
يک PSO چه کار می کند؟ 
PSO ها از ساعت 6 عصر تا 3 بامداد درايستگاههای قطار سراسر ويکتوريا 
کنند  می  استفاده  ريلی  شبکه  از  که  مسافری   400000 از  تا  شوند  می  مستقر 

محافظت کنند. مسئوليت PSO ها به اين شرح است. 
•  نظارت فعاالنه بر مسافران قطار و حضور محسوس

•  کمک و پاسخگويی به سواالت عمومی افراد

•  ارائه راهنمايی و حصول اطمينان ازحس امنيت افراد جامعه

•  مواجهه با مواردی چون رفتارهای هنجارشکنانه اجتماعی از جمله الکل، 
جرائم مربوط به مواد مخدر و صدمه به اموال

 PROTECTIVE SERVICES
OFFICER

PROTECTIVE SERVICES OFFICER (PSO) را به عهده بگيرند. 

VICTORIA POLICE  در جستجوی افرادی است که نقش 



ارائه مدارک تحصيلی برای داوطلبان با سن کمتر 21 سال 
اگر سن شما کمتراز 21 سال باشد بايد گواهينامه آموزشهای عمومی ويکتوريا (VCE) را گرفته باشيد. همچنين گواهی آموزشهای پايه 

سطح بزرگساالن ويکتوريا (VCAL) نيز قبل از جذب پذيرفته می گردد. 

دارای گواهينامه رانندگی ويکتوريا باشيد
شما بايد دارنده گواهينامه رانندگی معتبراز ايالت ويکتوريا باشيد. هم گواهينامه خودروهای دنده اتوماتيک و هم دنده ای پذيرفته می گردد. 

توجه: Victoria Police به ويژه عالقه مند به جذب نيروهای دارای مهارتهای ارتباطی به دو زبان که 
بتوانند با افراد جامعه به زبان مادری خودشان صحبت کنند و اطالعات را به زبان انگليسی منتقل کنند 

می باشد. 

آيا من شرايط PSO شدن را دارم؟ 

شما بايد برای احراز صالحيت الزم برای کار به عنوان PSO برای Victoria Police واجد شرايط زير باشيد:

دارای شهروندی استراليا يا اقامت دائم استراليا باشيد
شما بايد برای پيوستن به Victoria Police دارای شهروندی استراليا يا اقامت دائم استراليا باشيد. 

دارای پيشينه و حسن اشتهار باشيد
Victoria Police با دقت پيشينه متقاضيان Protective Services Officer در طول روند گزينش بررسی می کند. برای کسب اطالعات 

www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso :از اين تارنما ديدن کنيد Victoria Police بيشتردر باره دستورالعمل پيشينه

دارای حداقل شرايط سالمتی باشيد
ايفای  توانايی  منظور  به   Victoria Police سالمت  سياست  براساس  سالمتی  شرايط  حداقل  تا  رفت  خواهد  انتظار  شما  از 
کنيد:  ديدن  تارنما  اين  از   Victoria Police پزشکی  دستورالعمل  باره  در  بيشتر  اطالعات  برای کسب  باشيد.  داشته  را  نقش 

www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso

دارای مهارتهای جامع ارتباطی به زبان انگليسی باشيد
يکی از مهارتهای بنيادی مورد نياز برای احراز موقعيت شغلی PSO توانايی برقراری ارتباط به زبان انگليسی در سطح خوب می باشد. 
اين به معنای توانايی شما در خواندن، نوشتن، شنيدن و برقراری ارتباط کالمی در سطحی که بتوان در سطح عملياتی ايفای وظايف 

مربوط به اين شغل را نمود می باشد. 

www.policecareer.vic.gov.au/pso :لطفا برای کسب اطالعات بيشترازاين سايت بازديد نماييد



پيش از ارائه درخواست PSO چه اطالعات ديگری را بايد در نظر بگيرم؟

•  شما به عنوان PSO در هر دو هفته 80 ساعت و در يک شيفت هميشگی شبانگاهی (شروع بين ساعت 3 بعدازظهر تا 7 شب و 
پايان بين ساعت 2 صبح تا 3 صبح) کار خواهيد کرد. 

