
 

ရဲအရာရိွ္သည္ ေထြျပားျခားနားမႈရိွၿပီး စိန္ေခၚမႈရွိေသာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အသက္ ႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းကို 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ အကူအညီလိုအပ္ေနၾကသူမ်ားအား 
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္ေပးပါသည္။

သင့္အား ရဲသားအျဖစ္ စုေစာင္းသည့္ ပဏာမအဆင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင့္တန္းကို သင္တက္ၿပီးေနာက္၊ သင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသည ္
Victoria Police ႏွင့္ အစမ္းခန္႔ ရဲသားအျဖစ္ စတင္ပါေတာ့သည္။ သင္၏ အေထြေထြ အလုပ္တာဝန္ခံ ရဲအရာရိွ္ ရာထူးကုိ အတည္မျပဳေပးမီ၊ 
သင္ ေလ့က်င့္ေရးသင့္တန္း၌ ေလ့လာသင္ၾကားခဲ့ရာမ်ားကို စုစည္းခိုင္မာေစၿပီး၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုလည္း ရရိွရန္အတြက္၊ ယင္းတာဝန္က႑၌ ၂ 
ႏွစ္ၾကာအလုပ္လုပ္ရပါမည္။

အေထြေထြ တာဝန္မ်ားဆိုင္ရာ အရာရိွမ်ားသည္ သတင္းပို႔ခံရေသာ မည္သည့္ မႈခင္းျဖစ္သည့္ေနရာသုိ႔မဆို သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထု၏ 
မည္သည့္လိုအပ္မႈအတြက္မဆို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ေရာက္လာၾကျခင္းအားျဖင့္ ဗစ္တိုးရီးယား လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအား တစ္ရက္တြင္ ၂၄ နာရီလံုး၊ 
တစ္ပတ္တြင္ ၇ ရက္လံုး၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၾကပါသည္။

Victoria Police အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုသည္ အေထြေထြ တာဝန္မ်ားဆိုင္ရာ ရဲအရာရိွ္မ်ားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ေနာက္ထပ္ေရွ႕ဆက္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းတက္ရန္ လုိအပ္ေသာ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈ႐ိွရသည့္ အပိုင္းက႑မ်ားလည္း အေျမာက္အျမားရိွၿပီး၊ 
အေထြေထြ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ႏွစ္မွ ေလးႏွစ္ၾကာ အေတြ႕အႀကံဳ မရိွမျဖစ္ ရိွရမည့္ ႀကိဳတင္လိုအပ္ခ်က္ရိွပါသည္။

ရဲအရာရိွ

ယခု စုေစာင္းေနပါသည္



အေထြေထြ အလုပ္တာဝန္ခံ ရဲအရာရိွက ဘာလုပ္သနည္း
အေထြေထြ အလုပ္တာဝန္ခံ ရဲအရာရိွ္တစ္ဦးအျဖစ္ သင္သည္ ေအာက္ပါစာရင္းတြင္ပါေသာ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္စီမံေပးရႏိုင္ဖြယ္ရွိပါမည္။

• ဗရမ္းဗတာ အျပဳအမူမ်ားကို တားဆီးျခင္း
• လူမႈအဖြဲ႕အစည္း လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးျခင္း
• အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးျခင္း
• မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမ်ားသို႔ လာေရာက္ျခင္း

• ျပစ္မႈမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း
• ယာဥ္အသြားအလာ ဥပေဒမ်ားကို အာဏာတည္္ေစျခင္း
• မူးယစ္ေဆး ႏွင့္ အရက္ သံုးစြဲထားၾကသူမ်ားအား 

