
 

ፖሊስ መኮንን የተለያዩና ተፈታታኝ የሆኑ ሥራዎችን ያካሂዳል። ፖሊስ የሚያገለግለው ህይወትንና ንብረትን ለመከላከል፤ ወንጀለኞችን ለመለየትና መያዝ 
እንዲሁም እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው መርዳት ይሆናል።

በመጀመሪያ የእጩነት ምልመላ ስልጠና ካደረጉ በኋላ የርስዎ ሙያ ከ Victoria Police ጋር እንደ ጀማሪ ፖሊስ ሆኖ ይጀምራሉ። የአጠቃላይ ተግባራት 
ፈጻሚ ፖሊስ መኮንን ስለመሆንዎ ከመነገርዎት በፊት ለርስዎ ስልጠና ማጠናከሪያና ልምድ ለማግኘት 2 ዓመታት ያጠፋሉ።

አጠቃላይ ተግባር ፈጻሚ ፖሊስ መኮንኖች ለቪክቶሪያ ማህበረሰብ በቀን 24 ሰዓታት፤ በሳምንት 7 ቀናት በማንኛውም ሪፖርት በተደረገ ወንጀል ወይም 
በህዝባዊ ፍላጎት አገልግሎት ቦታ ላይ ቀድመው ይደርሳሉ።

በአብዛኛው Victoria Police አባላት የሚሰሩት እንደ አጠቃላይ ተግባር ፈጻሚ ፖሊስ መኮንን ሲሆን፤ ነገር ግን ብዙ የልዩ ሙያተኛ ሥራ ድርሻ 
እንዳለም ሲሆን ይህንን ቅድመ-መጠይቅ ለማሟላት ተጨማሪ ስልጠና ማካሄድ እና ቢያንስ ከ 2 እስከ 4 ዓመታት በአጠቃላይ ተግባር ፍጻሜ ሥራ ልምድ 
ማግኘት አለባቸው።

ፖሊስ መኮንን 

አሁን ምልመላ 
ስለማድረግ 



የአጠቃላይ ተግባራት ፈጻሚ ፖሊስ መኮንን ምን ያደርጋል?

እንደ የአጠቃላይ ተግባራት ፈጻሚ ፖሊስ መኮንን ሆኖ መቆጣጠር ለሚችሉት አንዳንድ ሁኔታዎች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል:

• ጸረ-ማሕበራዊ ባህሪን መከላከል
• ደህንነትን በተመለከተ ከማህበርሰብ ጋር መደራደር
• ለክርክር መፍትሄ ማስገኘት
• በአደጋ ላይ መገኘት

• ወንጀል ምርመራ ማጣራት 
• ትራፊክ ህግን ማስገደድ
• በአልኮሆልና አደገኛ እጽ ከተጎዱ ሰዎች ጋር መደራደር 
• አስጊ በሆነ አደጋና ድንገተኛ ችግሮች ላይ መገኘት 

በተገኙበት አብዛኛው አደጋዎች ላይ በጽሁፍ አድርገው ያለዎትን አስተያየት ማቅረብ፤ ይህም በእያንዳንዱ የሥራ ጊዜ ላካሄዱት ተግባራት በቀጣይነት 
የቀናት መመዝገቢያ ማካሄጃ የወረቀት ስራን ያካትታል። እንዲሁም ለፍርድ ቤት የወረቀት ስራን ማቀናጀት እንዳለብዎና በተክታዩም ማስረጃ ለመስጠት 
በፍርድ ችሎት ላይ ይቀርባሉ።

የፖሊስ መኮንን ለመሆን ብቃት አለኝን?

