
 

يقوم الشرطي بواجبات خطرة ومتنوعة . وتعمل الشرطة على حماية األرواح والممتلكات، وكشف الجناة وإلقاء القبض عليهم، ومساعدة 
المحتاجين إلى مساعدة.

بعد تلقي تدريب تجنيدك األولي، تبدأ حياتك المهنية مع Victoria Police باعتبارك شرطي لفترة تجريبية. وسوف تمضي سنتين لتعزيز 
تدريبك واكتساب الخبرة كشرطي ذات وجبات عامة قبل تثبيتك في منصبك.

ويحضر الشرطي ذات الواجبات العامة أوال في مكان الحادث في أّي جريمة يتم اإلبالغ عنها أو الحاجة العامة لتوفير الخدمة لمجتمع 
فيكتوريا 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في األسبوع.

ويعمل معظم أفراد Victoria Police كضابط شرطة ذات وجبات عامة، ولكن هناك أيضا العديد من األدوار المتخصصة التي تتطلب مزيدا 
من التدريب وعادة ما تتطلب ما ال يقل عن 4-2 سنوات من الخبرة العملية للواجبات العامة كمتطلبات مسبقة للوظيفة.

شرطي

باب االلتحاق 
مفتوح اآلن



ما هي المهام التي يقوم بها شرطي الواجبات العامة؟
بعض الحاالت التي قد تحتاج إلى إدارتها كشرطي الواجبات العامة هي:

منع السلوك المعادي للمجتمع  •
التعامل مع المخاوف المتعلقة بسالمة المجتمع  •

حل النزاعات  •
الحضور في مكان الحادث  •

التحقيق في الجريمة  •
فرض قانون السير  •

تعامل مع األشخاص الذين هم تحت تأثير المخدرات والكحول  •
حضور الحوادث الحرجة وحاالت الطوارئ  •

يطلب منك تقديم أوراق العمل في معظم الحاالت التي تحضرها، بما في ذلك الحفاظ على ورقة عمل وهي بمثابة مذكرات مستمرة حول 
الواجبات التي تؤديها في كل نوبة. وسوف يطلب منك أيضا إعداد أوراق عمل للمحكمة وبالتالي حضور جلسات االستماع لتقديم األدلة.

هل أنا مؤهل من إجل أّن أصبح شرطي؟
لكي تكون مؤهال للعمل كشرطي في Victoria Police، يجب أن تستوفي متطلبات الدخول التالية:

حاصل على المواطنة األسترالية أو اإلقامة الدائمة األسترالية

إظهار حسن الخلق والسمعة
 Victoria Police بإجراء فحوصات واسعة النطاق على المتقدمين أثناء عملية االختيار. لمزيد من المعلومات حول Victoria Police تقوم

http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية لتاريخ السابق قم بزيارة

مالحظة: إذا كنت قلقا من أن تاريخك السابق قد يؤثر على طلبك، يمكنك تقديم طلب إفصاح طوعي إلى فرع Victoria Police قبل التقدم بطلب االنتساب. 
 http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :وتنزيل النموذج على الموقع

تلبية الحد األدنى من المتطلبات الطبية
سوف يطلب منك تلبية الحد األدنى من المتطلبات الطبية وفقا للسياسةالطبية Victoria Police من أجل أداء هذه الوظيفة. لمزيد من المعلومات 

http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية الطبية قم بزيارة Victoria Police حول

مالحظة: إذا كنت تشعر بالقلق من أن لديك حالة طبية موجودة مسبقا قد تؤثر على طلبك، يمكنك تقديم إستفسار أولي عن طريق إستخدام نموذج الحالة الطبية إلى وحدة 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :للتقييم قبل تقديم الطلب. قم بتنزيل النموذج على الموقع Victoria Police االستشارات الطبية

إظهار مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية السليمة
وأحدى المهارات األساسية التي سوف تحتاج إلى إظهارها كمقدم، هي قدرتك على التواصل بشكل جيد في اللغة اإلنجليزية. وهذا يعني قدرتك 

على القراءة والكتابة واالستماع والتواصل لفظياً باللغة اإلنجليزية على مستوى الذي يسمح لك القيام بمهام الوظيفة بكفاءة في سياق العمليات.

مالحظة: Victoria Police أيضا ًمهتمة بشكل خاص بمتقدمين ذات مهارات في التواصل بلغتين الذين قادرون على التحدث إلى أحد أفراد المجتمع بلغتهم األم.

تقديم إثبات بالمؤهالت التعليمية إذا كنت تحت سن 21 سنة
يجب أن يكون المتقدمون 18 سنة من العمر لتقديم طلب للحصول على منصب بالشرطة. إذا كنت تحت 21 سنة من العمر، يجب أن تكون 

حاصل على شهادة فيكتوريا للتعليم (Victorian Certificate of Education (VCE))، أو أكبر سناً حاصل على شهادة فيكتوريا للتعلم التطبيقي 
(Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)( أو ما يعادلها قبل ثقديم الطلب.

حائزعلى رخصة قيادة في فيكتوريا
يجب أن يكون لديك رخصة قيادة أسترالية حالية في وقت تقديم الطلب )رخصة قيادة يدوية أو أوتوماتيكية هي مقبولة(.



