
 

یک افسر پلیس عهده داروظایف متنوع و چالش برانگیزی است. پلیس برای حفاظت ازجان ومال افراد و شناسایی ودستگیری خالفکاران و یاری 
افرادی که به کمک آنها نیاز دارند، خدمت می کند.

پس ازآموزشهای اولیه، کار شما در Victoria Police به عنوان یک افسرآزمایشی آغاز می شود. شما پیش از آنکه رسما عهده داراین نقش گردید، 
مدت 2 سال را به دیدن آموزش و کسب تجربه درکسوت افسر پلیس با وظایف عمومی خواهید پرداخت.

افسران پلیس دارای وظایف عمومی، نخستین افرادی هستند که درهرنوع صحنه جنائی ویا عمومی حاضر می گردند و بصورت 24 ساعته، 
7 روزهفته به اعضای جامعه ویکتوریا خدمت رسانی می کنند.

اکثراعضا Victoria Police به عنوان افسردارای وظایف عمومی پلیس خدمت می کنند با این حال نقشهای تخصصی بسیاری نیز وجود دارند که 
نیازبه آموزشهای بیشتر و یا کسب تجربه عملیاتی وظایف عمومی به عنوان پیش نیاز و به مدت حداقل 2 تا 4 سال دارند.

افسر پلیس

هم اینک استخدام 
می نماید



یک افسر پلیس با وظایف عمومی چه کاری انجام می دهد؟
فهرستی از موقعیتهایی که ممکن است شما به عنوان افسر پلیس با وظایف عمومی درآن درگیر گردید، در زیر آورده شده است:

جلوگیری ازرفتارهای ضد اجتماعی	 
پرداختن به نگرانی های امنیتی جامعه	 
حل و فصل مناقشات	 
حضور درمحل تصادفات	 

تحقیق و تفحص جرائم	 
اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی	 
برخورد با افرادی که تحت تاثیر مصرف الکل و مواد مخدر قرار 	 

گرفته اند
حضوردرمحل سوانح و فوریت های جنائی	 

از شما انتظار می رود تا بیشتر وقایعی را که در آن حضور پیدا می کنید را صورتجلسه نمایید و این کار شامل پر کردن برگه هایی است که در 
آنها خالصه فعالیتهایی را که در طول یک نوبت کاری انجام می دهید را درج می نمایید. همچنین از شما انتظار می رود تا اسناد الزم برای جلسات 

دادگاه را آماده کنید و متعاقبا برای ادای شهادت دردادگاهها حاضر گردید.

آیا من شرایط الزم برای شغل افسری پلیس را دارم؟
برای آنکه بتوانید به عنوان افسر پلیس مشغول به کار گردید، باید شرایط زیررا احرازنمایید:

دارای اقامت دائم و یا شهروندی استرالیا باشید

از حسن اشتهار و شخصیت برخوردار باشید

Victoria Police پیشینه متقاضیان را درطول مراحل استخدام با دقت بررسی می نماید. برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص دستورالعمل سابقه 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :ازاین صفحه بازدید کنید Victoria Police قبلی

توجه: اگر نگران این موضوع هستید که ممکن است سابقه قبلی شما بر نتیجه تقاضای شما تاثیر بگذارد، می توانید پیش از تسلیم درخواست خود، یک فرم اعالم اطالعات را بصورت 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :ارائه دهید Victoria Police دواطلبانه به شعبه مربوطه استخدام

حداقل شرایط پزشکی را احراز نمایید
برای به عهده گرفتن این نقش می بایست که حداقل شرایط پزشکی براساس سیاست پزشکی Victoria Police را احراز نمایید. برای کسب 

 اطالعات بیشتر در خصوص دستورالعملهای پزشکی Victoria Police از این صفحه بازدید نماید: 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police 

توجه: اگر نگران این موضوع هستید که ممکن است سابقه قبلی پزشکی شما بر نتیجه تقاضای شما تاثیر بگذارد، می توانید پیش از تسلیم درخواست خود، یک فرم اولیه 
 وضعیت پزشکی را بصورت دواطلبانه به واحد مشاوره پزشکی Victoria Police ارائه دهید. این فرم را از این جا دانلود کنید:

http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

دارای مهارتهای ارتباطی قوی در زبان انگلیسی باشید
یکی از مهارتهای اساسی که الزم است از خود نشان دهید توانایی شما به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی و درحد خوب است. این به معنی 
توانایی شما در خواندن، نوشتن، گوش دادن و برقراری ارتباط کالمی به زبان انگلیسی و درسطحی که برای انجام وظایف محوله این نقش و 

در سطح عملی الزم است، می باشد.

توجه: Victoria Police همچنین عالقه مند به استخدام متقاضیان دارای مهارتهای ارتباطی به دوزبان می باشد که بتوانند با برخی از افراد اجتماع به زبان مادری 
خودشان صحبت کنند.

در صورتی که زیر 21 سال هستید، مدارک تحصیلی ارائه نمایید
متقاضیان برای ارائه درخواست خود برای عهده دار شدن نقش پلیس باید حداقل دارای 18 سال سن باشند. اگر سن شما زیر 21 سال 

 Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL( یا سطح عالی Victorian Certificate of Education (VCE) است، می بایستی که
و یا سطح تحصیالت یکسانی را پیش از ارائه درخواست گذرانده باشید.

دارنده گواهینامه رانندگی ویکتوریا باشید
الزم است در زمان ارائه درخواست، دارای یک گواهینامه رانندگی معتبر صادره از استرالیا باشید. )گواهینامه رانندگی با اتوموبیل اتوماتیک و 

یا دنده ای قابل قبول است(.



