
 

ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਹੀ ਧਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਹੜੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਿੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਧਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਅਪਰਾਿੀਆਂ ਦੀ ਿੋਿ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਧ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਆਰੰਧਭਕ ਧਸਿਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ, Victoria Police ਨਾਲ ਤੁਹਾਿਾ ਕੈਰੀਅਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸੀ ਧਸਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਭੂਧਮਕਾ ਧਵੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲ ਧਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਿਨਰਲ ਧਿਊਟੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਧਕਸੇ ਵੀ ਿਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਾਂ ਧਰਪੋਰਟ ਯੋ੍ ਅਪਰਾਿ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਧਹਲੇ ਿਨਰਲ ਧਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਧਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਧਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਧਦਨ ਸੇਵਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Victoria Police ਦੇ ਬਹੁਧ੍ਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਿਨਰਲ ਧਿਊਟੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਰੋਲ ਵੀ ਹਨ ਧਿਨ੍ਾਂ ਨੂੰ 
ਪਧਹਲਾਂ ਹੋਰ ਧਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2-4 ਸਾਲ ਦੀ ਿਨਰਲ ਧਿਊਟੀ ਔਪਰੇਸਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ

ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਕਰ  
ਰਹੀ ਹੈ



ਿਨਰਲ ਧਿਊਟੀਆਂ ਧਵਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਿਨਰਲ ਧਿਊਟੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸਧਥਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਧਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਬੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਧਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

• ਸਮਾਿ-ਧਵਰੋਿੀ ਵਰਤਾਅ ਦੀ ਰੋਕ-ਥਾਮ
• ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਧਿਆ ਦੇ ਧਫਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਧਿੱਠਣਾ
• ਧਵਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ
• ਹਾਦਧਸਆਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ

• ਅਪਰਾਿ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨੀ
• ਆਵਾਿਾਈ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾ੍ੂ ਕਰਨਾ
• ਿਰੱ੍ ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਧਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਧਿੱਠਣਾ
• ਨਾਜ਼ੁਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾ੍ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਿਸ ਧਵਚ ਰਧਨੰ੍ ਸੀਟ ਧਿਹੜੀ ਧਕ ਹਰ ਧਸਫਟ 
ਧਵੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਲੰਤ ਿਾਇਰੀ ਹੈ, ਰੱਿਣੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਕਾ੍ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਧਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਧਵੱਚ ੍ਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ 
ਸੁਣਵਾਈ ਧਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ੍ੀ।

ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋ੍ ਹਾਂ?
Victoria Police ਧਵੱਚ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਵਿੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ੍ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਧਦੱਤੀਆਂ ਦਾਿਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਆਸਟਰਿ ੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾ੍ਧਰਕਤਾ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰਿ ੇਲੀਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ

ਚੰ੍ੇ ਚਧਰੱਤਰ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਨੰੂ ਪਰਦਰਸਤ ਕਰੋ
Victoria Police ਭਰਤੀ ਪਰਿਧਕਧਰਆ ਦੌਰਾਨ ਧਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਧਵਆਪਕ ਧਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
Victoria Police ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਧਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ੍ਾਈਿ ਦੀਆਂ ਧਦਸਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਵਚ ਵਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਿੋ: 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

ਨੋਟ: ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਧਚੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਧਕ ਤੁਹਾਿਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਧਤਹਾਸ ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪਰਿਭਾਧਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ Victoria Police ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਾਿਾ ਨੰੂ ਇੱਛਾ 
ਨਾਲ ਿੁਲਾਸਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਰਮ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰ:ੋ http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
Victoria Police ਦੀ ਮੈਿੀਕਲ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਭੂਧਮਕਾ ਨੂੰ ਧਨਭਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ੍ੀ। 
Victoria Police ਦੀ ਮੈਿੀਕਲ ਧਦਸਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਿੋ:  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

ਨੋਟ: ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਚੰਤਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਿੀ ਪਧਹਲਾਂ ਦੀ ਮੈਿੀਕਲ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪਰਿਭਾਧਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Victoria Police ਦੇ ਮੈਿੀਕਲ ਐਿਵਾਈਜ਼ਰ ਯੂਧਨਟ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 
ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਿੀਕਲ ਹਾਲਤ ਫਾਰਮ ਪੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰੋ:  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

