
PSO چه کار می کند؟

PSOs روزانه در استيشن های ترن در سراسر ويکتوريا بين ساعات 6 شام الی 
3 صبح وظيفه اجرا خواهند نمود تا امنيت 400,000 مسافرانی را که از شبکه 

ترن استفاده می کنند، تامين نمايند. PSOs دارای مسؤليت های ذيل اند: 
•  نظارت پيشگرانه مسافرين ترن ها و برقرارداشتن حضورمحسوس

•  کمک کردن به عامه مردم در قسمت سواالت عمومی

•  مشورت دهی و حصول اطمينان از ايجاد حس امنيت در جامعه

•  رسيدگی به قضايای رفتار ضداجتماعی بشمول تخلفات مربوط به الکول، 
مواد مخدر و ضرر به اموال

 PROTECTIVE SERVICES
OFFICER

برای شغل PROTECTIVE SERVICES OFFICER (PSO) است.

VICTORIA POLICE در جستجوی استخدام اشخاص 



اشخاص زير سن 21 بايد اسناد تحصيلی شانرا ارائه دهند
 Senior Level Victorian يا معادل آنرا Victorian Certificate of Education (VCE) اگر از 21 سال کمتر عمر داريد، شما بايد

Certificate of Applied Learning (VCAL) را قبل از معرفی شدن رسمی ارائه کنيد.

اليسنس دريوری ويکتوريا را داشته باشيد
شما بايد دارای يک اليسنس دريوری بااعتبار در زمان معرفی شدن رسمی باشيد. هردونوع اليسنس دريوری با موتر های اتومات يا 

دنده گير قابل قبول است.

يادداشت: Victoria Police باالخص عالقمند استخدام اشخاص دارای مهارتهای دولسانه که بتوانند با افراد 
جامعه به لسان خودشان صحبت کرده و معلومات کسب شده را دوباره به انگليسی بازتاب دهند، می باشد.

آيا من شايستگی استخدام شدن بحيث يک PSO را دارم؟

جهت واجد شرايط شناخته شدن برای استخدام بحيث يک PSO در Victoria Police، شما بايد شرايط شموليت ذيل را دارا باشيد:

دارای تابعيت آستراليا يا اقامت دايمی آستراليا باشيد
شما بايد تبعه آستراليا باشيد يا دارای اقامت دايمی آستراليا باشيد تا بتوانيد شامل Victoria Police شويد. 

دارای شخصيت و شهرت نيک باشيد
بررسی  بدقت  استخدام  پروسه  ضمن  در  را   Protective Services Officer شغل  دهندگان  درخواست  سوابق   Victoria Police
سايت  ويب  به  لطفاً   ،Victoria Police توسط  اشخاص  سوابق  بررسی  مقررات  به  راجع  بيشتر  معلومات  کسب  برای  کند.  می 

www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso مراجعه نمائيد.

حداقل مقتضيات صحی را دارا باشيد
شما بايد حداقل مقتضيات صحی را در مطابقت با پاليسی صحی Victoria Police جهت انجام دادن وظايف اين کار دارا باشيد. برای 
 www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso لطفاً به ويب سايت Victoria Police کسب معلومات بيشتر راجع به مقررات صحی

مراجعه نمائيد.

از مهارت عالی مکالمه در لسان انگليسی برخوردار باشيد
يکی از مهارتهای اساسی مورد نياز اين شغل داشتن مهارت عالی در مکالمه لسان انگليسی است و درخواست دهندگان بايد ثابت سازند 
که چنين شايستگی را دارند. اين بدان معناست که درخواست دهنده بايد دارای اهليت خواندن، نوشتن، شنيدن و صحبت کردن در لسان 

انگليسی به سويه ای باشند که بتوانند مؤثرانه وظايف محوله اين شغل را در امور اوپراتيفی انجام دهد. 

