
 

یک افسر پولیس وظایف مختلف و ُپرمسؤلیت را انجام می دهد. وظیفه پولیس محافظت جان و مال، کشف و دستگیری تخلفکاران، 
و مساعدت به اشخاص نیازمند می باشد.

بعد از سپری کردن دوره ابتدایی آموزش تان، شما منحیث یک مامور پولیس نامزد Victoria Police شروع بکار می کنید. در طی دو 
سال اول، آموزش های مختلف را دریافت و تجارب کاری بیشتر را منحیث یک افسر پولیس وظایف عمومی کسب می کنید.

افسران وظایف عمومی اولین کسانی هستند که به محل جرایم قابل گزارش یا ضرورت عامه حاضر می شوند و خدمات 24 ساعته را 
7 روز در هفته ارائه می کنند.

اکثریت اعضای Victoria Police بحیث پولیس وظایف عامه اجرای وظیفه می نمایند مگر نقش های اختصاصی متعددی نیز 
موجود اند که آموزش بیشتر را ایجاب می کند و معموال حد اقل 4-2 سال تجربه کاری در ساحه وظایف عمومی عملیاتی مقتضیات 

آن است.

افسر پولیس

حاال استخدام می کند



یک افسر پولیس وظایف عمومی چگونه وظایفی را انجام می دهد؟
لست ذیل حاوی بعضی وظایفی است که ممکن است منحیث یک افسر پولیس وظایف عمومی انجام دهید:

جلوگیری از رفتار ضداجتماعی	 
برآورده ساختن مالحظات امنیتی جامعه	 
حل و فصل منازعات	 
حضور یافتن در محل حادثات	 

تحقیق کردن جرایم	 
تنفیذ قوانین ترافیکی	 
برخورد با اشخاص تحت تاثیر مواد مخدر و الکول	 
حضور یافتن در واقعات جدی و حاالت اضطراری	 

از شما انتظار می رود که یک گزارش را راجع به اکثر واقعاتی که در آن حضور می یابید، بنویسید، بشمول حفظ یادداشت های متداوم وظایفی که 
شما در طی هر شفت کاری تان انجام می دهید، در کتابچه یاداشت تان. همچنان شما باید اسناد را برای محکمه آماده سازید و در نهایت در جلسات 

قضایی شرکت نموده و شواهد را ارائه دهید.

آیا من واجد شرایط هستم که یک افسر پولیس شوم؟
برای واجد شرایط بودن منحیث یک افسر پولیس در Victoria Police، شما باید شرایط شمول ذیل را دارا باشید:

تبعه یا باشنده دایمی آسترالیا باشید

دارای شخصیت و شهرت نیک باشید
Victoria Police سوابق مفصل درخواست دهندگان شغل افسر پولیس را در طی پروسه استخدام بررسی می کند. برای کسب معلومات بیشتر راجع به 

http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :مراجعه شود به ،Victoria Police طرزالعمل بررسی سوابق توسط

یادداشت: اگر نگران هستید که ممکن است سوابق تان روی درخواست شما تاثیر گذار می باشد، می توانید یک فورمه افشای معلومات داوطلبانه را برای بخش استخدام 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :قبل از ارائه درخواست تان تحویل دهید. این فورمه را می توانید از آدرس زیر دانلود کنید Victoria Police

حد اقل مقتضایت صحی را برآورده سازید
برای انجام دادن این وظیفه، شما باید میزان حد اقل مقتضیات صحی الزمه را طبق پالیسی صحی Victoria Police برآورده سازید. برای 

 کسب معلومات بیشتر راجع به طرزالعمل بررسی سوابق توسط Victoria Police، مراجعه شود به: 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police 

یادداشت: اگر نگران هستید که ممکن است حالت صحی قبلی تان باالی درخواست تان تاثیر گذار می باشد، می توانید یک فورمه پرسش مقدماتی حالت صحی را برای بخش مشاوریت 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :جهت بررسی قبل از ارائه درخواست تان ارائه دهید. این فورمه را دانلود کنید از Victoria Police صحی

باید از مهارتهای خوب در لسان انگلیسی برخوردار باشید
یکی از مهارت های اساسی ایکه شما باید منحیث یک درخواست دهنده از خود نشان دهید عبارت از توانایی خوب صحبت کردن به لسان انگلیسی 

می باشد. این بدان معناست که شما دارای توانایی های خواندن، نوشتن، شنیدن و محاوره به لسان انگلیسی را به سطحی دارا باشید که بتوانید وظایف 
عملیاتی یک افسر پولیس را بطور مؤثرانه انجام دهید.

یادداشت: Victoria Police خاصتاً عالقمند درخواست دهندگان دارای مهارت های دولسانه ای است که بتوانند با افراد جامعه به زبان خود شان صحبت کنند.

اگر از 21 سال کمتر عمر دارید، اسناد تحصیلی تانرا ارائه دهید
 Victorian Certificate of Education درخواست دهندگان برای نقش پولیس باید اقل 18 سال عمر داشته باشند. اگر سن شما زیر 21 است، شما باید

(VCE)، سطح باالی )Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL یا معادل آنرا قبل از ارائه درخواستی تان سپری کرده باشید.

صاحب یک الیسنس دریوری ویکتوریا باشید
شما باید دارنده یک الیسنس دریوری معتبر آسترالیایی )الیسنس اتومات یا دنده گیر( در زمان ارائه درخواستی تان باشید.



