
အကာကြယ္ေပးဝန္ေဆာင္မႈအရာရိွအကာကြယ္ေပးဝန္ေဆာင္မႈအရာရိွ PSO သည္ သည္ 
ဘာကုိလုပ္ပါသနည္း။ဘာကုိလုပ္ပါသနည္း။
အကာကြယ္ေပးဝန္ေဆာင္မႈအရာရိွမ်ား PSOs အားဗစ္တုိးရီးယားျပည္နယ္တစ္ဝန္း မီးရထား
ဘူတာရုံမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ ည 6 နာရီမွ နံနက္ 3 နာရီအၾကား၌ ခရီးသည္ အေယာက္ 400 000 

ကုိအကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ခ်ထားပါသည္။ PSOs တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ အတြက္ တာဝန္ရိွသည္ -

•  မီးရထားစီးခရီးသည္မ်ားအား ႀကိဳတင္သတိထားစြာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး 
ျမင္သာသည့္ေနရာတြင္ ေနရာယူ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည္

• အမ်ားျပည္သူအား အေထြေထြေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖၾကားေပးသည္

•  အႀကံဥာဏ္ေပးၿပီး ခရီးသည္မ်ား လုံၿခံဳေဘးကင္းေၾကာင္း ခံစားရရန္ေသခ်ာေစသည္

•  အရက္၊ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းဖ်က္ဆီးမႈအပါအ
ဝင္ျဖစ္ေသာ လူမႈ႕ဆန္႔က်င္စရိႈက္မ်ား၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးသည္

PROTECTIVE SERVICES 
OFFICER

ဗစ္တုိးရီးယားရဲတပ္ဖြဲ႕ဗစ္တုိးရီးယားရဲတပ္ဖြဲ႕ VICTORIA POLICE သည္ အကာကြယ္ေပးသည္ အကာကြယ္ေပး

ဝန္ေဆာင္မႈအရာရိွဝန္ေဆာင္မႈအရာရိွ PROTECTIVE SERVICES OFFICER (PSO) ရာထူးကုိရာထူးကုိ

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ လူမ်ားအားရွာေဖြလ်က္ရိွသည္။တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ လူမ်ားအားရွာေဖြလ်က္ရိွသည္။



အကယ္၍ အသက္အကယ္၍ အသက္ 21 ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္လွ်င္ ပညာေရးအရည္အခ်င္း သက္ေသခံ အေထာက္အထား တင္ျပရမည္ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္လွ်င္ ပညာေရးအရည္အခ်င္း သက္ေသခံ အေထာက္အထား တင္ျပရမည္
အကယ္၍ သင္သည္ အသက္ 21 ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္လွ်င္ ဗစ္တုိးရီးယားျပည္နယ္ ပညာေရးေအာင္လက္မွတ္ Victorian Certificate of Education (VCE) သုိ႔မဟုတ္ 
ညီမွ်ေသာအဆင့္ရိွသည့္ေအာင္လက္မွတ္ (သက္ႀကီးအရြယ္ ဗစ္တုိးရီးယား အသုံးခ်ပညာေရး ေအာင္လက္မွတ္ Senior Level Victorian Certificate of Applied 

Learning (VCAL) ကုိလက္ခံသည္) ကုိ အလုပ္မဝင္မီ သင္ေအာင္ျမင္ၿပီးျဖစ္ရမည္။

ဗစ္တုိးရီးယား ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ ရိွရမည္ဗစ္တုိးရီးယား ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ ရိွရမည္
အလုပ္ဝင္ခ်ိန္၌ သင့္တြင္ လက္ရိွဗစ္တုိးရီးယား ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ တစ္ခုရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာ္တုိမက္တစ္ကား အေမာင္းလုိင္စင္ ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ 
ရုိးရုိးကား အေမာင္းလုိင္စင္ ျဖစ္ေစ လက္ခံပါသည္။

