
 

ضابط بتاع البوليس عندو واجبات بتاعت شغل متنوع وفيو تحدي. ناس البوليس بشتغلو عشان يحمو أرواح بتاع ناس وممتلكات، 
وعشان يكتشفو الجرايم ويقبضو على ناس البعملو جرايم دي، وعشان برضو يساعدو ناس المحتاجين لمساعدة.

بعد تدريب األولي بتاع تعيينك، شغل بتاعك ببدأ مع Victoria Police في وظيفة شرطي تحت التجربة. وبعد داك بتستمر سنتين في 
تحسين تدريب بتاعك وعشان تكسب خبرة كضابط بوليس بتاع مهمات عامة قبل ما يثبتوك في وظيفة دي.

ضباط المهام العامة هم أول ناس بكونو في مكان أي جريمة أو حاجة عامة يمكن اإلبالغ عنها، وُهم بقدمو خدمة للمجتمع بتاع 
فكتوريا 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في األسبوع.

معظم أفراد Victoria Police بشتغلو ضباط مهام عامة، ولكن برضو في مهام كتيرة تانية متخصصة بتكون دايرة تدريب زيادة، 
وعادًة على االقل من سنتين لغاية 4 سنوات من الخبرة العملية في شغل بتاع ضباط المهام العامة كشرط مسبق.

ضابط بوليس

 باب التعيين 
هسي فاتح



ضابط المهمات العامة ده بعمل شنو؟
كالم تحت ده بوريك حاالت ممكن تشتغل فيو كضابط بتاع مهمات عامة

منع أي سلوك مخالف للمجتمع  •
تعامل مع مشكالت سالمة المجتمع  •

حل النزاعات  •
حوادث بتاعت عربات  •

تحقيق في جرايم  •
تنفيذ قانون المرور  •

تعامل مع ناس بستعملو مخدرات وبشربو كحول   •
حاالت صعبة وطوارئ  •

بكون مطلوب منك تقدم أوراق عن معظم الحاالت اإلنت بتحضرو، مثالً تعمل ورقة شغل تكون زي مفكرة يومية تكتب فيو مهام بتاعتك في 
كل نوبة شغل. وبرضو حا يطلبو منك تعمل ورقة للمحكمة وتمشي بعد داك تحضر الجلسات عشان تقدم أدلة.

هل أنا مؤهل عشان أبقى ضابط بوليس؟
عشان تبقى مؤهل عشان تشتغل ضابط بوليس في Victoria Police، انت الزم تستوفي متطلبات دخول دي:

الزم تكون مواطن أستراليا أو يكون عندك إقامة دايمة في أستراليا

الزم تكون شخصية بتاعتك كويسة وسمعتك كويسة
Victoria Police بتعمل فحوصات كتيرة على خلفيات الناس البقدمو طلبات أثناء اجراءات بتاعت التعيين. لو انت داير معلومات زيادة عن 

http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :بتاعت تاريخ الزول، خش في Victoria Police ارشادات

 Victoria Police مالحظة: لو انت قلقان من أنو تاريخ بتاعك ممكن يأثر في طلب بتاعك، إنت ممكن تقدم استمارة بتاعت إفصاح طوعي لفرع التعيين بتاع
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :قبل تقديم طلب بتاعك. نزل االستمارة من

الزم تستوفي الحد األدنى بتاع المتطلبات طبية
حا يطلبو منك أنك تستوفي الحد األدنى من المتطلبات الطبية حسب سياسة بتاعت Victoria Police عشان تقدر تشتغل في وظيفة دي. لو انت 

http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :خش في ،Victoria Police داير معلومات زيادة عن ارشادات طبية بتاعت

مالحظة: لو انت قلقان من أنو مرض قديم بتاعك ممكن يأثر في طلب بتاعك، إنت ممكن تقدم استمارة بتاعت استفسار أولي عن حالة مرضية لوحدة االستشارات الطبية 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :عشان يعملو ليك تقييم قبل تقديم طلب بتاعك. نزل االستمارة من Victoria Police بتاعت

الزم يكون عندك مهارات تواصل باالنجليزي سليمة
واحدة من المهارات األساسية المفروض تكون عندك كمقدم طلب، هي أنك تكون بتقدر تتواصل باللغة اإلنجليزية. كالم ده معناو أنك تقدر 

تقرا وتكتب وتستمع وتتخاطب باالنجليزي في مستوى يسمح ليك أنك تعمل مهام شغل بتاعك مظبوط وبكفاءة وفعالية.

مالحظة: Victoria Police برضو مهتمة أنو تشغل ناس عندهم مهارات تواصل بلغتين وبقدرو يتكلمو مع الناس بلغة بتاعتم. 

الزم تقدم مؤهالت تعليمية لو كان عمرك أصغر من 21 سنة
مقدمين الطلب الزم عمرهم يكون 18 سنة عشان يقدمو للشغل في البوليس. ولو انت عمرك أصغر من 21 سنة، انت الزم تنجح 

 Victorian Certificate of Applied Learning )VCAL( أو في مستوى الكبار بتاع Victorian Certificate of Education )VCE( في
أو في أي مستوى مكافئ قبل تقديم الطلب بتاعك.

الزم يكون عندك رخصة سواقة بتاعت فكتوريا
الزم تكون عندك رخصة سواقة أسترالية سارية في وكت تقديم الطلب )رخصة سواقة عربية عادية أو أتوماتيك مقبولة(.