ለ Victoria Police እንደ ፖሊስ መኮንን ሆኖ ለመስራት ፈቃድ ለማግኘት፤ የሚከተሉትን የመግቢያ ነጥቦች ማሟላት አለብዎ:

የአውስትራሊያ ዜግነት መያዝ ወይም የአውስትራሊያ ቋሚ ነዋሪነት ያለው

ጥሩ ገጸ-ባህሪና ስም እንዳለ ማሳየት 
Victoria Police በምልመላ ምርጫ ሂደት ላይ ለሚቀርቡ አመልካቾች ሰፋ ያለ የአመጣጥ ታሪክን ያጣራል። ስለ Victoria Police 
ለበለጠ መረጃ በቅድሚያ ታሪክ መመሪያ ላይ መጎብኘት: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

ማሳሰቢያ: ቀደም ሲል የነበርዎ ታሪክ በማመልከቻዎ ላይ ችግር ሊፈጥር ይችላል ካሉ፤ በፈቓደኛ የሚስጢር ማውጫ ቅጽን ሞልቶ ከማመልከትዎ በፊት ለ Victoria Police የምልመላ 

ምርጫ ቅርንጫፍ ማቅረብ። ቅጹን በሚከተለው ድረገጽ ላይ ማውጣት: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

ዝቅተኛ የህክምና ቅድመ መጠይቆችን ማሟላት
ይህን የሥራ ተግባር ለማካሄድ በ Victoria Police የህክምና ጤና ፖሊሲ መሰረት አነስተኛውን የጤና ቅድመ-ሁኔታ ማሟላት ይኖርብዎታል። 
ስለ Victoria Police ህክምና መመሪያ ለበለጠ መረጃ በሚከተለው ድረገጽ ማየት:  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

ማሳሰቢያ: ቀደም ሲል በነበርዎ የጤና ሁኔታ ለማመልከቻዎ ችግር ይፈጥራል በሚል ካሳሰብዎ የ Victoria Police ህክምና አማካሪ ክፍል በማመልከቻው ላይ ግምገማ ከማድረጉ በፊት 
ቀደም ሲል ስለነበረ የጤና ሁኔታ መጠየቂያ ቅጽ ማስገባት ይችላሉ። ቅጹን ለማውጣት በድረገጽ: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

በእንግሊዝኛ የአነጋገር ግንኙነት ችሎታ
እንደ አመልካች መጠን በተግባር ማሳየት የሚኖርብዎት አንደኛው መሰረታዊ የሙያ ችሎታ፤ የርስዎ በእንግሊዝኛ በደንብ ግንኙነት መፍጠር ችሎታ 
ይሆናል። ይህ ማለት በእንግሊዝኛ ለማንበብ፣ ለመጻፍ፣ ለመስማትና በንግግር ግንኙነት ለመፍጠር በተልእኮው ይዘት ላይ ያለዎትን የሥራ ተግባር 
ለማካሄድ የሚያስችል ብቃት ያለው እንግሊዝኛ እንዲኖርዎ ያስፈልጋል።

ማሳሰቢያ: እንዲሁም Victoria Police በተለይ በሁለት ቋንቋ ግንኙነት ማካሄድ በሚችሉት አመልካቾች ላይ ፍላጎት አለው፤ ይህም ከህዝባዊ አባል ጋር በራሳቸው ቋንቋ ማነጋገር 
ስለሚችሉ ነው።

እድሜ ከ21 ዓመት በታች ከሆነ የትምህርት ሙያ ማስረጃ ማቅረብ
ለፖሊስ ሥራ ተግባር ለማመልከት የአመልካቾች እድሜ 18 ዓመት መሆን አለበት። እድሜዎት ከ 21 ዓመት በታች ከሆነ ከማመልከትዎ በፊት 
ለ Victorian Certificate of Education (VCE)፤ ለከፍተኛ ደረጃ Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) 
ወይም ተመሳሳይ የሆነን ፈተና ማለፍ አለብዎት።

የቪክቶሪያ መንጃ ፈቃድ መያዝ
ማመልከቻ በሚካሄድበት ጊዜ ያላለፈበት የአውስትራሊያ መንጃ ፈቃድ መያዝ አለብዎት (የእጅ ማኑዋል ወይም የአውቶማቲክ መንጃ ፈቃድ 
ተቀባይነት አለው)። 



For further information, please visit www.policecareer.vic.gov.au/police

ለፖሊስ መኮንን ከማመልከቴ በፊት ምን ዓይነት ሌላ ጠቃሚ መረጃ ግምት ውስጥ 
ማስገባት አለብኝ?