မွတ္ခ်က္- ဗစ္တုိးရီးယားရဲတပ္ဖြ႔ဲ Victoria Police သည္အမ်ားျပည္သူအား မိမိတုိ႔၏ တုိင္းရင္းဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာဆုိႏုိင္ၿပီး 
အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္ကုိ အဂၤလိပ္လုိ ျပန္လည္တင္ျပႏုိင္သည့္ ဘာသာစကားႏွစ္ခု ေျပာဆုိဆက္ဆံႏုိင္ေသာ ကြ်မ္း
က်င္သူမ်ားကုိလည္း ခန္႔အပ္ရန္ သီးသီးျခားျခား စိတ္ဝင္စားပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္ကြ်ႏု္ပ္ PSO တစ္ဦးျဖစ္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ညီညြတ္ပါသလား။တစ္ဦးျဖစ္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ညီညြတ္ပါသလား။

PSO တစ္ဦးအျဖစ္ ဗစ္တုိးရီးယားရဲတပ္ဖြဲ႕ Victoria Police တြင္လုပ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင္ ့ညီညြတ္ရန္အလုိ႔ငွာ၊ ေအာက္ပါ ဝင္ခြင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
သင္ကုိက္ညီရမည္ ျဖစ္သည္ -

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား သုိ႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ် အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား သုိ႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ် အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူ 
သင္သည္ ဗစ္တုိးရီးယားရဲတပ္ဖြဲ႕ Victoria Police ကုိဝင္ေရာက္ရန္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူ 
ဗီဇာကုိကုိင္ေဆာင္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ဂုဏ္သတင္း ရိွရမည္ေကာင္းမြန္ေသာ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ဂုဏ္သတင္း ရိွရမည္
ဗစ္တုိးရီးယားရဲတပ္ဖြဲ႕ Victoria Police သည္ရာထူးခန္႔ထားေရးျဖစ္စဥ္တစ္ေလ်ာက္၌ အကာကြယ္ေပးဝန္ေဆာင္မႈအရာရိွ Protective Services Officer ေလွ်ာက္
ထားသူမ်ားအား ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္စစ္ေဆးမႈကုိ အေသးစိတ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ပုိမုိသိရိွလုိသည့္ ယခင္ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဗစ္တုိး
ရီးယားရဲတပ္ဖြဲ႕ Victoria Police လမ္းညြန္မ်ားအတြက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

အနည္းဆုံး က်န္းမာေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္အနည္းဆုံး က်န္းမာေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္
သင္သည္ ရာထူးကုိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အလုိ႔ငွာ ဗစ္တုိးရီးယားရဲတပ္ဖြဲ႕ Victoria Police က်န္းမာေရးမူဝါဒအရ၊ အနည္းဆုံး က်န္းမာေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္ ကုိက္ညီရန္လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ ပုိမုိသိရိွလုိသည့္ ဗစ္တုိးရီးယားရဲတပ္ဖြဲ႕ Victoria Police က်န္းမာေရးလမ္းညြန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်က္အလက္မ်ား
အတြက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

ေကာင္းမြန္ေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ကြ်မ္းက်င္မႈ ရိွရမည္ေကာင္းမြန္ေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ကြ်မ္းက်င္မႈ ရိွရမည္
PSO ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးအျဖစ္ သင္ျပသရန္လုိအပ္မည့္ အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာေျပာဆုိဆက္ဆံ
ႏုိင္ေသာ သင့္အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ လုပ္ငန္းတာဝန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ရာထူး၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ တတ္ကြ်မ္းစြာျဖင့္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္မည့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ အဆင့္အတန္းျဖင့္ ဖတ္ႏုိင္၊ ေရးႏုိင္၊ နားေထာင္ၿပီး ေျပာဆုိဆက္ဆံႏုိင္သည့္အရည္အခ်င္းရိွေနသည္ 
ကုိဆုိလုိသည္။

ပုိမုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ပုိမုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ www.policecareer.vic.gov.au/pso တြင္ၾကည့္ရႈပါတြင္ၾကည့္ရႈပါ



မည္သည့္အျခား အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိမည္သည့္အျခား အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ PSO တစ္ဦးျဖစ္ရန္ တစ္ဦးျဖစ္ရန္ 
မေလွ်ာက္ထားမီ ကြ်ႏု္ပ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္နည္း။မေလွ်ာက္ထားမီ ကြ်ႏု္ပ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္နည္း။