ਅੰ੍ਰੇਜ਼ੀ ਧਵੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ੍ੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਤੁਸੀਂ ਪੁਧਲਸ ਧਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬੁਧਨਆਦੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਧਦਿਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ੍ਾ ਧਕ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਅੰ੍ਰੇਜ਼ੀ ਧਵਚ ਚੰ੍ੀ ਤਰ੍ਾਂ ੍ੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋ੍ਤਾ 
ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰ੍ਰੇਜ਼ੀ ਧਵੱਚ ਪੜ੍ਨ, ਧਲਿਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ੍ੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਸ ਪੱਿਰ ਦੀ ਯੋ੍ਤਾ ਹੈ, ਿੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਚਲੰਤ 
ਪਰਿਸੰ੍ ਧਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ੍ੀ।

ਨੋਟ: Victoria Police ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਭਾਸੀ ੍ੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਇੱਛਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਿੋ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸਾ ਧਵਚ ਿਨਤਾ ਨਾਲ ੍ੱਲ ਕਰਕੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋ੍ ਹੋਣ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧਵਧਦਅਕ ਯੋ੍ਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰੋ
ਪੁਲੀਸ ਧਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੰੂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਿੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਵੇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੇ 
ਕੋਲ ਧਸੱਧਿਆ ਦਾ Victorian Certificate of Education (VCE) ਿਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ Victorian Certificate of Applied Learning 
(VCAL) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਿਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਧਵਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਿਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਵਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਚਲੰਤ ਿਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (੍ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਿਾਂ ਆਟੋਮੈਧਟਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ)।



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

ਹੋਰ ਧਕਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਿੋ ਮੈਨੰੂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 
ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਿਆਨ ਧਵਚ ਰੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਧਵਚ 80 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ੍ਾ, ਅਲੱ੍ ਅਲੱ੍ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਸਫਟਾਂ Victoria Police ਨੂੰ ਧਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਨੂੰ ਧਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਧਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋ੍ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਤੁਹਾਿੇ ਰੁਜ਼੍ਾਰ ਦੇ ਸੁਰੂ ਧਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ Victoria Police ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਵਕਟੋਰੀਆ ਧਵਚ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਿਾ ਵਾਹ ਝ੍ੜੇ, ਧਹੰਸਕ ਅਪਰਾਿੀ ਅਤੇ ਿਰੱ੍ ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਪਰਿਭਾਧਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਵੇ੍ਾ।
• ਤੁਹਾਿੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ, ਧਨੱਿੀ, ਿਾਰਧਮਕ ਅਤੇ ਧਸਆਸੀ ਧਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ੍ੀ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਧਥਆਰ ਰੱਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ੍ੀ।
• ਧਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿਾ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਹਮੇਸਾਂ ਉੱਚ ਧਮਆਰੀ ਅਤੇ Victoria Police ਦੇ ੍ੌਰਵ ਨੂੰ ਪਰਿ੍ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੈਿਮੀ ਧਵੱਚ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ੍ੀ ਿੋ ਅਕੈਿਮੀ ਦੀ ਧਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ 

ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਉਧਚੱਤ ਰਹੇ੍ਾ।

ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਧਕਧਰਆ ਕੀ ਹੈ?
ਇਕ ਧਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Victoria Police ਧਵਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੇਠ ਧਲਿੇ ਪੜਾਅ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ੍ੀ:

ਪੜਾਅ 1 ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਧਦਓ www.policecareer.vic.gov.au/police

ਪੜਾਅ 2 ਯੋ੍ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ

ਪੜਾਅ 3 ਪਰਵੇਸ ਪ੍ਰੀਿਧਆ

ਪੜਾਅ 4 ਪਧਛੋਕੜ ਦੀ ਿਾਂਚ

ਪੜਾਅ 5 ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਿਾਂਚ

ਪੜਾਅ 6 ਮਨੋਵਧ੍ਧਆਨਕ ਿਾਂਚ

ਪੜਾਅ 7 ਸਧਹਤ ਦੀ ਿਾਂਚ

ਪੜਾਅ 8 ਵਧਆਪਕ ਿਾਂਚ

ਪੜਾਅ 9 ਪੈਨਲ ਇੰਟਰਵਧਊ



ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਿਾਓ: www.policecareer.vic.gov.au/police

ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ੍ਧੱਛ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ: rsbmarketing@police.vic.gov.au

ਿਾਂ ਸਾਨੂੰ (03) 9247 3212 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ

 

ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਨਿਾਹ ਕਧੰਨ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?
• ਸਧਿਲਾਈ ਦੇ ਪਹਧਲੇ ਦਧਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਤਨਿਾਹ
• ਤੁਹਾਿੀ ਆਮ ਤਨਿਾਹ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤਨਿਾਹ ਵਧਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਿਾ ਅਤੇ ਵਾਿੂ ਸ਼ਧਫਟ ਭੱਤੇ
• ਦਰਧਆਦਧਲੀ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੈਕੇਿ
• ਨੌਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ
• ਸੁਰੱਿਧਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ: ਿਣੇਪਾ/ਵਲਦੀਅਤ ਛੁੱਟੀ; ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ; ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
• ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਛੱੁਟੀ
• ਵਰਦੀ ਧਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ
• ਤੁਹਾਿੇ ਰੁਜ਼੍ਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲ੍ਾਤਾਰ ਮੌਕ।ੇ

ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਧਸਿਲਾਈ ਧਦੱਤੀ ਿਾਵੇ੍ੀ?
Victoria Police ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਧਿਲਾਈ ਦੇ ਪਹਧਲ ੇ2 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 12 ਹਫਤਧਆਂ ਵਧੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇ੍ਾ:

1 – 12
ਹਫਤੇ

ਅਕੈਿਮੀ ਵਧੱਚ ਤੁਹਾਿਾ ਪਹਧਲਾ ਹਫਤਾ ਆਰੰਭਧਕ ਹਫਤਾ ਹੋਵੇ੍ਾ, ਿੋ ਰੰ੍ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ Victoria Police ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੋਂ 
ਿਾਨਣ ਲਈ ਸਮਰਪਧਤ ਹੋਵੇ੍ਾ।

ਅਕੈਿਮੀ ਵਧਚ ਸਧਿਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ, ੍ੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੁਨਰ, ਮਸਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਿਧਆ ਦੀ ਸਧਿਲਾਈ (ਹਥਧਆਰਾਂ ਸਮੇਤ) 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਧਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਹੋਵੇ੍ੀ।

ਤੁਹਾਨੂ ੰ12 ਹਫ਼ਤਧਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਿਾਵੇ੍ੀ, ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ POL50115 Diploma of Policing 
(ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਿਧਪਲੋਮਾ) ਸੁਰੂ ਕਰੋ੍ੇ।

13 – 31
ਹਫਤੇ

ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸਨ ਤੇ ਿਧਊਟੀਆਂ, ਿਨਤਕ ਆਦੇਸ ਦੀ ਿਵਾਬਦੇਹੀ ਸਧਿਧਆ ਅਤੇ ਿਧਵੀਜ਼ਨਲ ਵੈਨ ਵਧੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਧਆਂ 
ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹਧੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੈਿਮੀ ਵਧਚ ਸਧਿਲਾਈ ਵੀ ਲ੍ਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹੇ੍ੀ। 

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ੍ਧਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਿਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ੍ੇ, ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਿਧਊਟੀਆਂ ਵਧਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਅ 
ਆਉਂਦਾ ਿਾਵੇ੍ਾ।

32 – 52
ਹਫਤੇ

ਅਕੈਿਮੀ ਦੀ ਸਧਿਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸਨ ਵਧੱਚ ਪਹਧਲੇ ਿਵਾਬਦੇਹ ਵਧਅਕਤੀ ਵਿੋਂ ਲ੍ਾ ਦਧੱਤਾ ਿਾਵੇ੍ਾ 
ਿਧਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੜਕ ਯੂਨਧਟ, ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਰ ਪੀ ਿੀ ਏ ਐਸ (ਸੜਕ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਵਧਭਾ੍) 
ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ੍ੇ।

53 – 116
ਹਫਤੇ

ਤੁਸੀਂ ੍ੱਿੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਧਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ੍ੇ ਅਤੇ ਸਧਲਵਰ ਿਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ੍ੇ।

ਤੁਹਾਿੀ ਨਧਯੁਕਤੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਧੱਤੀ ਿਾਵੇ੍ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਧਿਧਆ ਸਟੇਸਨ ਵਧੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਿਨਰਲ ਿਧਊਟੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਲ੍ਾ ਦਧੱਤਾ ਿਾਵੇ੍ਾ।

ਇਸ ਮਧਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਿਧਪਲੋਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਿੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਧਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਧਕਾ ਦੀ 
ਪੁਸਟੀ ਕਰ ਦਧੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਧਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ੍ੇ।

ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਧਸਿਲਾਈ ਕੇਵਲ ਸੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ। Victoria Police ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿਾਸ ਧਸਿਲਾਈ 
ਿਾਰੀ ਰੱਿਣੀ ਹੋਵੇ੍ੀ।


