
 

ي قواها العاملة، ويجري حالياً 
مة بالتنوع �ف ف VICTORIA POLICE مل�ت

. ف طي�ي توظيف ضباط حجز �ش

تعت�ب وظيفة Police Custody Officer (PCO) مهنة 
محفزة ومليئة بالتحديات ومجزية، وسوف تقوم فيها 

ي إدارة ورعاية الأشخاص المحتجزين.
بدور حاسم �ف

تناسب وظيفة PCO الأشخاص الذين يريدون وظيفة 
مستقرة ويستطيعون العمل بنظام المناوبة. هذه 

ف عىل الأشخاص  وظيفة مفعمة بالنشاط، وسوف يتع�ي
ف بهذه الوظيفة الِحفاظ عىل قوتهم  الملتحق�ي

وحركتهم. وسوف يعمل PCOs بشكل مستمر مع 
أشخاص محتجزين، لذلك ل بد أن يتحلوا بالنضج 

والقدرة عىل التأقلم وأن تكون لديهم مهارات تواصل 
وتعامل قوية.

موا بسياسات  ف ف أيضاً عىل PCOs أن يل�ت سوف يتع�ي
طي وأن تكون لديهم مهارات  واجراءات الحجز ال�ش
ي استخدام الكمبيوتر. ويجب أيضاً أن يكونوا 

عالية �ف
ذوي شخصيات وسمعة جيدة وأن يكونوا قادرين 

عىل عدم مزج معتقداتهم الشخصية مع العمل وأن 
يتحلوا بالحيادية.

توفر Victoria Police بيئة مناسبة للأشخاص 
 . ف ف والقادرين عىل التأقلم والمنصف�ي الناضج�ي

وبصفتك موظف لدى Victoria Police، سوف تكون 
ي ذلك علوات المناوبة واجازة 

ة بما �ف لديك مزايا كث�ي
الأمومة والأبّوة المدفوعة.
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ما هي مسؤوليات الوظيفة

القيام بكافة المهام المتعلقة بإدارة الأشخاص 	 
.Victoria Police ي عهدة

�ف

ضمان صحة ورفاهة وسلمة الأشخاص 	 
اف  �ش ف وزوارهم والإ المحتجزين والموظف�ي

عليهم.

ي مواقع 	 
تنظيم إدارة وتنقل وحضور المحتجزين �ف

خارجية أو توف�ي روابط الفيديو لهم. 

القيام بجميع مهام إدارة المحتجزين وفقاً 	 
ي ذلك 

يعات والسياسات والإجراءات، بما �ف للت�ش
إعداد المراسلت الروتينية، وسجلت الحضور، 

دارية الأخرى. واعداد التقارير والمهام الإ

أخذ البصمات، وإدارة الحمض النووي، 	 
، واختبار الأدلة، وتقديم  ي

والتصوير الفوتوغرا�ف
ي المحكمة عىل النحو المطلوب.

الأدلة �ف

ي هذه الوظيفة؟
ما هي أماكن العمل �ف

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)
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هل أنا مؤهل لتقديم طلب؟ 

ي وظيفة PCO لدى 
لكي تكون مؤهلً للعمل �ف

Victoria Police، يجب أن تفي بمتطلبات القبول 
التالية:

أن يكون عمرك أك�ب من 18 سنة	 

اليا	  الياً أو مقيماً دائماً بأس�ت أن تكون مواطناً أس�ت

الية كاملة أو 	  أن تكون لديك رخصة قيادة أس�ت
تجريبية

أن مؤ�ش كتلة جسمك (BMI) 30 أو أقّل 	 

أن ل تكون عليك أوامر قبض غ�ي منفذة، أو أوامر 	 
دفع أو خطط للسداد فيما يتعلق بمخالفات 

مرورية أو مخالفات مواقف سيارات 

ما هي اجراءات الطلب؟

 :Victoria Police ن عليك المرور ع�ب المراحل التالية قبل اختيارك للعمل لدى كمقدم طلب، سوف يتع�ي

ي www.policecareer.vic.gov.au/pcoل ا ةوطول 
و�ف لك�ت تقديم طلب ع�ب الموقع الإ

الخضوع لفحوصات أولية عن خلفيتكل ا ةوطول 

ي يوم تقييميل ا ةوطول 
المشاركة �ف

اجراء اختبارات نفسيةل ا ةوطول 

الخضوع لمسح نفسيل ا ةوطول 

يل ا ةوطول  الخضوع لتقييم ط�ب

الخضوع لفحوصات شاملة عن خلفيتكل ا ةوطول 

اجراء اختبار اللياقةل ا ةوطول 

اجراء مقابلة مع هيئةل ا ةوطول 

استلم عرض الوظيفةل لا ةوطول 



 

ما التدريب الذي سوف أتلقاه؟

سوف يُطلب من PCOs إتمام دورة تدريبية مدتها 
 Police Academy ي

ي ستقام �ف
ثمانية أسابيع وال�ت

ي مركز 
ي Glen Waverly و Melbourne و�ف

الواقعة �ف
طة الذي يتم توزيعهم إليه. وأثناء التدريب،  �ش

سوف يتم تدريسك إدارة الحجز وإدارة رعاية السجناء. 

ي أكاديمية Victoria Police صارم 
التدريب �ف

ومنضبط، وتكتنفه أيضاً تحديات جسدية، 
وأكاديمية وذهنية.

ي يجب أن 
ما هي  ةمعلومات  ةمهمة  لأخرى  ة�ت

ن  لعتبار قبل تقديم  ةطلب؟ آخذها بع�ي

ة اختبار مدتها 	  سوف يخضع مقدمو الطلبات لف�ت
ثلثة أشهر بعد النتهاء من التدريب.

ف عىل PCOs الحفاظ عىل مستوى 	  سوف يتع�ي
ة العمل، قد  صحي من اللياقة البدنية. وطيلة ف�ت

يُطلب من PCOs الخضوع لختبار لياقة بدنية 
نصف سنوي.

سوف يخضع مقدمو الطلبات لختبارات منتظمة 	 
للمخدرات والكحول.

ف عىل شاغل الوظيفة استكمال 	  سوف يتع�ي
ي المنظمة، 

متطلبات الصحة والسلمة المهنية �ف
ي قد تشتمل عىل تدريب محىلي يتعلق 

وال�ت
باستخدام المعدات والمواد الكيميائية الخطرة.

ف عليك اللمام حالياً بالقانون، لأنه سيتم 	  ل يتع�ي
تدريسك ما يجب عليك معرفته خلل دورتك 

التدريبية.

ل حاجة لمؤهلت تعليم عالي لهذه الوظيفة. 	 
ومع ذلك، يجب أن يكون عمرك 18 سنة أو أك�ش 

ي وقت تقديم الطلب.
�ف

سوف يتم توزيع العمل عىل PCOs بنظام نوبات 	 
نهارية ونوبات بعد الظهر ونوبات ليلية. وتستمر 

احة  نوبة العمل لمدة 8.06 ساعة و تشمل اس�ت
لمدة نصف ساعة لتناول وجبة. وقد تختلف 

أوقات بداية ونهاية نوبة العمل حسب الموقع.

سوف يحمل PCOs عصاً وأصفاداً ورشاش الفلفل.	 
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