ကိုင္တြယ္စီမံေပးျခင္း
• ေသေရးရွင္ေရး အေရးအခင္းမ်ား ႏွင့္  

အေရးေပၚကိစၥမ်ားသို႔ လာေရာက္ျခင္း

သင္ သြားေရာက္ရေသာ အေရးအခင္းမ်ား အမ်ားစုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႐ံုးစာလုပ္ငန္းကို သင့္အေနႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
၎တြင္ အဆိုင္းတစ္ခုစီ၌ သင္ထမ္းေဆာင္ရသည့္ တာဝန္မ်ား၏ ထားေနရၿမဲ မွတ္တမ္းျဖစ္ေသာ လက္ငင္း လုပ္ေဆာင္ေနခ်က္ 
စာေစာင္တစ္ခုကို ထားရိွျခင္းအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ တရား႐ံုးအတြက္ ႐ံုးစာလုပ္ငန္းကို အသင့္ျပင္ရန္လည္း လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
သင့္အေနႏွင့္ သက္ေသထြက္ဆိုရန္ ေနာက္ဆက္တြဲ တရား႐ံုး ၾကားနာမႈမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္လည္း လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

ရဲအရာရိွ္တစ္ဦးျဖစ္လာရန္ ကၽြႏု္ပ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီသလား
Victoria Police အတြက္ ရဲအရာရိွ္တစ္ဦးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီရန္၊ သင့္အေနႏွင့္ ေအာက္ပါ 
ဝင္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မျဖစ္မေန ကိုက္ညီမႈ ရိွရပါမည္။

ၾသစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားရမည္ သို႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲတမ္းအတြက္ 
ေနထုိင္ခြင့္ ရထားသူျဖစ္ရမည္

အက်င့္ေကာင္း ႏွင့္ နံမည္ေကာင္းရိွျခင္းကို လက္ေတြ႕သက္ေသထူႏိုင္ရမည္
Victoria Police သည္ ရဲဝန္ထမ္း စုေစာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အေတာအတြင္း ေလွ်ာက္လႊာရွင္ မ်ား၏ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စစ္ေဆးပါသည္။ Victoria Police ၏ အလ်င္က ကို္ယ္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား 
လမ္းညႊန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ ပိုမိုသိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police ၌ၾကည့္ပါ။

မွတ္ခ်က္။ အကယ္၍သင္သည္ သင္၏ အလ်င္က ကို္ယ္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား သင့္ေလွ်ာက္လႊာအေပၚ ထိခိုက္မႈရိွေကာင္းရိွႏိုင္မည္ဟု စိုးရိမ္ပါက၊ 
သင္သည္ ေလွ်ာက္လႊာမတင္မီ၊ Victoria Police ဝန္ထမ္း စုေစာင္းေရးဌာနစိတ္သို႔ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ဖြင့္ဟခ်က္ပံုစံကို တင္ျပႏိုင္ပါသည္။  
ယင္းပုံစံက: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police မွ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ယူပါ။

အနိမ့္ဆံုး ေဆးစစ္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွရမည္
သက္ဆိုင္ရာ အပိုင္းက႑မွ ဝင္ေရာက္ၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ Victoria Police ေဆးပိုင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္အညီ သင့္အေနႏွင့္ 
အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ေဆးစစ္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ Victoria Police ေဆးစစ္မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ပိုမိုသိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

မွတ္ခ်က္။ အကယ္၍သင္သည္ သင့္ထံ၌ ရိွေနၿပီးသား ေဆးပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ခုခုက သင့္ေလွ်ာက္လႊာအေပၚ ထိခိုက္မႈရိွေကာင္းရိွႏိုင္မည္ဟု စိုးရိမ္ပါက၊ 
သင္သည္ ေလွ်ာက္လႊာမတင္မီ၊ ယင္းအေၾကာင္းကို ခ်င့္တြက္ရန္အတြက ္Victoria Police ေဆးပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးဌာနစိတ္သို႔ “ေဆးပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာအား 
ပဏာမ စံုစမ္းေရး” ပံုစံကို တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ ယင္းပံုစံကို http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္မႈကို လက္ေတြ႕သက္ေသထူႏိုင္ရမည္
ေလွ်ာက္လႊာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ သင့္အေနႏွင့္ သက္ေသထူရန္ လိုအပ္လိမ့္မည့္ အဓိကကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ခုမွာ သင့္ထံ၌ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ 
ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္စြမ္းရိွျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ဆိုလိုရင္းမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ ္မိမိတာဝန္မ်ားကိ ုအရည္အခ်င္းရိွရိ ွ
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရိွရန ္သင့္ထံ၌ ထိုက္သင့္ေသာ အဆင့္အတန္းရိွသည္ ့အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင္ ့ဖတ္ရန္၊ ေရးရန္၊ နားေထာင္ရန ္ႏွင္ ့ႏႈတ္အရ 
ေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္ရန ္အစြမ္းအစရိွရပါမည္။