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

چگونه معلومات مهم دیگر را باید قبل از ارائه درخواست برای افسر پولیس شدن مد 
نظر بگیرم؟

شما 80 ساعت طی هر دو هفته در طی شفت های مختلف کار خواهید کرد طورکیه Victoria Police بتواند جوابگوی ضروریات 24 ساعته و   	
7 روز در هفته جامعه باشد.

در شروع کارتان ممکن است ایجاب نماید که به یکی از محالت ویکتوریا که توسط Victoria Police برایتان تعین می شود، اجرای   	
وظیفه نمائید.

ممکن شما با موقعیت های جدال آمیز، مجرمین خشونت بار و اشخاص تحت تاثیر الکول و مواد مخدر مواجه شوید.  	

شما باید سالح ناریه را باخود حمل کنید.  	

رفتار شما چه در حال وظیفه و چه خارج از آن نمایانگر شخصیت شما و Victoria Police می باشد. لهذا رفتار تان باید شایسته و منعکس کننده   	
ارزشهای Victoria Police باشد.

رفتار تان چه در وقت انجام وظیفه و چه خارج از آن باید بسیار شایسته و نمایانگر ارزش های Victoria Police باشد.  	

شما باید قبل از شروع اکادمی، تصدیقنامه آموزش کمک های اولیه را بدست آرید که این تصدیقنامه برای دوره آموزش تان در اکادمی و   	
همچنان سال اول کار تان معتبر می باشد.

پروسه درخواست برای شغل افسر پولیس چطور است؟
منحیث یک درخواست دهنده، شما قبل از انتخاب شدن برای استخدام شدن در قوای Victoria Police باید مراحل ذیل را موفقانه سپری کنید:

فورمه درخواست تانرا به آدرس زیر تحویل دهید: www.policecareer.vic.gov.au/policeمرحله 1

بررسی های واجد شرایط بودنمرحله 2

امتحان ورودیمرحله 3

بررسی های سوابق جناییمرحله 4

امتحان سالمتی جسمانیمرحله 5

امتحان روحی و روانیمرحله 6

بررسی های صحیمرحله 7

بررسی های عمیق/وسیعمرحله 8

مصاحبه با هیئتمرحله 9



آیا به معلومات بیشتر نیاز دارید؟
www.policecareer.vic.gov.au/police :مراجعه کنید

rsbmarketing@police.vic.gov.au :یا سواالت تانرا ایمیل کنید به
یا با ما به تیلفون 3212 9247 (03) زنگ بزنید.

 

معاش و مزایای یک افسر پولیس چه است؟
معاش ابتدایی مناسب از روز اول آموزش در اکادمی  	

ازدیاد ساالنه معاش و اضافه معاش برای کار های ِشفت عالوه بر معاش اصلی  	

بسته های خوب سوپر )تقاعد(  	

9 هفته رخصتی بامعاش ساالنه  	

رخصتی قوای نظامی؛ رخصتی والدی/پدری؛ رخصتی تحصیلی؛ رخصتی خدمت دراز مدت  	

رخصتی تحصیلی  	

رخصتی خدمت درازمدت  	

فرصت های آموزشی و ظرفیت سازی دوامدار در طول خدمت کاری تان.  	

منحیث یک افسر پولیس چگونه آموزش ها را دریافت خواهم نمود؟
آموزش اولیه تان برای 2 سال اول و 12 هفته استخدام تان با Victoria Police شامل نکات ذیل است:

 هفته
1 – 12

هفته اول تان در اکادمی یک هفته مقدماتی است، تا افراد تازه استخدام شده را با Victoria Police منحیث یک 
سازمان آشنا سازد.

آموزش اولیه در ادکامی با تدریس قوانین، مهارتهای مفاهمه، تمرین، مصؤنیت عملیات )بشمول استفاد سالح گرم( و 
مشارکت با جامعه شروع می شود.

.POL50115 در اخر هفته 12 مراسم سوگند شما برگزار می شود، در زمان شروع دیپلوم پولیس

 هفته 
13 – 31

همزمان با ادامه دادن آموزش تان در اکادمی، شما بعضی وظایف را در یک استیشن پولیس نیز انجام می دهید، 
آموزش نظم عامه را آغاز می کنید و در بخش واقعات خشونت خانوادگی همکاری می نمائید.

ضمن اینکه تجربه و مهارتهای بیشتر را کسب می کنید، وظایف تان نیز به مروز زمان افزایش می یابد.

هفته 
32 – 52

شما وظایف عملی را در یک استیشن پولیس منحیث یک افسر پاسخ دهنده اولیه آغاز نموده و با بخش پولیس گزمه 
جاده ها همکاری می کنید، بشمول گزمه شاهراه و RPDAS )بخش نظارت جاده ها و الکول – بس مشروبات(.

هفته 
53 – 116

آموزش مهارتهای رانندگی را تکمیل نموده و الیسنس دریوری نقره ای تانرا دریافت می کنید.

تقرر تان تائید و شما به یک استیشن پولیس منحیث افسر پولیس وظایف عمومی با انجام دادن وظایف اضافی 
توظیف می شوید.

در ختم این دوره، اگر تمام شرایط دیپلوم پولیس را موفقانه تکمیل نمائید، وظیفه شما بحیث افسر پولیس تائید و دیپلوم برایتان اعطا می گردد.

این آموزش ابتدایی صرف آغاز کار است. منحیث یک عضو Victoria Police، شما بطور مداوم آموزش های اختصاصی را در طول جریان کار 
تان سپری خواهید کرد.


