
 

 در قوای پولیس خویش متعهد 
گ

VICTORIA POLICE به تنوع فرهن�

است و حاال Police Custody Officers را استخدام می کند.

وظیفه Police Custody Officer (PCO) بسیار جالب، 
ز و پاداش دهنده است که طی آن شما  چالش برانگ�ی
یک نقش کلیدی را در قسمت اداره و رفاه اشخاص 

تحت توقیف ایفا می کنید. 

نقش PCO برای اشخایص مناسب است که در 
جستجوی یک شغل باثبات می باشند و می توانند 

/شیف�ت را انجام دهند. این یک وظیفه  کار های نوب�ت
و  پُرتحرک می باشد و درخواست دهندگان موفق باید ن�ی

اً  تحرک خود را حفظ کرده بتوانند. چون PCO ها اک�ث
با اشخاص توقیف شده رس و کار دارند، ایشان باید از 
، انعطاف پذیری، افهام و تفهیم و مهارت 

گ
خود پخت�

های میان فردی خو�ب را نشان دهند.  

PCO ها همچنان باید پالییس ها و طرز العمل 
های توقیف پولیس را رعایت کنند و از مهارت های 

کمپیوتری خو�ب برخوردار باشند. ایشان همچنان باید 
نشان دهند که دارای اهلیت و شخصیت شایسته ای 

ا کنار  می باشند و می توانند عقاید شخیص خوی�ث
مغرضانه عمل نمایند.  گذاشته و غ�ی

Victoria Police یک محیطی را فراهم می سازد که 
طی آن اشخاص پخته، انعطاف پذیر و آزادفکر بتوانند 

 ،Victoria Police فت کنند. منحیث یک کارمند پی�ث
 ، /شیف�ت شما از مزایای عایل بشمول مزیت کار نوب�ت

رخص�ت بامعاش والدی و رخص�ت پدران مستفید 
خواهید شد. 

Police Custody Officer - ورقه معلوما�ت



 

، لطفاً از ویب سایت  برای کسب معلومات بیش�ت

www.policecareer.vic.gov.au/pco دیدن نمائید.

مسؤلیت های این وظیفه کدام ها اند؟

انجام دادن همه وظایف مربوط به اداره اشخاص 	 
.Victoria Police تحت توقیف

حصول اطمینان از صحت، رفاه، امنیت و نظارت 	 
اشخاص تحت توقیف، کارمندان و مالقات 

کنندگان.

ز  	  فراهم نمودن اداره، ترانسپورت، حضور یاف�ت
خارج از زندان یا ارتباط ویدیو�ی برای اشخاص 

تحت توقیف. 

انجام دادن تمام وظایف مربوط به اداره توقیفی 	 
ها طبق مقررات، پالییس و طرز العمل های نافذه 
بشمول تنظیم نمودن مکاتبات روزمره، کتاب های 
ه وظایف اداری.   ز گزارش ها و غ�ی ی، نوش�ت حا�ز

داری، 	  ز آثار انگشت، اداره DNA، عکس�ب گرف�ت
امتحان شواهد، و شهادت دادن در محکمه طبق 

ورت. �ز

این کار ها در کجا موقعیت دارند؟
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)



 

، لطفاً از ویب سایت  برای کسب معلومات بیش�ت

www.policecareer.vic.gov.au/pco دیدن نمائید.

ایط درخواست کردن هستم؟ آیا من واجد رسث

ایط شناخته شدن بحیث یک PCO در  برای واجد رسث
ایط ورودی ذیل را دارا  Victoria Police، شما باید رسث

باشید:

باالی 18 سال عمر داشته باشید	 

الیا باشید	  تبعه یا باشنده دایمی آس�ت

 دارای یک الیسنس دریوری کامل یا امتحا�ز 	 
الیا�ی باشید آس�ت

کتله چر�ب بدن (BMI) تان کم�ت از 30 باشد	 

ی، حکم پرداخت یا پالن 	  هیچگونه امر دستگ�ی
پرداخت نا�ث از تخلفات ترافی� یا پارکینگ تصفیه 

نشده نداشته باشید

پروسه درخواس�ت چطور است؟

Victoria Police منحیث یک درخواست دهنده، شما باید مراحل ذیل را قبل از انتخاب شدن برای استخدام نزد 
 طی کنید.

