግኘት በድረገጽ: 
www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso ላይ ማየት። 

አነስተኛ የህክምና ቅድመ ሁኔታን ማሟላትአነስተኛ የህክምና ቅድመ ሁኔታን ማሟላት
ሥራውን ለማካሄድ በ Victoria Police የህክምና ፖሊሲ መሰረት አነስተኛ የህክምና ቅድመ ሁኔታዎችን ማሟላት አለብዎት። 
ስለ Victoria Police ህክምና መመሪያ የበለጠ መረጃ ለማግኘት በድረገጽ: www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso 
ላይ ማየት።

ጥሩ የእንግሊዝኛ ንግግር ችሎታን ማሳየትጥሩ የእንግሊዝኛ ንግግር ችሎታን ማሳየት
እንደ PSO አመልካች መጠን ማሳየት ያለብዎ አንደኛው ዋና ችሎታ በእንግሊዝኛ በጥሩ መነጋገር መቻል ነው። ይህ ማለት 
ሥራ በሚካሄድበት ጊዜ ተግባርን በሚገባ ለማካሄድ በጥሩ የእንግሊዝኛ ደረጃ የማንበብ፣ የመጻፍ፣ የመስማትና የመናገር ችሎታ 
ስለመኖር ይሆናል።

በበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ በድረገጽበበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ በድረገጽ www.policecareer.vic.gov.au/pso ላይ ይጎብኙ። ላይ ይጎብኙ። 



ለ PSO ከማመልከቴ በፊት ምን ዓይነት ጠቃሚ መረጃ ለመውሰድ ከማመልከቴ በፊት ምን ዓይነት ጠቃሚ መረጃ ለመውሰድ 
ግምት ውስጥ ማስገባት አለብኝ?ግምት ውስጥ ማስገባት አለብኝ?

•  እንደ የ PSO መጠን በየሁለት ሳምንቱ 80 ሰዓታት በቋሚ ተለዋዋጭ የሥራ ግዜ ትሰራለህ (የሚጀመረው ከሰዓት በኋላ 
በሰዓት 3pm እና 7pm መካከል ሲሆን ጥዋት በሰዓት 2am እና 3am መካከል ያበቃል)

•  እንደ የ PSO መጠን ከጭቅጭቅ ጠብ፣ ሁከት ፈጣሪዎችና በአደገኛ እጽና በአልኮሆል ከተመረዙ ሰዎች ጋር ትገናኛለህ

•  እንደ የ PSO መጠን ያለህን ግላዊነት፣ ሃይማኖትና የፖለቲካ አመለካከት ወደኋላ በማድረግ የአስተዳደር ግዛት ህግን ማክበር

•  እንደ የ PSO መጠን የጦር መሳሪያ መያዝ ያስፈልጋል 

•  እንደ የ PSO መጠን በሥራ ላይና ከሥራ ውጭ የምታሳየው ባህሪ በራስዎና በ Victoria Police ላይ ይታያል። ይህ ባህሪ 
ከፍተኛ ደረጃ መሆን እንዳለበትና የ Victoria Police ሥራ ዋጋ የሚያንጸባርቅ ይሆናል 

•  እንደ የ PSO መጠን ለመጓጓዣ የግል ተሽከርካሪ ያስፈልግዎታል ምክንያቱም ሥራ በሚጨርሱበት ጊዜ የህዝብ ማጓጓዣ 
አገልግሎት ስለሚቆም

•  እንደ የ PSO መጠን ስልጠና ካጠናቀቁ በኋላ በየትኛው ቦታ ላይ መዝመት እንደሚፈልጉ ለማሳወቅ እድል ይሰጥዎታል፤ 
ስለዚህ በሥራ ላይ በርግጥ ይገኛሉ ማለት ነው

ለ PSO የማመልከቻ ሂደት ምንድ ነው?የማመልከቻ ሂደት ምንድ ነው?

እንደ አመልካች መጠን፣ ከ Victoria Police ጋር ሥራ ከመምረጥዎ በፊት የሚከተሉትን ደረጃዎች ማለፍ ይኖርብዎታል:

ደረጃ 1 በድረገጽ መስመር www.policecareer.vic.gov.au ላይ ማመልከቻ ማስገባት 

ደረጃ 2 በፈተና ላይ መቀመጥ

ደረጃ 3 የቅድመ ታሪክ መረጃ ምርመራን ማካሄድ

ደረጃ 4 የአካል ብቃት ማጣሪያ ማካሄድ

ደረጃ 5 የስነ ልቦናዊ ምርመራ ማጣሪያ ማካሄድ

ደረጃ 6 የህክምና መርመራ ማካሄድ

ደረጃ 7 አጠቃላይ ታሪካዊ አመጣት ማጣሪያ ማካሄድ

ደረጃ 8 የቡድን ቃለ መጠይቅ ማካሄድ

በበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ በድረገጽበበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ በድረገጽ www.policecareer.vic.gov.au/pso ላይ ይጎብኙ። ላይ ይጎብኙ። 



ለ PSO ሥራ ድርሻ ደመወዝና ጥቅም ምንድ ናቸው?ሥራ ድርሻ ደመወዝና ጥቅም ምንድ ናቸው?

• ሥልጠናው ከተጀመረበት ቀን አንስቶ ተመጣጣኝ መደበኛ ደመወዝ 

• በየዓመቱ የደመውዝ ጭማሪና ተጨማሪ ለሥራ መሸጋገሪያ አበል

•  ለ9 ሳምንታት የእረፍት ፈቃድ (5 ሳምንታት የመዝናኛ ፈቃድና 2 ሳምንታት ለህዝብ በአላት በተጨማሪ የ10 ቀናት ከሥራ 
አለመገኘት)

• የመከላከያ ሀይል ፈቃድ

• የሥራ ልብስ አቅርቦት

• የሥራ ዋስትና

እንደ እንደ PSO መሆኔ ምን ዓይነት ስልጠና አገኛለሁ?መሆኔ ምን ዓይነት ስልጠና አገኛለሁ?

ሁሉም የእኛ PSO መኮንኖች በ Victoria Police ከተቀጠሩ በኋላ ለመጀመሪያ 6 ወራት እንደሚከተለው ስልጠና ያካሂዳሉ:

አሁንም የበለጠ መረጃ ያስፈልጋልን?አሁንም የበለጠ መረጃ ያስፈልጋልን?

በየሳምንቱ በመልበርን ውስጥና አካባቢው ስለ PSO 
የመረጃ አቅርቦት ትምህርቶች በVictoria Police 
በኩል ይካሄዳል። 

ቀኖችንና ሰዓትን ለማረጋገጥ በድረገጽ: 
www.policecareer.vic.gov.au/pso/info-session 
ላይ ማየት።

ወይምወይም

ያለዎትን ጥያቄ በኢሜል: 
rsbmarketing@police.vic.gov.au አድርጎ መላክ።

ከ1 እስከ 12 ሳምንት: በ Victoria Police አካዳምይ በህግ ስልጠና፣ በንግግር ግንኙነት ችሎታና በሥራ 
ላይ ደህንነት በተመለከተ ስልጠና (የጦር መሳሪያ ስልጠናን ያካተተ)

ከ13 እስከ 24 ሳምንት: ስለ መልበርን CBD ባቡር ጣቢያ ከአማካሪ ጋር ስልጠና