•  PSO တစ္ဦးအျဖစ္ သင္သည္ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္လွ်င္ နာရီေပါင္း 80 ကုိ ေမွာင္ရီပ်ဳိးခ်ိန္ အၿမဲတမ္းအလုပ္ဆုိင္း (ညေန 3 နာရီမွ 7 နာရီအၾကားတြင္ 
အလုပ္စၿပီး ည 2 နာရီမွ 3 နာရီအၾကားတြင္ အလုပ္သိမ္းသည့္ အဆုိင္း) ကုိလုပ္ရပါလိမ့္မည္။

•  PSO တစ္ဦးအျဖစ္ သင္သည္ ပ႗ိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးႏွင့္အရက္မူးေနသည့္လူမ်ား ႏွင့္ထိေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

•  PSO တစ္ဦးအျဖစ္ သင္သည္ ျပည္နယ္၏တရားဥပေဒမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ သင္၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအျမင္၊ ဘာသာေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအျမင္
တုိ႔ကုိ ေဘးဖယ္ထားရန္ သင့္အားေမွ်ာ္လင့္ထားပါလိမ့္မည္။

• PSO တစ္ဦးအျဖစ္ သင္သည္ ေသနတ္လက္နက္တစ္ခုကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားရလိမ့္မည္။

•  PSO တစ္ဦးအျဖစ္ သင့္ အလုပ္တာဝန္ခ်ိန္ ႏွင့္အလုပ္တာဝန္ခ်ိန္မဟုတ္သည့္အခါမ်ားတြင္ သင့္အျပဳအမူသည္ သင့္အေပၚႏွင့္ ဗစ္တုိးရီးယား ရဲတပ္ဖြဲ႕ 
Victoria Police အေပၚေရာင္ျပန္ဟတ္ပါလိမ့္မည္။ ဤအမူအက်င့္သည္ အဆင့္ျမင့္စံနဳန္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဗစ္တုိးရီးယား ရဲတပ္ဖြဲ႕ Victoria Police 
၏တန္ဖုိးကုိ ေရာင္ျပန္ဟတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

•  PSO တစ္ဦးအျဖစ္ သင္သည္ အိမ္မွအလုပ္ အလုပ္မွအိမ္သုိ႔သြားလာရန္ ကုိယ္ပုိင္ကားရိွရန္လုိအပ္သည္၊ သင္ အလုပ္အဆုိင္း ၿပီးခ်ိန္၌ အမ်ားျပည္သူ
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးမွာ အလုပ္သိမ္းၿပီးျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

•  PSO တစ္ဦးအျဖစ္ သင့္အား ေလ့က်င့္သင္တန္းၿပီးေနာက္ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လုိေၾကာင္း သင့္ဆႏၵအားေဖာ္ထုတ္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းေပးပါလိမ့္မည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤကိစၥသည္ ေနရာလစ္လပ္မႈအေပၚမူတည္ပါလိမ့္မည္။

PSO တစ္ဦးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာစိစစ္ေရးျဖစ္စဥ္သည္ မည္သည္နည္း။တစ္ဦးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာစိစစ္ေရးျဖစ္စဥ္သည္ မည္သည္နည္း။

ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးအျဖစ္ သင္သည္ ဗစ္တုိးရီးယား ရဲတပ္ဖြဲ႕ Victoria Police တြင္အလုပ္အကုိင္ေပးရန္ ေရြးခ်ယ္မခံရမီ၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအဆင့္မ်ားကုိ 
ေအာင္ျမင္ရန္ သင္လုိအပ္ပါလိမ့္မည္ -

အဆင့္ 1 အြန္လုိင္းေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကုိ ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.policecareer.vic.gov.au မွတစ္ဆင့္တင္သြင္းပါ။

အဆင့္ 2 စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိပါ

အဆင့္ 3 ပဏာမ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း စိစစ္ျခင္းကုိ အစစ္ခံပါ