نت در ویب سایت www.policecareer.vic.gov.au/pco د ققمد  یک فورمه درخواس�ت را از طریق ان�ت
تکمیل کنید. 

سوابق جنا�ی مقدما�ت تان برر� گرددد ققمد 

کت کنیدد ققمد  در روز ارزیا�ب رسث

ی کنیدد ققمد  امتحان روحی را س�پ

برر� روحی را بگذرانیدد ققمد 

ارزیا�ب صحی را انجام دهیدد ققمد 

سوابق جنا�ی کامل تان برر� گرددد ققمد 

ی کنیدد ققمد  امتحان بد�ز را س�پ

توسط هیئت مصاحبه شویدد ققمد 

پیشنهاد آغاز یک شغل برایتان عرضه گرددد دققمد 



 

چگونه آموزش ها را دریافت خواهم کرد؟

PCO ها باید یک کورس آموز�ث هشت هفته ای را در 
 Glen Waverly, Melbourne واقع Police Academy

ی کنند. در  و استیشن های پولیس مربوط شان س�پ
، تکنیک های اداره حفاظت و رفاه  طول دوره آموز�ث

زندانیان برایتان تدریس خواهد گردید. 

این کورس آموز�ث در اکادمی Victoria Police بسیار 
طاقت فرسا و انضباطی می باشد. این کورس همچنان 

ز است.   ، اکادمیک و روحی چالش برانگ�ی از نگاه بد�ز

چگونه معلومات مهم دیگر را بایم قبل از درخواست 
د؟ نمودن مم نظر بگ�ی

درخواست دهندگان تابع یک دوره نامزدی سه ماهه 	 
بعد از تکمیل نمودن آموزش شان می باشند.

PCO ها باید ورزش های بد�ز خایص را انجام و آنرا 	 
حفظ نمایند. در طول استخدام شان ممکن است 

از PCO ها تقاضا بعمل آید که دو بار در سال 
ند. تحت معاینه صحی قرار گ�ی

درخواست دهندگان بطور منظم تابع معاینه شدن 	 
برای استفاده موادمخدر و الکول می باشند. 

افراد منتخبه باید مقتضیات OHS سازمان را تکمیل 	 
کنند، که ممکن است شامل آموزش های جز�ئ 
در رابطه به استفاده از وسایل و مواد کیمیاوی 

خطرناک باشد.

ز معلومات 	  حتمی نیست که شما راجع به قوان�ی
داشته باشید زیرا این موضوعات در طول کورس 

آموز�ث برایتان تدریس خواهد گردید.

وری 	  ز تحصیالت عایل برای این شغل �ز داش�ت
نیست؛ ویل سن شما باید در زمان درخواست کردن 

18 ساله یا بزرگ�ت باشد. 

تقسیم اوقات کاری PCO ها طی شیفت های روز، 	 
بعد از ظهر و شب ها ترتیب می گردد. شیفت ها 

برای مدت 8.06 ساعت ادامه خواهند داشت و 
وع  شامل نیم ساعت تفریح می باشند. ساعات رسث
و ختم شیفت ها ممکن است نظر به محل کارتان 

متفاوت باشد. 

PCO ها یک باتون، دستبند و افشانه OC را باخود 	 
حمل می کنند. 

؟ معلومات بیش�ت
httpد//www.policecareer.vic.gov.au/pco :برای معلومات بیش�ت به ویب سایت ذیل مراجعه کنید

pcoemployment@police.vic.gov.au :یا سواالت تانرا به ایمیل آدرس ذیل بفرستید