မွတ္ခ်က္။ Victoria Police သည္ အမ်ားျပည္သူတစ္ဦးဦးႏွင့္ ၎၏ ဇာတိဘာသာစကားျဖင့္ စကားေျပာဆိုႏိုင္စြမ္း႐ိွသည့္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိး 
တတ္ကၽြမ္းၾကသူမ်ားအားလည္း အထူးစိတ္ဝင္စားမႈရိွပါသည္။

အကယ္၍ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ရိွလွ်င္၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို သက္ေသျပရမည္
ရဲျဖစ္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ႐ွင္မ်ားသည္ မ႐ိွမေန အသက္ ၁၈ ႏွစ္႐ိွရမည္။ အကယ္၍သင္သည္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္႐ိွပါက၊ 
ေလွ်ာက္လႊာမတင္မီ သင့္အေနႏွင္ ့Victorian Certificate of Education (VCE)၊ Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) 
အႀကီးတန္းအဆင့္၊ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ အဆင့္တူ ေအာင္လက္မွတ္ ႐ိွထားၿပီးသားျဖစ္ရမည္။

ဗစ္တိုးရီးယား ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ထားရမည္
ေလွ်ာက္လႊာတင္ခ်ိန္တြင္ သင့္ထံ၌ သက္တမ္းရိွဆဲ ၾသစေၾတးလ်ား ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ မရွိမေန ရွိရပါမည္။ (လက္ထိုး သို႔မဟုတ္ အလိုအေလ်ာက္ထိုး 
ဂီယာ လိုင္စင္ရွိလွ်င္ လက္ခံသည္)။



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

ရဲအရာရိွ္တစ္ဦးျဖစ္လာရန္ ေလွ်ာက္လႊာမတင္မီ အျခားအေရးႀကီးေသာ မည္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္အေနႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သနည္း
• Victoria Police အေနႏွင္ ့ဗစ္တုိးရီးယား လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုတစ္ရက္လွ်င ္၂၄ နာရီလံုး၊ တစ္ပတ္တြင ္၇ ရက္လံုး၊ တုံ႔ျပန္၍ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္စြမ္းရိွရန္အတြက္၊ သင္သည ္အဆိုင္းမ်ဳိးစံုအရတစ္ေလွ်ာက ္ႏွစ္ပတ္တြင ္နာရီေပါင္း ၈၀ အလုပ္လုပ္ရပါလိမ့္မည္။

• သင္္၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္ စတင္ခ်ိန္၌ Victoria Police က ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္သည့္အတိုင္း ဗစ္က္တိုးရီယားျပည္နယ္အတြင္း 
မည္သည့္ တည္ေနရာ၌မဆို၊ သင့္အေနႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ဖြယ္ရိွမည္။

• သင့္အေနႏွင့္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၊ အရက္ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ယစ္မူးေနၾကသူမ်ားတို႔ႏွင့္ 
ထိေတြ႕မႈရိွလိမ့္မည္။

• ျပည္နယ္၏ ဥပေဒမ်ားကိ ုထိန္းသိမ္းရန ္သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ၊ ဘာသာေရး ႏွင္ ့ႏိုင္ငံေရးတို႔ႏွင္ ့စပ္ဆိုင္ရာ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ားကိ ု
သင့္အေနႏွင္ ့ေဘးခ်ိတ္ထားရန ္သင့္အေပၚ၌ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထားရိွပါလိမ့္မည္။

• ေသနတ္ကုိင္ေဆာင္ရန ္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

• သင္၏ အလုပ္တာဝန္အခ်ိန္ ႏွင့္ အလုပ္တာဝန္ျပင္ပအခ်ိန္တို႔တြင္ သင္၏ ျပဳမူက်င့္ႀကံမႈမွာ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားမႈ မရိွမေန ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး 
Victoria Police ၏ စံတန္ဖိုးမ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစရမည္။