အဆင့္ 4 ႀကံ႕ခုိင္ေရး စိစစ္မႈကုိ အစစ္ခံပါ

အဆင့္ 5 စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စိစစ္မႈကုိ အစစ္ခံပါ

အဆင့္ 6 က်န္းမာေရး စိစစ္မႈကုိ အစစ္ခံပါ

အဆင့္ 7 ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း အေသးစိတ္စိစစ္မႈကုိ အစစ္ခံပါ

အဆင့္ 8 အဖြဲ႕ႏွင့္လုပ္သည့္လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးသုိ႔႔ သြားပါ

ပုိမုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ပုိမုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ www.policecareer.vic.gov.au/pso  တြင္ၾကည့္ရႈပါတြင္ၾကည့္ရႈပါ



PSO ရာထူး၏ လစာေငြႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားမွာ မည္သည္နည္း။ရာထူး၏ လစာေငြႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားမွာ မည္သည္နည္း။

• ေလ့က်င့္သင္တန္း ပထမေန႔မွစတင္၍ အျခားႏွင့္ယွဥ္ႏုိင္သည့္ အေျခခံလစာေငြ

• ႏွစ္စဥ္ လစာေငြတုိးႏွင့္ အပုိအလုပ္အဆုိင္း ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား

•  9 ပတ္ ခြင့္ (5 ပတ္အပန္းေျဖခြင့္၊ အမ်ားျပည္သူပိတ္ရက္မ်ားအစား 2 ပတ္ခြင့္ အျပင္ နားရက္ 10 ရက္)

• ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ ခြင့္

• ဝတ္စုံ ေပးသည္

• အလုပ္ တည္ၿမဲေရးအာမခံ ရိွသည္

PSO တစ္ဦးအျဖစ္ ကြ်ႏု္ပ္ မည္သည့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းကုိ တက္ရမည္နည္း။တစ္ဦးအျဖစ္ ကြ်ႏု္ပ္ မည္သည့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းကုိ တက္ရမည္နည္း။
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ PSOs အားလုံးသည္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဗစ္တုိးရီးယား ရဲတပ္ဖြဲ႕ Victoria Police တြင္မိမိတုိ႔အလုပ္အကုိင္၏ ပထမ 6 လ၌ ေလ့က်င့္သင္တန္းကုိ 
တက္ရပါသည္။

ပုိမုိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုိမုိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
လုိအပ္ေသးပါသလား။လုိအပ္ေသးပါသလား။
အပတ္စဥ္ ဗစ္တုိးရီးယား ရဲတပ္ဖြဲ႕ Victoria Police သည္ PSO 
အေၾကာင္းအခ်က္သတင္းေပးပြဲမ်ားကုုိ မဲလ္ဘုန္းႏွင့္ အနီးတစ္ဝွိက္
ေနရာမ်ားတြင္ ပုိ႔ခ်ေပးပါသည္။ 

ရက္စြဲႏွင့္ အခ်ိန္ကုိ စစ္ေဆးရန္အတြက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ 
www.policecareer.vic.gov.au/pso/info-session တြင္ၾကည့္ရႈပါ

သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္

သင့္စုံစမ္းေမးျမန္းမႈကုိ အီးေမးလ္ rsbmarketing@police.vic.gov.au 
သုိ႔ပုိ႔ပါ။

အပတ္ 1 မွ 12 - ေလ့က်င့္သင္တန္းကုိ ဗစ္တုိးရီးယား ရဲတပ္ဖြဲ႕ Victoria Police အကယ္ဒမီသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဥပေဒ၊ 
ေျပာဆုိဆက္ဆံေရး ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ လုံၿခံဳေဘးကင္းေရး သင္တန္း (ေသနတ္လက္နက္ သင္တန္းအပါအဝင္)

အပတ္ 13 မွ 24 - ေလ့က်င့္သင္တန္းကုိ မဲလ္ဘုန္း CBD မီးရထားဘူတာရုံတြင္ နည္းျပဆရာျဖင့္ေလ့က်င့္မည္