•  به عنوان يک PSO با نزاع ها، خالفکارهای خشن و افرادی که زير تاثير مصرف مواد مخدر و يا الکل هستند برخورد خواهيد 
داشت. 

•  از شما در حين کار به عنوان يک PSO انتظار می رود تا عقايد شخصی، مذهبی و سياسی خود را در راستای قوانين ايالتی کنار 
بگذاريد. 

•  به عنوان يک PSO از شما انتظار می رود تا با خود سالح گرم حمل کنيد. 

و  شما  شخصيت  دهنده  نشان  وظيفه  انجام  ساعات  از  خارج  و  وظيفه  انجام  حين  در  شما  کردار  و  رفتار   PSO يک عنوان  •  به 
Victoria Police است. اخالق شما بايد ازاستاندارد بااليی برخوردار بوده و منعکس کننده ارزشهای Victoria Police باشد.

•  از آنجا که با پايان شيفتی کاری شما به عنوان PSO وسائل حمل و نقل عمومی فعال نخواهند بود الزم است به يک خودرو شخصی 
دسترسی داشته باشيد تا بتوانيد به محل کار خود رفت آمد کنيد.

•  به عنوان PSO به شما اين فرصت داده خواهد شد تا ناحيه مورد نظر محل ماموريت خود را پيشنهاد دهيد. با اين حال پذيرش آن 
منوط به خالی بودن ظرفيت خواهد بود. 

مراحل ارائه درخواست به شغلی PSO چيست؟

به عنوان متقاضی الزم است تا پيش از گزينش استخدامی Victoria Police مراحل زير را پشت سر بگذاريد: 

در خواست خود را بصورت آن الين از طريق www.policecareer.vic.gov.au ارائه دهيدگام 1

در آزمون شرکت کنيدگام 2

پيشينه شما بصورت مقدماتی بررسی گرددگام 3

در آزمايش های ورزيدگی جسمی شرکت کنيدگام 4

در معاينات روانشناسی شرکت کنيدگام 5

در معاينات پزشکی شرکت کنيدگام 6

پيشينه شما بصورت جامع بررسی گرددگام 7

در مصاحبه هسته گزينش پذيرفته شويدگام 8

www.policecareer.vic.gov.au/pso :لطفا برای کسب اطالعات بيشترازاين سايت بازديد نماييد



حقوق و مزايای PSO چيست؟ 

حقوق پايه مکفی از نخستين روز آموزش  •

افزايش ساالنه حقوق و فوق العاده نوبت کاری  •

9 هفته مرخصی (شامل 5 هفته مرخصی تعطيالت 2 هفته مرخصی جايگزين تعطيالت رسمی و 10 روز مرخصی ذخيره)   •

مرخصی نيروهای نظامی  •

تامين يونيفرم   •

امنيت کاری  •

به عنوان PSO چه آموزشهايی را خواهم گذراند؟
همه PSO های ما در 6 ماه اول استخدام خود در Victoria Police به شرح زير آموزش خواهند ديد: 

هنوز به اطالعات بيشتری نياز داريد؟
Victoria Police جلسات آشنايی با PSO برگزار می نمايد. 

برای کسب اطالع از روز و تاريخ برگزاری اين جلسات 
از اين تارنما بازديد نماييد: 

www.policecareer.vic.gov.au/pso/info-session

يا

پرسشهای خود را خود را به نشانی ايميل بفرستيد: 
rsbmarketing@police.vic.gov.au

عملياتی  ايمنی  آموزش  ارتباطی  مهارتهای   Victoria Police حقوق  آکادمی  در  آموزش   :12 تا   1 هفته 
(شامل آموزش اسلحه گرم) 

هفته 13 تا 24: آموزش در يک ايستگاه مرکزی قطار CBD ملبورن همراه يک مربی