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

پیش از ارائه درخواست کار به عنوان افسر پلیس چه اطالعات مهم دیگری 
را باید در نظر بگیرم؟

هر دو هفته 80 ساعت و در نوبتهای کاری مختلفی به کار مشغول خواهید شد تا Victoria Police بتواند نیازهای جامعه را 24 ساعت شبانه   	
روز و 7 روز هفته تامین کند.

در زمان آعاز به کار ممکن است از شما خواسته شود که در هر نقطه ای از ویکتوریا بر حسب صالحدید Victoria Police خدمت نمایید.  	

شما درگیر مناقشات خواهید شد و با متخلفینی که رفتار خشونت آمیز دارند و افرادی که تحت تاثیر مصرف مواد مخدر و الکل هستند،   	
برخورد خواهید نمود.

از شما انتظار خواهد رفت تا برای برقراری قوانین ایالت، عقاید سیاسی، مذهبی و شخصی خود را کنار بگذارید.  	

از شما خواسته خواهد شد تا سالح گرم حمل نمایید.  	

عملکرد شما در ساعات اجرای وظیفه و خارج از آن می بایست در سطح استاندارد باالیی بوده و درشان ارزشهای Victoria Police باشد.  	

شما می بایست که پیش از آغاز آکادمی پلیس یک گواهینامه کمکهای اولیه که برای دوره آموزشی آکادمی و سال اول این شغل معتبر   	
باشد کسب نمایید.

روند درخواست اشتغال به عنوان افسر پلیس چیست؟
الزم است که شما به عنوان متقاضی مراحل زیر را پیش از آنکه برای استخدام در Victoria Police برگزیده شوید، بگذرانید:

 تقاضای خود را از طریق لینک زیر ارسال www.policecareer.vic.gov.au/police گام 1: 

چک شرایط الزمگام 2: 

آزمون ورودیگام 3: 

چک سابقه فردیگام 4: 

چک تناسب اندامگام 5: 

تست روانشناسیگام 6: 

چک سالمتیگام 7: 

چک کاملگام 8: 

مصاحبه هیات گزینشگام 9: 



به اطالعات بیشتری نیاز دارید؟
www.policecareer.vic.gov.au/police :بازدید نمایید

rsbmarketing@police.vic.gov.au :یا سواالت خود را به این نشانی ایمیل کنید
یا با ما با شماره 3212 9247 (03) تماس بگیرید.

 

حقوق و مزایای یک افسر پلیس چقدر است؟
حقوق پایه مکفی ازاولین روزآموزش  	

افزایش حقوق ساالنه و حق شیفت اضافی در کنار حقوق پایه  	

پس انداز بازنشتگی باال  	

9 هفته مرخصی ساالنه  	

مرخصی نیروهای نظامی، مرخصی زایمان/زایمان همسر/ مرخصی تحصیلی، مرخصی سنوات  	

مرخصی سنوات  	

تامین لباس کار  	

فرصتهای آموزش مداوم و بازآموزی درطول دوران خدمت.  	

به عنوان افسر پلیس چه آموزشهایی را فرا خواهم گرفت؟
آموزشهای اولیه شما برای 2 سال و 12 هفته اول استخدام در Victoria Police شامل موارد زیر خواهد بود:

هفته
1 – 12

 Victoria Police هفته اول شما در آکادمی، هفته معارفه خواهد بود که برای آشنایی نیروهای جدید با
به عنوان یک سازمان اختصاص یافته است.

دوره آموزشی آکادمی با مباحثی همچون قانون، مهارتهای ارتباطی، تمرین و ایمنی عملیاتی )ازجمله سالح گرم( 
و حضور در جامعه آغاز خواهد شد.

درپایان هفته 12 که تحصیل در دوره دیپلم پلیسی گری POL50115 را آغاز خواهید نمود، سوگند خواهید خورد.

هفته
13 – 31

درکنار تحصیل درآکادمی پلیس به انجام وظیفه در یک پاسگاه پلیس، آموزش واکنش به جرائم برهم زننده نظم اجتماعی 
و کار درخودروهای بخش رسیدگی به موارد خشونت خانوادگی مشغول خواهید شد.

با گذشت زمان و افزایش دانش و کسب تجربه و مهارت، دامنه وظایف شما گسترده تر می گردد. 

هفته
32 – 52

کارورزی شما پس از پایان تحصیل در آکادمی عالوه بر کار در یک پاسگاه پلیس به عنوان رسیدگی کننده فوری به 
مراجعات، شامل حضور در واحد پلیس راهها از جمله گشت بزرگراهها و واحد RPDAS (پلیس راهها و بخش اتوبوس 

الکل و مواد مخدر( خواهد بود. 

هفته
53 – 116

شما آموزشهای رانندگی خود را فرا خواهید گرفت و یک گواهینامه رانندگی نقره ای دریافت خواهید نمود.

حکم انتصاب شما مورد تایید قرارمی گیرد و شما به یک پاسگاه آموزشی به عنوان افسر پلیس دارای وظایف 
عمومی و نیز انجام سایر اموردرحین انجام وظیفه، اعزام خواهید گردید.

درپایان این مدت چنانچه موفق به احراز تمامی شرایط دریافت دیپلم پلییسی گری شوید، دپپلم خود را دریافت خواهید نمود و انتصاب شما به 
عنوان یک افسر پلیس تایید خواهد شد.

این آموزش اولیه، تنها آغاز کار است. به عنوان عضوی از Victoria Police شما آموزشهای ویژه شغلی را در طول مدت خدمت خود 
دریافت خواهید نمود.