• በቀን 24 ሰዓታት በሳምንት 7 ቀናት ለቪክቶሪያ ማህበረሰብ ፍላጎት የ Victoria Police ምላሽ መስጠት እንዲችል በተለያዩ የሥራ ፈረቃዎች 
ላይ በሁለት ሳምንት ውስጥ 80 ሰዓታት ይሰራሉ።

• የርስዎን ሥራ በሚጀምሩበት ጊዜ የ Victoria Police በወሰነው መሰረት በቪክቶሪያ ውስጥ ማንኛውም አካባቢ ላይ ተግባርዎን ለመፈጸም 
ይኖርብዎ ይሆናል።

• በግርጭት ሁኔታ፤ በሁከት ፈጣሪዎች እና በአደገኛ እጽና በአልኮሆል የተበከሉ ሰዎችን ለማነጋገር ይመጣሉ።

• ለአስተዳደር ግዛት ህጎችን ለማስከበር የርስዎን ግላዊነት፣ ሃይማኖትና የፖለቲካ አመለካከት ከዚህ ማራቅ ይጠበቅብዎታል።

• ጦር መሳሪያ ለመያዝ ያስፈልግዎታል።

• በርስዎ ሥራ ተግባር ላይ እና ሥራው ካለቀ በኋላ ያለዎት ባህሪ ምግባር ከፍተኛ ደረጃ መሆን እንዳለበትና የ Victoria Police ክቡርነት ዋጋን 
ማሳየት አለበት።

• ለአካዳሚ ከመጀመርዎ በፊት በርስዎ አካዳሚ ስልጠና እንዲሁም በሥራ ላይ ለመጀመሪያ ዓመት ጠቃሚ የሆነን የመጀመሪያ እርዳታ ምስክር 
ወረቀት ማግኘት ይኖርብዎታል። 

ለፖሊስ መኮንን የማመልከቻ ሂደት ምንድ ነው?

እንደ አመልካች መሆን በ Victoria Police ተቀጥሮ ለመሥራት ከመመረጥዎ በፊት ከዚህ የሚከተሉትን ደረጃዎች ማለፍ ይኖርብዎታል:

እርምጃ 1 በመስመር ላይ ማመልከቻ ማስገባት በድረገጽ www.policecareer.vic.gov.au/police

እርምጃ 2 ለፈቃድ ማስገኛ ማጣሪያ 

እርምጃ 3 የመግቢያ ፈተና 

እርምጃ 4 የቅድሚያ አመጣጥ ታሪክ ማጣሪያ

እርምጃ 5 ለአካል ብቃት ምርመራ

እርምጃ 6 ለስነ-ልቦና ምርመራ

እርምጃ 7 የጤና ምርመራ 

እርምጃ 8 አጠቃላይ ማጣሪያ

እርምጃ 9 በፓነል ቡድን ቃለመጠይቅ



የበለጠ መረጃ ሲፈለግስ?
ማየት: www.policecareer.vic.gov.au/police

ጥያቄዎን ኢሜል ለማድረግ: rsbmarketing@police.vic.gov.au

ወይም ለእኛ በስልክ (03) 9247 3212 ይደውሉ

 

የፖሊስ መኮንን በመሆን ደመወዙና ጥቅሞቹ ምንድ ናቸው?

• በአካዳሚው ውስጥ ስልጠና ከጀመሩበት ቀን ጀምሮ ብቃት ያለው ደመወዝ

• በየዓመቱ የደመወዝ ጭማሪና ከመደበኛ ደመወዝ በላይ ለሥራ ፈረቃ ተጨማሪ አበል

• ብዛት ያለው ለጡሮታ ሱፐርአኑወሽን ተቀማጭ ክፍያ

• የ 9 ሳምንታት የዓመት ፈቃድ

• ለመከላከያ ሃይል ፈቃድ፡ ለእናትነት/አባትነት መሆን ፈቃድ፤ ለትምህርት ፈቃድ፤ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት የእረፍት ፈቃድ

• የደንብ ልብስ ይቀርባል

• የሥራ ደህንነት

• ሥራዎን በሚያካሂዱበት ጊዜ መማርና ማሻሻልን ለመቀጠል እድሎች ማግኘት።

እንደ ፖሊስ መኮንን መሆኔ ምን ዓይነት ስልጠና አገኛለሁ?

