
 

د پولیسو یو افسر مختلفې او ننګوونکې دنډې ترسره کوي. پولیس د خلکو ژوند اوشتمنۍ ژغوري. مجرم پیدا کوي اونیسي یې، او د هغو کسانو سره 
مرسته کوي چې مرستې ته اړتیا لري. 

له شامېلېدو او لمړنیو زده کړو څخه وروسته په Victoria Police کې ستاسو دنده د لمړي ظابط په توګه پیلېږي. د 2 کلونو په تېرېدو سره تاسو 
ډېرې زده کړې کوئ، مظبوط کېږئ او مخکې د هغه نه چې د پولیسو د افسر په توګه په دنده وګمارل شئ، د پولیسو د عمومي دندو په هکله 

تجربې ترالسه کوئ.

د عمومي دندې افسران هغه دي چې په ساحه کې د هرهغه جرم یا عمومي اړتیا په وخت کې له نورو افسرانو مخکې حاضر وي او د ویکتوریا ټولنې 
ته د ورځې 24 ساعته اوونۍ 7 ورځې خدمت کوي. 

د ویکتوریا د پولیسو ډیري غړي د پولیسو عمومي دندوافسر په توکه کار کوي مګر ډیري متخصص رولونه شتون لري چې نورې روزنې ته اړتیا 
لري او معومال لږترلږه 4-2 کاله عمومي عملیاتي دندې تجریه یې الزم شرط ګڼل کېږي. 

پولیس افسر

اوس د نوي مامورینو 
ګومارنې کوو



د پولیسو عمومي افسران کومې دندې تر سره کوي؟
په الندېنیو ځینو حاالتو کې تاسو کولی شئ چې د پولیسو د عمومي افسر په توګه دندې ترسره کړئ:

د ټولنیز ضد اخالقو مخنیوی	 
د ټولنې د خوندیتوب د اندېښنو سره کار کول	 
د النجو حل کول	 
پېښو ته ځان رسول	 

د جرمونو پلټنه	 
د ټرافیکو د قانون پلي کول	 
د پوډرو او شرابو څخه د اغېزمن شوو خلکو سره معامله	 
خطرناکو او بېړنیو پېښو ته ځان رسول	 

د پولیس د افسر په توګه له تاسو څخه غوښتل کېږي چې د ډېریو پېښو په هکله چې تاسو ورځئ، خپل راپور ولیکئ، د ځان سره د هرې نوکریوالۍ 
په وخت کې د پېښو د ثبتولو کتابچه ولرئ. همدا راز ستاسو څخه غوښتل کېږي د محکمې لپاره اسناد جوړ کړئ او په وار وار محکمې ته د ثبوت د 

ورکولو لپاره ورشئ.

آیا زه د دې وړ یم چې د پولیسو افسر شم؟
د Victoria Police سره د پولیس د افسر په توګه د کارکولو لپاره باید تاسو د شامېلېدلو په الندېنیو غوښتنو برابر اوسئ:

د اسټرالیا سیټیزن شېپ او یا هم د اسټرالیا دایمي استوګنتوب واخلئ

ښه اخالق او ښه شهرت وښیئ
د Victoria Police د شاملېدو په وخت کې د غوښتنلیک ورکوونکي د سابقې په هکله پراخې څېړنې کوي. د Victoria Police د سوابقو د مقرراتو د 

http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :زیاتو معلوماتو لپاره دا الندې الرښوونه وګورئ

یادونه: که تاسو دا اندېښنه لرئ چې ستاسو سابقه به ستاسو پر غوښتنلیک باندې اغېزه وکړي، تاسو کولی شئ چې په خپله خوښه د غوښتنلیک د ورکولو څخه مخکې د 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :د استخدام څانګې ته څرګندونې وکړئ.فورمه د الندې ځای څخه ډونلوډ کړئ Victoria Police

په ځینو طبي غوښتنو برابر اوسئ
تاسو اړتیا لرئ چې د ویکتوریاپولیس طبي پالیسۍ سره سم د رول تر سره کولو لپاره د طبي اړتیاو لږتر لږه شرایط پوره کړئ د زیاتو معلوماتو 

http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :د طبي مقرراتو پاڼه وګورئ Victoria Police لپارهد