• သင္သည္ ရဲသင္တန္းသို႔ စ၍ မတက္မီ ေရွးဦးသူနာျပဳ ေအာင္လက္မွတ္ကို ရိွထားရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္။ ထိုေအာင္လက္မွတ္သည္ သင့္အတြက္ 
ရဲသင္တန္း တက္ရန္ႏွင့္ အလုပ္စတင္လုပ္သည့္ ပထမႏွစ္တို႔အတြက္ လံုေလာက္သည္။

ရဲအရာရိွ္တစ္ဦးျဖစ္လာရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ မည္သို႔နည္း
သင့္အား Victoria Police က အလုပ္ခန္႔ရန္ မေရြးခ်ယ္မီ၊ သင္သည္ ေလွ်ာက္လႊာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္၊ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ 
ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္:

အဆင့္ ၁ www.policecareer.vic.gov.au/police မွတဆင့္ အြန္လိုင္း ေလွ်ာက္လႊာကို တင္ရမည္။ 

အဆင့္ ၃ အရည္အခ်င္းျပည့္မီျခင္း ႐ိွ၊မ႐ိွကို စစ္္ေဆးမႈမ်ား

အဆင့္ ၃ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ

အဆင့္ ၄ ေနာက္ခံအေၾကာင္း စစ္္ေဆးမႈမ်ား

အဆင့္ ၅ က်န္းမာသန္စြမ္းျခင္း ႐ိွ၊မ႐ိွကို စမ္းသပ္မႈ

အဆင့္ ၆ စိတ္ပိုင္းက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စမ္းသပ္မႈ

အဆင့္ ၇ က်န္းမာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္္ေဆးမႈမ်ား

အဆင့္ ၈ ဘက္စံု စစ္္ေဆးမႈမ်ား

အဆင့္ ၉ အဖြဲ႕ဝင္ လူႀကီးမ်ားေရွ႕ေမွာက္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း



ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားလိုပါသလား။
၌ၾကည့္ပါ။ www.policecareer.vic.gov.au/police

သို႔မဟုတ္ သင္ စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ ပို႔ရမည့္ အီးေမးလ္ လိပ္စာ။ rsbmarketing@police.vic.gov.au

သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္္ပ္တို႔အား (03) 9247 3212 ဖုန္းဆက္ပါ

 

ရဲအရာရိွ္တစ္ဦး၏ လခ ႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း
• သင္တန္းေက်ာင္း၌ သင္တန္းတက္သည့္ ပထမဆံုးေန႔မွစတင္ၿပီး အမ်ားနည္းတူေကာင္းေသာ အေျခခံ လစာ

• အေျခခံ လစာအျပင္ ႏွစ္စဥ္ လခတိုးေပးျခင္းမ်ား ႏွင့္ အပိုေဆာင္း အဆိုင္းေၾကးမ်ား

• ရက္ေရာစြာ ေပးသည့္ အၿငိမ္းစားရန္ပုံေငြ စီမံခ်က္မ်ား

• ႏွစ္စဥ္ ၉ ပတ္ ခြင့္

• ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ဆိုင္ရာ ခြင့္၊ မီးဖြားျခင္းဆိုင္ရာ မိခင္/ဖခင္ခြင့္၊ ပညာသင္ျခင္းဆိုင္ရာ ခြင့္၊ သက္တမ္းရွည္ ဝန္ထမ္းခြင့္

• ရဲဝတ္စံုမ်ား ပံ့ပိုးေပးသည္

• အလုပ္ အာမခံခ်က္ရိွသည္

• သင္၏ လုပ္ငန္းသက္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ပညာဆက္လက္ သင္ယူေရး ႏွင့္ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား႐ိွမည္

ရဲအရာရိွတစ္ဦးအျဖစ္ မည္သည့္ ေလ့က်င့္မႈသင္တန္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္ တက္ႏိုင္မည္နည္း
သင္ Victoria Police ၌ လုပ္ကိုင္သည့္ ပထမ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၂ ပတ္တြင္ သင္၏ ပဏာမ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း အစီအစဥ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္မည္:

