
 

VICTORIA POLICE သည္ မိမိ၏ အလုပ္တပ္ဖြ ဲ႕တြင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အသုိင္းအဝုိင္းမွလူမ်ား ပါဝင္ေနရန္ 

ရည္ဆူးထားၿပီး ယခုအခါ ရအဲခ်ဳပ္အေႏွာင္ အရာရွမိ်ား ကုိစုေဆာင္းလ်က္ ရွပိါသည္။ 

Police Custody Officer (PCO) အခန္းက႑သည ္
စိတ္ထက္သန္မႈကိုေပးေနေသာ၊ စိန္ေခၚမႈရွေိနေသာႏွင္ ့
ထိုက္ထိုက္သန္သန္ဝင္ေငြရရွေိသာ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း 
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၄င္းတြင ္သင္သည ္အက်ဥ္းခ်ခံေနရ သူမ်ား၏ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့သာယာဝေျပာေရးကိ ုအကၡရာက်သည္ ့
အခန္းက႑မ ွေန၍လုပ္ေဆာင္ေပး မည္ျဖစ္သည္။  

PCO က႑မွာ တည္ၿငိမ္ေသာအလုပ္မ်ဳးိကိ ုလိုလားၿပီး 
အဆိုင္းႏွင့္လုပ္ရသည့္အလုပ္ကိ ုလုပ္ႏိုင္သည္ ့
လူမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါသည္။ ဤအလုပ္သည ္လႈပ္လႈပ ္
ရွားရွားလုပ္ရသည္ ့က႑ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရရွမိည္ ့
ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားအေနျဖင္ ့မိမိတို႔၏ ခြန္အားႏွင္ ့
ေရြ႕လ်ားႏိုင္စြမ္းမႈကိ ုထိန္းသိမ္းထားရန ္လိုမည္ျဖစ ္သည္။ 
PCOs မ်ားအေနျဖင္ ့အထူးသျဖင္ ့အခ်ဳပ္အေႏွာင္တြင္ရွေိ
သာလူမ်ားႏွင္ ့လုပ္ကိုင္ေန ရမည္ျဖစ္သည္၊ သူတို႔အေနျဖင္ ့
ရင့္က်က္ၿပီး ေနသားတက် ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏုငိ္ရန္ႏွင္ ့ခိုင္မာေသာ 
ဆက္ဆံေရးႏွင္ ့ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား 
ရွရိန္လိုအပ္ပါသည္။

PCOs မ်ားအေနျဖင္ ့ရဲ အခ်ဳပ္အေႏွာင ္မူဝါဒမ်ားႏွင္ ့
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင္ ့ခိုင္မာသည္ ့ကြန္ပ်ဴတာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား 
ရွေိနရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ သူတို႔အေနျဖင္ ့ေကာင္းမြန္ေသာ 
အက်င့္စာရိတၱႏွင္ ့ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာ္မႈ ရွသိူမ်ားျဖစ္သည္ကိ ု
တင္ျပရန္လိုအပ္သည့္အျပင ္ေဝဖန္မႈကင္းမဲ့ေနရန ္
အတြက ္မိမိတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ယံုၾကည္မႈမ်ားကိ ု
ေဘးဖယ္ထားႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

Victoria Police သည္ ရင့္က်က္ေသာ၊ ေနသားက် 
ေအာင္လုပ္ႏိုင္ေသာႏွင့္ သာနာညီမွ်ေသာစိတ္ထား 
ရွသိူမ်ားတို႔ ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
တစ္ခုကိုေပးအပ္ထားပါသည္။ Victoria Police ၏ 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္သည္ အလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
သက္သာခြင့္မ်ားကို ရယူရပါ လိမ့္မည္၊ အဆိုင္းအလုပ္ 
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ လုပ္ခရမည္ ျဖစ္သည့္ မိခင္ႏွင့္ ဖခင္ 
အလုပ္ပ်က္ခြင့္မ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

Police Custody Officer –  
အခ်က္အလက္ စာခ်ပ္လႊာ



 

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္

www.policecareer.vic.gov.au/pco တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

အလုပ္က႑၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
• Victoria Police ၏ အခ်ဳပ္အေႏွာင ္

ေအာက္တြင္ရွေိသာလူမ်ားအား စီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့
တာဝန ္အားလံုးကိ ုထမ္းေဆာင္ရန္။

• အခ်ဳပ္အေႏွာင္ေအာက္ရွလိူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင္ ့
သူတို႔၏ဧည့္သည္မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ သာယာဝေျပာေရး၊ 
လံုၿခံဳေရးႏွင္ ့ႀကီးၾကပ္ေရးတို႔ကု ိေသခ်ာေစရန္။