 Victoria Police یادونه: که تاسو دا اندېښنه لرئ چې ستاسو موجوده طبي حالت به ستاسوغوښتنلیک اغېزمن کړي، کولی شئ چې د ابتدایي طبي څېړنو لپاره د ارزونې فورمه د
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :د طبي مشورو څانګې ته د غوښتنلیک د ورکولو څخه د مخه ورکړئ. فورمه د دغه ځای نه ډونلوډ کړئ

په انګرېزۍ ژبه د خبرو کولو مهارت وښیئ
یو له بنسټیزه مهارتونو چې تاسو یې د غوښتنلیک ورکوونکي په توګه اړتیا لرئ وښایئ، تاسو په انګلیسي ژبه په ښه توګه خبرې کولی شئ دا په دې 

مانا ده چې تاسو د دندې د عملي ترسره کولو لپاره په ښه توګه او په لوړه کچه انګرېزي لوستلی، لیکلی، اوریدلی او خبرې ورباندې کولی شئ.

 یادونه: د ویکتوریا پولیس په ځانګړې ډول د غوښتنلیک ورکوونکو په مینځ کې د دوه ژبیزه اړیکتیا مهارتونو سره مینه لري چې کولی شي خلکو سره په اصلي ژبه خبرې وکړي.

که ستاسو عمر د 21 کلونو څخه کم وي، د زده کړو د وړتیا ثبوت وړاندې کړئ
د پولیسو د دندې لپاره د غوښتنلیک د ارایه کولو پرمهال غوښتنلیک ورکوونکي باید 18 کلن وي. که ستاسې عمر له 21 کلونو څخه کم وي، نو تاسې 
 Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) یا Victorian Certificate of Education (VCE) باید د غوښتنلیک له ارایه کولو وړاندې د

سند یا معادل تر السه کړی وي.

د ویکټوریا د موټر چلولو لیسانس ولرئ
تاسو باید د غوښتنلیک په وخت کې د آسترالیا د موټرچلونې اوسنی جواز )لیسنس( ولرئ )السي یا اتومات جواز لرونکي د منلو وړ دي(.



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

مخکې د هغه نه چې د پولیس د افسر کېدو لپاره غوښتنلیک ورکړم، کومو مهمو معلوماتو 
ته باید پام وکړم؟

تاسو به په دوو اونیو کې کې 80 ساعته په مختلفو ټولو وختونو کې کار کوئ تر څو د Victoria Police په دې وتوانېږي چې د ویکټوریا   	
د خلکو غوښتنو ته په شپه او ورځ کې 24 ساعته او په اونۍ کې 7 ورځې ځواب ووایي.

تاسو به د مسلک په پیل کې د ویکتوریا دننه په هرځای کې چې Victoria Police له خوا ټاکل کېږي دنده تر سره کړئ.  	

تاسو به دشخړو،تاوتریخوالي مرتکبیونو)مجرمینو( او مخدره موادو او الکولي اغزمنو خلکوسره په اړیکه راځئ.  	

تاسو به د ویکټوریا د قانون د مالتړ لپاره خپل شخصي، مذهبي او سیاسي نظریات یوې خوا ته ږدئ.  	

تاسو به له ځانه سره وسله ګرځوئ.  	

ستاسو چلند د رسمي او غیر رسمي کارپه وخت کې باید د لوړ معیار څښتن او Victoria Police ارزښتونه منعکس کړي.  	

تاسو به د اکاډمۍ پیل کولو ځخه د مخه د لومړنیو مرستو سند ترالسه کولوته اړتیا لرئ چې د اکاډمۍ روزنې او لومړي کال دندې لپاره د   	
اعتباروړ وي.