برای معلومات بيشتر، لطفاً به ويب سايت www.policecareer.vic.gov.au/pso مراجعه نمائيد 



چه نوع معلومات مهم ديگر را بايد قبل از درخواست 
به شغل PSO مدنظر بگيرم؟

•  منحيث يک PSO شما 80 ساعت در هردوهفته در شفت شب (شروع بين ساعات 3 الی 7 شب و ختم بين ساعات 2 الی 3 صبح) 
کار خواهيد کرد

•  منحيث يک PSO شما با موقعيت های کشمکش دار، متخلفين خشن و اشخاص تحت تاثير الکول و مواد مخدر سر و کار خواهيد 
داشت

•  منحيث يک PSO از شما توقع ميرود که اعتقادات شخصی، مذهبی و سياسی تانرا به منظور برقراری قوانين ايالتی کنار بگذاريد

•  منحيث يک PSO شما بايد باخود اسلحه گرم حمل کنيد

•  منحيث يک PSO رفتار شما چه در محيط کار و چه خارج از محيط کار نمايانگر شخصيت شما و Victoria Police خواهد بود. 
لهذا رفتار تان بايد بسيار پسنديده و منعکس کننده ارزش های Victoria Police باشد

•  منحيث يک PSO شما بايد دسترسی به يک موتر شخصی جهت رفتن به کار و برگشت بعد از ختم کار داشته باشيد زيرا ترانسپورت 
عامه در زمان ختم کارتان موجود نيست

•  منحيث يک PSO شما فرصت انتخاب ساحه کاری تانرا بعد از تکميل نمودن دوره آموزش خواهيد داشت؛ ولی اين امر حتمی نيست 
و تاحد امکان رعايت خواهد گرديد

پروسه درخواست برای شغل PSO چطور است؟

منحيث يک درخواست دهنده، شما بايد مراحل ذيل را قبل از انتخاب شدن بحيث کارمند Victoria Police موفقانه سپری کنيد:

فورمه درخواستی انترنتی خويشرا ار طريق www.policecareer.vic.gov.au ارائه کنيدمرحله 1

يک امتحان را سپری کنيدمرحله 2

سوابق ابتدايی تان بررسی گرددمرحله 3

معاينه بدنی را بگذرانيد مرحله 4

معاينه روحی را بگذرانيدمرحله 5

معاينه صحی را بگذرانيدمرحله 6

سوابق کامل تان بررسی گرددمرحله 7

توسط کميسيون مصاحبه گرديدمرحله 8

برای معلومات بيشتر، لطفاً به ويب سايت www.policecareer.vic.gov.au/pso مراجعه نمائيد 



معاش و مزايای شغل PSO چقدر است؟

معاش اصلی مناسب از آغاز دوره آموزش  •

ترفيع ساليانه معاش و اضافی کاری  •

•  9 هفته رخصتی ساليانه (متشکل از 5 هفته رخصتی تفريحی، 2 هفته رخصتی بديل رخصتی عمومی به اضافه 10 روز رخصتی 
اوقات استفاده نشده)

رخصتی قوای نظامی  •

يونيفورم رايگان  •

شغل مطمئن  •

منحيث يک PSO چه نوع آموزش ها را سپری خواهم کرد؟
تمام PSOs بايد برای مدت 6 ماه استخدام شان با Victoria Police طبق ذيل آموزش ببينند:

آيا هنوز هم ضرورت به معلومات بيشتر داريد؟
Victoria Police هر هفته يک جلسه معلوماتی PSO را در نواحی 

ملبورن داير می کند.

برای کسب معلومات راجع به تاريخ و 
اوقات اين جلسه، به ويب سايت 

www.policecareer.vic.gov.au/pso/info-session مراجعه 
نمائيد.

يا 

سواالت تانرا از طريق ايميل به آدرس 
rsbmarketing@police.vic.gov.au بفرستيد

گرم)  اسحله  از  آموزش  (بشمول  اوپراتيفی  مصؤنيت  و  مکالمه  قانون،  به  راجع  آموزش   :12 الی   1 هفته 
 Victoria Police در اکادمی

هفته 13 الی 24: آموزش در استيشن ترن CBD ملبورن زير نظر يک مربی 