အပတ္ ၁ မွ ၁၂  
အထိ။

သင္တန္းေက်ာင္း၌ သင္၏ ပထမအပတ္သည္ ရဲသားမ်ားအျဖစ္ စုေဆာင္းသူမ်ားအား Victoria Police အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
အကၽြမ္းဝင္ေစရန္အတြက္ လံုးဝရည္စူးထားေသာ အလုပ္သြင္းသည့္အပတ္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းေက်ာင္း၌ ဥပေဒ၊ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ စစ္ေရးျပ ေလ့က်င့္မႈ၊ (ေသနတ္ 
ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳျခင္း အပါအဝင္) လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈတြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ၊ လူမႈအသိုင္းအဝန္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ဆက္ဆံမႈ
တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ားျဖင့္ စတင္မည္။

သင္သည္ ၁၂ ပတ္အဆံုး၌ POL50115 Diploma of Policing (ရဲလုပ္ငန္း ဒီပလိုမာလက္မွတ္) သင္တန္း ကို 
စတင္တက္သည့္အခါတြင္ သစၥာဆိုရမည္။

အပတ္ ၁၃ မွ ၃၁  
အထိ။

သင္တန္းေက်ာင္း၌ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေနခိုက္ ရဲစခန္းတစ္ခု၌ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည့္အျပင္၊ 
လူထု ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တုံ႔ျပန္ေရးသင္တန္းကို တက္ရၿပီး မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္သည့္ အေရးအခင္းမ်ားသို႔ 
သြားေသာ ဌာနပိုင္းဆိုင္ရာ ယာဥ္မ်ားတြင္လည္း လုပ္ကိုင္ရမည္။

သင္၏ ပညာဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရင့္က်က္တိုးပြားလာသည့္အေလ်ာက္၊ သင္၏ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္လည္း အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် က်ယ္ေျပာလာပါလိမ့္မည္။

အပတ္ ၃၂ မွ ၅၂  
အထိ။

သင္သည္ ရဲစခန္းတစ္ခု၌ သင္တန္းလြန္ ေနရာခ်ထားေရးေနရာတြင္ လက္ဦးတုံ႔ျပန္သူအျဖစ္ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး ပတၱေရာင္ ႏွင့္ RPDAS (လမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ရဲလုပ္ငန္း ႏွင့္ အရက္ဌာန - အရက္ေသစာ စစ္ေဆးေရး 
ဘတ္စ္ကား) အပါအဝင္ လမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ရဲလုပ္ငန္း ဌာနစိတ္တြင္ အခ်ိန္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အပတ္ ၅၃ မွ ၁၁၆ 
အထိ။

သင္သည္ ယာဥ္ေမာင္းေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းကို အၿပီးသတ္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္လက္ဝယ္ ေငြေရာင္ ယာဥ္ေမာင္း 
လိုင္စင္ရလိမ့္မည္။

သင့္အား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းကို အတည္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သင့္အား ေလ့က်င့္ေရး ရဲစခန္းတစ္ခု၌ ေနာက္ထပ္ အလုပ္ခြင္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အၿပီးသတ္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အေထြေထြ တာဝန္ခံ ရဲအရာရိွအျဖစ္ ေနရာခ်ေပးလိမ့္မည္။ 

ဤကာလ ကုန္ဆံုးသည့္ေနာက္ အကယ္၍သင္သည္ Diploma of Policing (ရဲလုပ္ငန္း ဒီပလိုမာ ေအာင္လက္မွတ္) အတြက္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ျဖည့္ဆည္းၿပီးျဖစ္ပါက၊ သင့္အား ရဲသားတစ္ဦးအျဖစ္ အတည္ျပဳေပး၍ သင္သည္ ဒီပလိုမာကို လက္ခံရရိွလိမ့္မည္။

ပဏာမ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းသည္ အစခ်ီမႈသာျဖစ္ပါသည္။ Victoria Police အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ သင္သည္ သင့္ 
လုပ္ငန္းသက္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ သီးသန္႔ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္တက္သြားရပါလိမ့္မည္။