د پولیس د یوه افسر لپاره د غوښتنلیک د کتلو بهیر په څه ډول دی؟
د غوښتنلیک د ورکوونکي په توګه په Victoria Police کې د کار کولو د غوره کېدو لپاره به ستاسو څخه وغوښتل شي چې د الندنیو پړاوونو 

څخه تېر شئ:

خپل غوښتنلیک د النې وېب پاڼې له الرې وسپارئپړاو 1

د وړتیا چک )بررسي(پړاو 2

د وړتوب ازموینهپړاو 3

شالید )صالحیت او تجربه،سابقه(چک )بررسي(پړاو 4

فزیکي ټیسټپړاو 5

رواني ازموینهپړاو 6

روغتیایي معاینهپړاو 7

پراخې کتنېپړاو 8

د منصفه هیئت مرکېپړاو 9



نور معلومات ته ضزورت لرۍ؟
www.policecareer.vic.gov.au/police :دا ځای وګورئ

rsbmarketing@police.vic.gov.au یا خپلې پوښتنې برېښنا لیک له الرې ولېږئ
یا مونږ ته په 3212 9247 (03)

 

د پولیس افسر په توګه معاش او ګټې څه دي
د اکاډمۍ زده کړې لومړۍ ورځې ځخه د رقابت په بنسټ معاش  	

د اصلي معاش سربېره، هرکال د معاش زیاتوالی او د اضافي شیفت )مسؤلیت په غاړه اخستنې( امتیاز  	

سخاوت مندانه تقاعد سپمونې بنډل  	

د کال 9 هفتې رخصت  	

د دفاع ځواک رخصت، میندوالۍ/پالروالۍ رخصت، د زده کړې رخصت، د اوږد خدمت رخصت   	

د اوږدې مودې د خدمت رخصتي  	

د دریشۍ ورکول  	

ستاسو په مسلک کې د دوامداره زده کړې او پرمختګ فرصتونه.  	

زه به د پولیس د یوه افسر په توګه کومې زده کړې ترالسه کړم؟
د ویکتوریا پولیسو سره ستاسې د استخدام اساسي زده کړه د 2 کالو او 12 اوونۍ لپاره به شامل وي:

12 – 1 اوونۍ

په اکاډمۍ کې ستاسې لومړنۍ اوونۍ به د ویکتوریا پولیسو سره د یو سازمان په توګه د کار ګومارنې د اصول او 
مقرراتو پېږندنې هفته وي چې د کارکوونکو پېژندګلوئ په خاطر تخصیص ورکړ شوي.

په اکاډمۍ کې روزنه په قانون،اړیکتیا )ارتباط( مهارتونو، مشق، عملیاتي خوندیتوب )د وسلو په شمول( او د ټولنې 
ښکیلتیا سره پیل شي.

.POL50115 تاسو به د دوولسمې (12) اوونۍ په پای کې لوړه وکړئ چې کله به د پولیسو دندې پیل کړئ

31 – 13 اوونۍ

روزنه په اکاډمۍ کې د پولیسو په ماموریت کې دندې تر سره کولو سربېره، د عامه نظم غبرګون او کورني 
تاوتریخوالي پېښو وېش په شمول دي.

ستاسې دندې به د وخت په تېرېدوسره سم کله چې تاسې د پوهې مهارتونه او تجربې حاصل کړئ پراخه شي.

52 – 31 اوونۍ
تاسو به د اکاډمۍ فراغت نه وروسته د پولیسو ماموریت کې د لومړي ځواب ورکوونکي په توګه کاروکړئ 

او د سړک دپولیسو یونټ )واحد( سره په شمول د لویې الرې ګزمې او RPDAS )سړک او الکولو څانګې – 
د الکولي مشروباتو یا بوزبس( سره وخت وخت تېرکړئ.

116 – 53 اوونۍ

تاسو به دموټرچلونې روزنه بشپړ او سیلور لیسنس به ترالسه کړئ.

ستاسو ټاکنه به تایید شي او روزنې تمځای ته به د عمومي دندې پولیس افسر په توګه و لېږدول شئ چې ددندو پر 
مهال نور مهارتونه بشپړ کړئ.

که تاسو ددې دورې په پای کې د پولیسوشرطونه بشپړکړي وي، ستاسو رول به د څارندوی پولیس په توګه تایید شي او خپل دیپلوم به تر السه کړئ.

دا لومړنۍ زده کړې یوازې یو پیل دی. د Victoria Police د غړي په توګه به تاسو د خپل کار په ټوله موده ځانګړې زده کړې ترالسه کوئ.