ለመጀመሪያ 2 ዓመታት የርስዎ ጅመራ ስልጠና እና ከ Victoria Police ጋር ለ12 ሳምንታት ሥራዎ የሚያካትተው:

ከሳምንት  
1 እስከ 12

በአካዳሚ ላይ የመጀመሪያ ሳምንት ቆይታዎት የመተዋወቂያ ሳምንት ሲውል እንደ ድርጅት መጠን ከ Victoria Police 
ምልመላ ጋር ለመለማመድ ተብሎ የወጣ ነው።

በአካዳሚው ላይ ስልጠና የሚጀምረው በህግ፤ በግንኙነት ፈጠራ ችሎታ፤ በወታደራዊ ልምምድ፤ ደህነቱ ስለተጠበቀ 
ተልእኮ ስልጠና (የጦር መሳሪያን ያካተተ) እና በማህበረሰብ ተሳታፊነት በተመለከተ ይሆናል።

ሰለ ፖሊስ መሆን በሚካሄድ የ POL50115 ዲፕሎማ ሲጀምሩ፤ በ12 ወራት መጨረሻ ላይ ቃለ መሃላ ይፈጽማሉ።

ከሳምንት  
13 እስከ 31

በፖሊስ ጣቢያ ላይ ተግባራትን ከማካሄድ፤ በተጨማሪ ስልጠው በአካዳሚክ ውስጥ ይቀጥላል፤ ይህም የህዝብን ትእዛዝ 
ተቀብሎ ምላሽ ስለመስጠት ስልጠና ማካሄድ እና ክፍሎች ባለው ቫን መኪና ላይ ሆኖ በቤተሰብ ላጋጠመ ሁከት ሂዶ 
መስራት።

እውቀት፤ ችሎታና የሥራ ልምድ እያገኙ ሲመጡ የርስዎ ተግባራት በየጊዜው እየጨመረ ይሄዳል።

ከሳምንት  
32 እስከ 52

እንደ የመጀመሪያ ምላሽ ለርስዎ በተመረጠ የቅድሚያ አካዳሚ ስልጠና በፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ማካሄድና ከመንገድ ፖሊስ 
ክፍል ጋር ማለት በአውራ መንገድ ቁጥጥር እና RPDAS (በመንገድ ላይ የአልኮሆል ፖሊስ ክፍል – ለጠጣ ማጎሪያ 
አውቶቡስ/booze bus) ባካተተ የሥራ ቦታ ላይ አብረው ይቆያሉ።

ከሳምንት 
53 እስከ 116

የርስዎን የመንዳት ስልጠና ያጠናቅቁና የብርማ/ሲልቨር መንጃ ፈቃድ ያገኛሉ። 

የርስዎ ቀጠሮ እንደሚነገርዎትና ታዲያ እንደ አጠቃላይ ተግባር ፈጻሚ ፖሊስ መኮንን መሆንዎ መጠን ለበለጠ ሥራ 
ተግባራት ለመፈጸም ወደ ስልጠና ማቆያ ጣቢያ ይሄዳሉ።

ለፖሊስ ዲፕሎማ የሚያስፈልገውን ሁሉ በዚህ ጊዜ መጨረሻ ላይ ካጠናቀቁ፤ የርስዎ ሥራ ድርሻ እንደ ተራ ፖሊስ እንደሆነ ይነገርዎትና የርስዎን 
ዲፕሎማ ያገኛሉ።

ይህ የመነሳሻ ስልጠና ገና እየጀመረ ነው። እንደ የVictoria Police አባል መሆንዎ መጠን በርስዎ የሙያ አቅርቦት ጊዜ በሥራ ለየት ያለ 
ስልጠናን ያካሂዳሉ።


