
 

VICTORIA POLICE متعهد به حفظ گوناگو�ن قومی در محیط کاری 

خویش است و هم اینک درحال جذب افرسان بازداشتگاه می باشد.

 Police Custody Officer (PCO) نقش حرفه ای
ن است به طوری که  ن برانگ�ی ه، چال�ش و تحس�ی ن پرانگ�ی
شما نقش مهمی را در مدیریت و رفاه افرادی که در 

بازداشت هستند را ایفا می کنید.

نقش PCO مناسب افرادی است که به دنبال کار ثابت 
هستند و می توانند در شیفت های مختلف کار کنند. 

این یک شغل پر جنب و جوش است و متقاضیان 
 PCO .موفق می بایس�ت زورو بنیه خود را حفظ کنند

ها به طور عمده با افرادی که دربازداشت هستند 
رس وکار خواهند داشت. آنها باید به رشد کا�ن رسیده 
باشند، انعطاف پذیر بوده ومهارت باال�ی در برقراری 

ارتباط داشته باشند. 

 الزم است تا PCO ها به سیاستهای بازداش�ت پلیس 
پایبند بوده و در کاربا کامپیوتر مهارت باال�ی داشته 

ن الزم است که نشان دهند که از لحاظ  باشند. همچن�ی
شهرت و شخصی�ت مناسب هستند و می توانند عقاید 
شخیص را به کنار بگذارند تا در کار خود پیش قضاوت 

نکنند. 

Victoria Police فضای مناس�ب را برای رشد افراد دارای 
بلوغ فکری، انعطاف پذیر و با توانا�ی تفکر منصفانه 

 Victoria Police فراهم می آورد.شما به عنوان کارمند
به مزایای عایل از جمله حق شیفت و مرخیص زایمان 
یس خواهید  و زایمان همرس با پرداخت حقوق دس�ت

داشت. 

Police Custody Officer گزاره برگ



 

برای کسب اطالعات بیش�ت به سایت 

www.policecareer.vic.gov.au/pco مراجعه کنید.

مسئولیت های این شغل چیست؟ 

انجام تمامی وظایف مربوط به مدیریت افرادی که 	 
در بازداشت Victoria Police هستند. 

حصول اطمینان از سالمت، رفاه، امنیت و نظارت 	 
ن سایر کارکنان  بر افرادی که در بازداشت هستند و ن�ی

و مالقات کننده های آنها 

انجام امور مربوط به انتقال، مدیریت، حضور 	 
خارج از محل، برقراری ارتباط ویدئو�ی افرادی که 

در بازداشت هستند.  

انجام تمامی امور مدیریت بر بازداشت شده گان 	 
، سیاستها، روشها مقرر مشتمل  ن بر اساس قوان�ی
بر مکاتبات روزمره، لیست حضور غیاب، گزارش 

نوی� و سایر وظایف ادرای 

داری، 	  ن اثر انگشت، مدیریتDNA، عکس�ب گرف�ت
آزمایش های مربوط به شواهد و حضور در دادگاه 

برای ارائه شواهد در صورت نیاز 

این موقعیت شغیل درچه مکانها�ی است؟ 
1 .Ballarat

2 .Dandenong

3 .Heidelberg

4 .Geelong

5 .Sunshine

6 .Broadmeadows

7 .Frankston

8 .Mildura

9 .Ringwood

10 .Moorabbin

11 .Wodonga

12 .Bendigo

13 .Swan Hill

14 .Mill Park

15 .Warrnambool

16 .Morwell

17 .Shepparton

18 .Wangaratta

19 .Bairnsdale

20 .Horsham

21 .Sale

22 .Melbourne West (CBD)



 

برای کسب اطالعات بیش�ت به سایت 

www.policecareer.vic.gov.au/pco مراجعه کنید.

ایط دریافت این شغل هستم؟ آیا من واجد رسش

برای آنکه بتوانید به عنوان PCO در پلیس ویکتوریا 
ایط زیر  مشغول به کار شوید الزم است حائز رسش

باشید. 