• အခ်ဳပ္အေႏွာင္ရွလိူမ်ားအတြက ္စီမံခန္႔ခြေဲရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျပင္ပေနရာသို႔ သြားေရာက္မႈ သို႔မဟုတ ္
ဗီဒီယိ ုအခ်တိ္အဆက္တို႔ကိ ုစီမံကြတ္ကဲေပးရန္။

• ျပဌာန္းထားသည္ ့ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင္ ့လုပ္ထံုးလု
ပ္နည္းမ်ားတို႔ႏွင့္အည ီအခ်ဳပ္အေႏွာင ္စီမံကြတ္ကဲေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကိ ုထမ္းေဆာင္ရန-္ ပံုမွန ္စာေပးစာယူ၊ 
လာေရာက္ေတြ႔ဆံုမႈ မွတ္ပံုတင္၊ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင္ ့
အျခား စီမံေရးရာ  လုပ္ငန္းမ်ားတို႔ကိ ုစီစဥ္ေပးျခင္းတို႔ 
အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။

• လက္ေဗြယူျခင္း၊ DNA ရယူစီမံျခင္း၊ ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္း၊ 
သက္ေသအေထာက္အထား စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရ
န္ႏွင္ ့လိုအပ္သလု ိတရားရံုး၌ သက္ေသ ထြက္ခ်က္ေပးျခင္း။

ရာထူးေနရာမ်ားကို ခန္႔ထားေပးမည့္ တည္ေနရာမ်ားမွာ 
အဘယ္နည္း။
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)



 

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္

www.policecareer.vic.gov.au/pco တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္သည ္ေလွ်ာက္ထားရန ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင္ ့ကိုက္ညီပါ 
သလား။
PSO တစ္ဦးအျဖစ ္ဗစ္တိုးရီးယားရဲတပ္ဖြ ဲ႕ Victoria Police တြင ္
အလုပ္လုပ္ရန္အတြက ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့ ္ညီညြတ္ရန္အလို႔ငွာ၊ 
ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းဝင ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုသင ္ကိုက္ညီရမည-္

• အသက ္18 ႏွစ္အထက္

• သင္သည ္ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး သို႔မဟုတ ္
အၿမဲတမ္းေနထိုင္သူတစ္ဦး

• ၾသစေၾတးလ်န္း ကားေမာင္းလိုင္စင ္သို႔မဟုတ ္
အစမ္းကာလေမာင္းလိုင္စင္

• ကိုယ္ခႏၶာထုထည ္(BMI) 30 သို႔မဟုတ ္၄င္းေအာက္

• ယာဥ္ေၾကာ သို႔မဟုတ ္ယာဥ္ရပ္နားရာ စည္းကမ္းေဖာ
က္ဖ်က္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ ့မၿပီးျပတ္ေသးသည္ ့ဝရမ္း၊ 
မၿပီးျပတ ္ေသးသည္ ့ဒဏ္ေငြေဆာင္ရန္အမိန္႔ သို႔မဟုတ ္
ဒဏ္ေငြေဆာင္မည့္အစီအစဥ ္ေၾကြးက်န္

ေလွ်ာက္လႊာ ေလွ်ာက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဘယ္နည္း။
ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးအျဖစ္ သင္သည္ ဗစ္တုိးရီးယား ရဲတပ္ဖြ ဲ႕ Victoria Police တြင္ အလုပ္အကုိင္ 
ခန္႔ထားရန္ ေရြးခ်ယ္မခံရမီ၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ရန္ သင္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္ -

အဆင္ 1: www.policecareer.vic.gov.au/pco မွတစ္ဆင္ ့အြန္လိုင္းေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္ကိ ုတင္သြင္းပါ။

အဆင္ 2: ပဏာမ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇဝင ္စစ္ေဆးမႈကိ ုလုပ္ပါ။

အဆင္ 3: စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မည့္ေန႔တြင ္သြားေရာက္လုပ္ပါ

အဆင္ 4: စိတ္ပညာဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကိ ုေျဖဆိုပါ

အဆင ္5: စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အစမ္းသပ္ခံပါ

အဆင္ 6: ေဆးဖက္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရး စိစစ္မႈကိ ုအစစ္ခံပါ

အဆင ္7: အလံုးစံ ုေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကိ ုအစစ္ခံပါ

အဆင္ 8: ႀကံခိုင္မႈ စစ္ေဆးမႈကိ ုအစစ္ခံပါ

အဆင္ 9: အဖြ ဲ႕ႏွင့္လုပ္သည့္လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးကိ ုလုပ္ပါ

အဆင္ 10: အလုပ္ခန္႔ရန ္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိ ုလက္ခံပါ



 

