
ما هـو دور PSO؟
PSO موظفون يعّينون في محطات القطار في أنحاء والية فيكتوريا بين السادسة (6) مساًء 
شبكة  يقصدون  الذين  شخصاً  الـ 400000  حماية  أجل  من  يوم،  كل  صباحاً  والثالثة (3) 

القطارات. إن موظفي PSO مسؤولون عما يلي:
•  اإلشراف الفعال على قاصدي القطار والحفاظ على حضور واضح ومنظور

•  مساعدة الناس في استعالماتهم العامة

•  تقديم النصح والحرص على شعور أفراد المجتمع باألمان

المتعلقة  المخالفات  ذلك  في  بما  العامة  لآلداب  المخالف  التصّرف  حوادث  •  معالجة 
بالكحول والمخدرات وإلحاق الضرر باألمالك

PROTECTIVE SERVICES 
OFFICER

PROTECTIVE SERVICES OFFICERS (PSO) خدمات حماية

VICTORIA POLICE تبحث عن أشخاص ليقوموا بدور موظفي 



تقديم إثبات عن مؤهالتك العلمية إذا كنت دون 21 سنة من العمر
إذا كنت دون 21 سنة من العمر، يجب عليك أن تكون قد نجحت في الشهادة الثانوية الفيكتورية (VCE) أو ما يعادلها (درجة عليا من الشهادة الفيكتورية 

للتعلم التطبيقي (VCAL) أيضاً مقبولة) قبل التمرين التعريفي.

الحيازة على رخصة سوق صادرة من فيكتوريا 
يجب عليك أن تحمل رخصة سوق فيكتورية صالحة وقت التمرين على العمل، ونقبل رخص السوق اليدوية واألوتوماتيكية. 

مالحظة: إن Victoria Police مهتمة بشكل خاص في استقطاب أشخاص يتمتعون بالقدرة على التواصل بلغتين 
والقادرين على التكلم مع أفراد المجتمع بلغتهم األصلية ونقل المعلومات إلى اإلنجليزية.

هل يحق لي أن أكون PSO؟

كي تكونوا مستحقين للعمل للشرطة Victoria Police كموظفي خدمات حماية PSO يجب أن تستوفوا شروط الدخول التالية:

الجنسية األسترالية أو اإلقامة الدائمة في أستراليا 
.Victoria Police يجب أن تكون مواطناً أسترالياً تحمل الجنسية األسترالية أو اإلقامة الدائمة األسترالية لكي تنضم إلى موظفي خدمات حماية

إثبات السلوك الحسن والسمعة الجيدة 
تجري Victoria Police تفتيشاً مكثفاً عن سجّل مقّدمي طلبات العمل كـ Protective Services Officer خالل عملية اإلنتقاء. لمزيد من المعلومات حول 

.www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso :راجع الموقع اإللكتروني Victoria Police الدليل التوجيهي لسجل السوابق والتابع لـ

اإليفاء بالحّد األدنى للشروط الطبية 
سيتوجب علينك اإليفاء بالحد األدنى للشروط الطبية وفقاً لسياسة Victoria Police الطبية من أجل أداء الدور المطلوب. لمزيد من المعلومات حول الدليل 

.www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso :راجع الموقع اإللكتروني Victoria Police الطبي التوجيهي لـ

إظهار مهارات جيدة للتواصل باللغة اإلنجليزية
سيتوجب عليك األساسية التي يجب عليك أن تتمتع بها عندما تتقدم بطلب عمل كموظف PSO هي قدرتك على التواصل جيداً باللغة اإلنجليزية، مما يعني 

قدرتك على القراءة والكتابة واإلصغاء والتخاطب باللغة اإلنجليزية بمستوى يمكِّنك من القيام بواجباتك التي يتطلبها دورك في سياق العمل.

www.policecareer.vic.gov.au/pso لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الموقع



ما هي المعلومات المهمة األخرى التي يجب أن آخذها بعين اإلعتبار قبل تقديم 
الطلب ألصبح PSO؟