باالی 18 سال باشید	 

الیا و یا دارای اقامت دائم باشید	  شهروند اس�ت

 دارنده گواهینامه کامل و یا یا گواهینامه 	 
الیا باشید آزمای�ش اس�ت

دارای BMI 30 یا کم�ت از آن باشید	 

هیچ نوع حکم معلق و یا دس�ت به پرداخت بدهی و 	 
 و پارکینگ نداشته 

گ
یا اقساط پرداخت جریمه رانند�

باشید

روند درخواست کار چگونه است؟

برای ارائه درخواست کاری الزم است، مراحل زیر را پیش از آنکه برای 
کار در Victoria Police پذیرفته شوید بگذرانید. 

درخواست خود را از طریق www.policecareer.vic.gov.au/pco تسلیم کنید. ا گ ما 

مرحله اولیه برریس پیشینه را بگذرانید. ا گ ما 

کت کنید. ا گ ما  در روزارزیا�ب رسش

یولوژیک را انجام دهید. ا گ ما  ن تست های ف�ی

تست های روانشنایس را انجام دهید.ا گ ما 

ید. ا گ ما  مورد ارزیا�ب پزشیک قرار بگ�ی

ید. ا گ ما  مورد برریس کامل پیشینه قرار بگ�ی

تست تناسب اندام را بگذرانید. ا گ ما 

کت کنید. ا گ ما  در مصاحبه پنل رسش

پیشنهاد استخدام را دریافت نمایید. ا اگ ما 



 

چه دوره های آموزیسش را خواهم گذراند؟

الزم است تا PCO ها یک دوره 8 هفته ای را که در 
 Glen Waverly, Melbourne در Police Academy

ن شده برگزار می گردد،  و ایستگاههای پلیس تعی�ی
بگذرانند. در طول این دوره به شما انجام امورمربوط 
به بازداشت شده گان و مدیریت رفاه زندانیان آموزش 

داده خواهد شد. 

آموزش در آکادمی Victoria Police سخت و دارای 
ن این آموزشها به لحاظ  انضباط باال است. همچن�ی

ن است.  ، روحی و روا�ن چالش برانگ�ی ن بد�ن آکادمیک ون�ی

پیش از ارائه درخواست کمر چه نکمت دیگری را الزا 
است مد نظر قرار دهم؟ 

متقاضیان پس از پایان دوره آموزیسش یک دوره 	 
آزمای�ش 3 ماهه را خواهند گذراند. 

ر از تناسب 	  PCO ها الزم است تا یک سطح �ب �ن
اندام را حفظ کنند. ممکن است  از PCO ها 
خواسته شود تا در طول مدت استخدام، هر 

دوسال یک بار تست تناسب اندام بدهند.  

متقاضیان بصورت منظم ملزم به انجام تست 	 
الکل و مواد مخدر خواهند بود. 

ایط 	  افراد درحال خدمت الزم خواهد بود تا حائز رسش
بهداشت وایم�ن شغیل  (OHS)سازما�ن شوند و برای 

احراز آن ممکن است الزم باشد تا در دوره های 
آموزیسش در سطح محیل در خصوص استفاده از 

کت کنند.  ات و مواد شیمیا�ی خطرآفرین رسش ن تجه�ی

از آنجا�ی که در طول دوره آنچه راکه الزم است 	 
بدانید به شما آموزش داده خواهد شد، الزم است 

فعال معلوما�ت حقو�ت داشته باید. 

برای این شغل نیازی به مدارک دانشگاهی نیست. 	 
با این حال الزم است در زمان ارائه درخواستکار سن 

شما باالی 18 سال باشد. 

شیفت کاری PCS ها صبح، بعد از ظهر و شب 	 
خواهد بود. هر شیفت 8.6 ساعت خواهد بود و 

نیم ساعت هم وقت �ف غذا داده خواهد شد. 
وع و پایان شیفت بسته به موقعیت مکا�ن  ساعت رسش

کار متفاوت خواهد بود.  

ی OC حمل 	  PCS ها یک باتوم، دستبند و اس�پ
خواهند کرد. 

؟  اطالعات بیش�ت
برای اطالعات بیش�ت ازسایت www.policecareer.vic.gov.au/pco//اhttp بازدید نمایید.

pcoemployment@police.vic.gov.au .و یا پرسشهای خود را به این نشا�ن ایمیل کنید