မည္သည္ ့သင္တန္းမ်ားကိ ုကြ်ႏ္ုပ ္တက္ရမည္နည္း။
PCOs သည ္Melbourne ၿမိဳ႕ Glen Waverly ၌တည္ရွသိည္ ့
Police Academy ႏွင္ ့မိမိတို႔အား တာဝန္ခ်အပ္ရာ 
ရဲစခန္းတို႔တြင ္က်င္းပေပးမည ္ျဖစ္သည့္ရွစ္ပတ္သင္တန္းကိ ု
တက္ေရာက္ရန ္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ သင္တန္းပို႔ခ်စဥ္အတြင္း 
သင့္အား အခ်ဳပ္အေႏွာင ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့အက်ဥ္းသား 
ဖူလုံမႈေရးရာ စီမံခန္႔ခြေဲရးတို႔ကိ ုသင္ၾကားေပးပါ လိမ့္မည္။

Victoria Police ရဲေက်ာင္းရွ ိ သင္တန္းမွာ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ႏွင္ ့
စည္းကမ္း က်ပ္က်ပ္မတ္မတ ္ရွသိည္။ ၄င္းသည ္ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ 
ပညာေရးဆိုင္ရာႏွင္ ့စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္အျခား အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို  
မေလွ်ာက္ထားမီ ကြ်ႏ္ုပ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါ သနည္း။

• ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည ္မိမိတို႔၏ သင္တန္း ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက ္
အစမ္းခန္႔ သံုးလ ကာလ ရရွပိါလိမ့္မည္။

• PCOs သည ္က်န္းမာသန္စြမ္းသည္ ့ႀကံ႕ခိုင္မႈ 
အဆင္ ့တစ္ခုကိ ုလုပ္ထားရန္ႏွင္ ့ထိန္းသိမ္း ထားရန ္
လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အလုပ္ခန္႔ထားစဥ ္တစ္ေလ်ာက္လံုး  
PCOs သည ္ႏွစ္ဝက ္တစ္ႀကိမ ္ႀကံ႕ခိုင္ေရး စစ္ေဆးမႈကိ ု
အစစ္ေဆး ခံယူရန ္လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္သည္။

• ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကိ ုပံုမွန္အားျဖင္ ့မူးယစ္ေဆးႏွင္ ့အရက ္
ေသာက္စားထားျခင္း ရွမိရွ ိ စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ခံရပါလိမ့္မည္။

• တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲျဖစ္သူသည ္အဖြ ဲ႕အစည္း ၏အလုပ္
ခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး OHS သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိ ု
လုပ္ေဆာင္ရန ္လိုအပ္ပါ လိမ့္မည္၊ ၄င္းတြင ္ကိရိယာ 
အသံုးျပဳေရးႏွင္ ့အႏၱရာယ္ရွေိသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ေဒသအဆင္ ့သင္တန္းမ်ား ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။

• သင့္အေနျဖင္ ့ရွရိင္းစြ ဲ ဥပေဒမ်ားကိ ုဗဟုသုတ 
ရွေိနရန္မလိုအပ္ပါ၊ သင္ ့သင္တန္းတြင ္သင ္သိရွရိန ္
လိုအပ္သည္တို႔ကိ ုသင့္အား သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာ
င့္ျဖစ္သည္။

• ဤရာထူးက႑အတြက ္အဆင့္ျမင္ ့ပညာေရး 
အရည္အခ်င္းမ်ား မလိုအပ္ပါ၊ သို႔ေသာ္လည္း သင္သည ္
ေလွ်ာက္ထားမည့္အခ်နိ္၌ အသက ္18 ႏွစ ္သို႔မဟုတ ္အထက ္
ရွရိန္လိုအပ္သည္။

• PCOs အား ေန႔ဆိုင္း၊ ေန႔လည္ဆုိင္းႏွင္ ့ည ဆိုင္း 
တို႔ကိုတာဝန္ခ်ထားေပးပါလိမ့္မည္။ ေနရာေဒသေပၚမူတည္၍ 
အလုပ္စခ်နိ္ႏွင္ ့အလုပ္ၿပီးခ်နိ္မ်ားမွာ ကြ ဲျပားေကာင္း 
ကြ ဲျပားႏိုင္သည္။

• PCOs သည ္ပုလိပ္တုတ္တံ၊ လက္ထိပ္ႏွင္ ့OC စပေရး [OC 
Spray] တို႔ကိ ုသယ္ေဆာင ္ထားရပါလိမ့္မည္။ 

အခ်က္အလက ္ပိုမိုသိလိုပါသလား။
ပိုမိုသိရွလိိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္- http://www.policecareer.vic.gov.au/pco တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
သို႔မဟုတ ္သင ္စံုစမ္းေမးျမန္းရန္- pcoemployment@police.vic.gov.au သို႔အီးေမးလ ္ပို႔ပါ။