•  سوف تعمل كموظف PSO 80 ساعة في األسبوعين بدوام دائم يبدأ عند العصر (يبدأ وقت العمل بين الساعة الثالثة (3) بعد الظهر والسابعة (7) 
مساًء وينتهي بين الثانية صباحاً والثالثة صباحاً)

•  كموظف PSO سوف تواجه نزاعات ومخالفين ومعتدين عنيفين وأشخاص تحت تأثير المخدرات والكحول

•  كموظف PSO ُينتَظر منك أن تدع جانباً آراءك الشخصية والدينية والسياسية من أجل اتِّباع قوانين الوالية

ً كموظف PSO يتوّجب عليك أن تحمل سالحا  •

•  كموظف PSO يعكس سلوكك في العمل وخارجه شخصيتك و Victoria Police ويجب أن يكون سلوكك ذات مستوى رفيع وأن يعكس القيم التي 
Victoria Police تؤمن بها الشرطة

•  كموظف PSO سوف تحتاج لسيارة خاصة تنقلك إلى عملك ومنه إلى المنزل ألن خدمات المواصالت العامة تكون قد توقفت عندما تنتهي من 
دوامك

•  كموظف PSO سوف نمنحك مجاالً لتختار المنطقة التي تود العمل فيها بعد التدريب؛ ولكن ذلك يعتمد على ما إذا كان العمل فيها متاحاً أم ال

ما هي إجراءات تقديم طلب للعمل كـ PSO؟

:Victoria Police أن تمّر بالمراحل التالية قبل أن يتم اختيارك لوظيفة مع PSO يتوّجب عليك كمقّدم طلب للعمل كـ

م طلباً عبر اإلنترنت في الموقع www.policecareer.vic.gov.auالخطوة 1 قدِّ

تجري امتحاناً الخطوة 2

تخضع لتحقيق أولي عن سجلّكالخطوة 3

تجري اختباراً للياقتك البدنية الخطوة 4

تجري فحصاً مسحياً نفسانياً الخطوة 5

تجري فحصاً طبياًالخطوة 6

تخضع لتدقيق شامل لماضيكالخطوة 7

تجري لجنة مقابلة معكالخطوة 8

www.policecareer.vic.gov.au/pso لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الموقع



ما هو الراتب والفوائد التي يتلقاها موظف PSO؟

راتب أساسي جيد وتنافسي من أول يوم تدريب  •

زيادات سنوية في الراتب وعالوات إضافية لوردية أو دوام العمل  •

•  إجازة تسعة (9) أسابيع (تتكّون من خمسة (5) أسابيع إجازة ترفيهية، وأسبوعين (2) بديالً عن العطل الرسمية زائد 10 أيام أليام العطل المتراكمة 
التي لم تأخذها)

إجازة قوى الدفاع  •

نزّودك نحن بزّي العمل  •

أمن وظيفي  •

ما هو التدريب الذي سأتلقـاه كـ PSO؟
يتلقى جميع موظفينا PSO تدريباً للستة أشهر األولى من وظيفتهم من ِقَبل شرطة فيكتوريا Victoria Police كاآلتي:

ما زلت بحاجة لمزيد من المعلومات؟

تقيم Victoria Police ندوات معلومات حول عمل PSO كل 
أسبوع في مدينة ملبورن ومحيطها.

لإلِطالع على التواريخ واألوقات راجع الموقع: 
www.policecareer.vic.gov.au/pso/info-session

أو

أرِسل بريداً إلكترونياً إلى: 
rsbmarketing@police.vic.gov.au

 األسبوع 1 إلى 12: تدريب في أكاديمية Victoria Police في القانون ومهارات التواصل وتدريب على السالمة العملية 
(بما في ذلك تدريب على األسلحة)

األسبوع 13 إلى 24: تدريب في محطة قطار في وسط مدينة ملبورن التجاري CBD مع معلـِّم