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

شنو معلومات مهمة تانية الزم أنا أعرفو قبل ما أقدم طلب بتاعي لوظيفة ضابط بوليس؟
حا تشتغل 80 ساعة كل أسبوعين بنظام بتاع نوبات متنوعة عشان Victoria Police تقدر تستجيب الحتياجات بتاعت مجتمع فكتوريا   •

على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في األسبوع

.Victoria Police في بداية شغل بتاعك، ممكن يطلبو منك تشتغل في أي مكان في فكتوريا حسب اختيار  •

حا تشتغل في حتات بتاعت مشاكل ونزاعات، ويكون عندك اتصال مع مجرمين عنيفين وناس بتاعين مخدرات وكحول.  •

حا يكون متوقع منك أنك ما تدخل آرائك الشخصية والدينية والسياسية في الشغل والزم تتمسك بقوانين بتاعت الدولة.  •

حا يكون مطلوب منك تشيل معاك سالح ناري.  •

.Victoria Police سلوك بتاعك لمن تكون بّره الشغل الزم يكون كويس ويعكس قيم بتاعت  •

انت الزم تعمل شهادة بتاعت اسعافات أولية قبل بدايتك في األكاديمية، شهادة دي حا تكون سارية طول مّدة تدريب بتاعك زايد السنة   •
األولى من شغل بتاعك. 

شنو إجراءات بتاعت تقديم طلب لوظيفة ضابط بوليس؟
:Victoria Police لمن تقدم طلب بتاعك، حا يطلبو منك تمشي في مراحل التحت دي قبل ما يختاروك للتعيين في

قدم استمارة طلب في موقع انترنت ده www.policecareer.vic.gov.au/policeمرحلة 1

اختبارات األهليةمرحلة 2

امتحان الدخولمرحلة 3

فحوصات الخلفيةمرحلة 4

اختبار اللياقة البدنية مرحلة 5

اختبار الحالة النفسيةمرحلة 6

فحوصات صحيةمرحلة 7

فحوصات شاملةمرحلة 8

مقابلة شخصية مع اللجنة مرحلة 9



هل انت داير معلومات زيادة؟
www.policecareer.vic.gov.au/police :خش في

rsbmarketing@police.vic.gov.au :أو رسل استفسار بتاعك بااليميل إلى
أو اتصل بينا على الرقم 3212 9247 )03( 

 

ماهية كم ومزايا شنو بتاعت ضابط البوليس؟ 
راتب أساسي كويس من أول يوم من التدريب في األكاديمية  •

زيادات سنوية في الراتب زايد عالوات بتاعت المناوبات االضافية باالضافة للراتب األساسي بتاعك.   •

مخصص إدخار تقاعدي كبير  •

إجازة سنوية 9 أسابيع  •

إجازة قوة الدفاع؛ إجازة األمومة/األبوة؛ إجازة دراسية؛ إجازة الخدمة الطويلة  •

إجازة بتاع دراسة   •

إجازة الخدمة الطويلة  •

فُرص للتعلم المستمر والتطوير طول مدة خدمة بتاعتك.   •

شنو التدريب البعملو لي كضابط بوليس؟
تدريب األولي بتاعك في السنتين األوائل و 12 أسبوع من شغل بتاعك في Victoria Police حا يكون فيو:

األسبوع
12 – 1

األسبوع األول في األكاديمية حا يكون أسبوع تعريفي، مخصص لتعريف المنتسبين بـ Victoria Police كمنظمة.

التدريب في األكاديمية حا يبدأ بدراسة القانون، ومهارات التواصل، التدريب البدني/العسكري، والسالمة في 
الشغل )بشمل األسلحة النارية( والتعامل مع أفراد المجتمع. 

.POL50115 حا يطلبو منك تحلف قسم في نهاية األسبوع 12، لّمن تجي تبدأ دبلومة شغل بتاع البوليس

 األسبوع 
31 – 13

التدريب بستمر في األكاديمية باإلضافة للشغل في نقطة بوليس، وبكون التدريب على االستجابة لحاالت بتاعت 
النظام العام، والشغل في الحافلة البتستجيب لحوادث العنف العائلي.

مهام بتاعتك حا تزيد بمرور الوكت كلما اتعملت الشغل وزادت مهارات وخبرة بتاعتك. 

األسبوع 
52 – 32

حا تشتغل في مهام ما بعد األكاديمية في نقطة بوليس كمستجيب أول وتقضي وكت مع وحدة بوليس الشوارع، 
زي دورية الطرق السريعة و RPDAS )قسم بوليس الشوارع والكحول - حافلة الفحص(.

األسبوع 
116 – 53

حا تكمل تدريب السواقة بتاعك ويدوك رخصة سواقة فضية.

حا يتم تأكيد تعيين بتاعك ويوزعوك في محطة تدريب كضابط مهام عامة وتكون عندك مهام تانية تعملها 
في شغل بتاعك.

في نهاية فترة ي، لو انت كملت كل المتطلبات بتاعت دبلوم الشرطة، بعملو ليك تأكيد لوظيفة بتاعتك كشرطي ويدوك شهادة دبلوم بتاعتك.

التدريب األولي ده هو بداية بس. وانت كضابط في Victoria Police حا تستمر في التدريب بتاع الوظيفة المحدد طول فترة شغل بتاعك. 