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

ما هي المعلومات الهامة األخرى التي يجب أخذها بعين االعتبار قبل التقدم لكي أصبح شرطي؟
سوف تعمل 80 ساعة في األسبوعين عبر مجموعة من االنوبات لتمكين Victoria Police االستجابة الحتياجات المجتمع الفيكتوري 24 ساعة في   •

اليوم و 7 أيام في األسبوع.

.Victoria Police في بداية حياتك المهنية قد يطلب منك أداء واجب في أّي مكان داخل فيكتوريا على النحو الذي تحدده  •

وسوف تواجه حاالت صراع، وجناة عنيفين وأشخاص تحت تأثير المخدرات والكحول.  •

ويتوقع منك أن تضع جانبا وجهات نظرك الشخصية والدينية والسياسية لدعم قوانين الدولة.  •

وسيطلب منك حمل سالح ناري.  •

.Victoria Police ويجب أن يكون سلوكك داخل وخارج الواجب على مستوى عال ويعكس قيم  •

سوف تحتاج إلى الحصول على شهادة اإلسعافات األولية قبل البدء في األكاديمية التي هي صالحة للتدريبك في األكاديمية باإلضافة إلى السنة   •
األولى في الوظيفة.

ما هي أجراءات تقدم بطلب للحصول على وظيفة شرطي؟
:Victoria Police كمقدم طلب، سوف يطلب منك التقدم من خالل المراحل التالية قبل أن يتم اختيارك للعمل مع

تقديم طلب عبر اإلنترنت على الموقع: www.policecareer.vic.gov.au/policeالخطوة 1

التحقق من األهليةالخطوة 2

امتحان القبولالخطوة 3

فحوصات الخلفيةالخطوة 4

اختبار اللياقة البدنيةالخطوة 5

االختبار النفسيالخطوة 6

االختبار الصحيالخطوة 7

االختبار العامالخطوة 8

مقابلة من قبل مجموعةالخطوة 9



هل تحتاج لمزيد من المعلومات؟
www.policecareer.vic.gov.au/police :قم بزيارة

rsbmarketing@police.vic.gov.au :أو إرسل استفسارك عبر البريد اإللكتروني إلى
أو االتصال بنا على: 3212 9247 (03)

 

ما هي الفوائد والرواتب لمنصب شرطي؟
الراتب األساسي التنافسي من اليوم األول من التدريب في األكاديمية  •

زيادات على الراتب سنويا وبدالت النوبات اإلضافية باالضاقة الى راتبك األساسي  •

حزمة مخصصات التقاعد السخية  •

9 أسابيع إجازة سنوية  •

إجازة قوة الدفاع؛ إجازة األمومة / األبوة؛ إجازة الدراسية؛ إجازة الخدمة الطويلة  •

توفير الزي الرسمي  •

األمان الوظيفي  •

فرص التعلم المستمر والتطور طوال حياتك المهنية.  •

ما هو التدريب الذي سأحصل عليه كشرطي؟
سوف يشتمل تدريبك األولي لمدة أول سنتين و 12 أسبوعا من عملك مع Victoria Police ما يلي:

 األسبوع
1 - 12

سيكون أسبوعك األول في األكاديمية أسبوع تعريفي، مكرس لتعريف المجندين على Victoria Police كمنظمة.

وسيبدأ التدريب في األكاديمية بالقانون ومهارات التواصل وتمارين تدريبية والسالمة التشغيلية )بما في ذلك 
األسلحة النارية( والمشاركة المجتمعية.

.POL50115 سوف تقوم بحلف اليمين الدستوري في نهاية األسبوع 12، عندما ستبدأ دبلوم الشرطة

 األسبوع
13 - 31

ويستمر التدريب في األكاديمية باإلضافة إلى أداء الواجبات في مركز الشرطة، وتلقي تدريب على االستجابة لطلبات 
العامة، والعمل في شعبة الحافلة التي تحضر حوادث العنف العائلي.

وسيتم توسيع واجباتك مع مرور الوقت في حين تكتسب المعرفة والمهارات والخبرة.

 األسبوع
32 - 52

سوف تخضع بعد األكاديمية ألى الخدمة في مركز الشرطة كمستجيب أول وقضاء بعض الوقت مع وحدة شرطة الطرق، 
بما في ذلك دورية الطرق السريعة و RPDAS )قسم شرطة الطرق وحدة الكحول - حافلة الكحول(.

 األسبوع
53 - 116

سوف تكمل تدريبك على القيادة والحصول على رخصة القيادة الفضية.

وسيتم تأكيد موعدك وسيتم تعينيك في محطة تدريب كشرطي واجبات عامة مع مزيد من المهام الوظيفية إلكمالها.

في نهاية هذه الفترة، إذا كنت قد أكملت جميع متطلبات دبلوم الشرطة، سوف تثبت في منصبك كشرطي وسوف تتلقى دبلومك.

هذا التدريب األولي هو مجرد بداية. سوف تستمر كعضو في Victoria Police في الخضوع للتدريب على وظيفة محددة خالل حياتك المهنية بأكملها.


