
 

ن بتاعنها، وهسي  ي خلفيات موظف�ي
مة بالتنوع �ن ن VICTORIA POLICE مل�ت

  . ن طي�ي ي توظيف بتاع ضباط حجز �ش
�ن

وظيفة Police Custody Officer (PCO) دي مهنة 
محفزة وكلها تحديات وفيها قروش كويسة، ودور 

ي إدارة ورعاية الناس 
بتاعك فيها بكون حاسم �ن

المحتجزين.  

وظيفة PCO دي بتناسب الناس الدايرين وظيفة 
مستقرة وبقدرو يشتغلو بنظام الورديات. وظيفة 

ن فيها الزم يحافظو  دي فيها نشاط، والناس الشغال�ي
عىل قوة وحركة بتاعتم. PCOs ديل حا يشتغلو 

بشكل مستمر مع ناس محتجزين، عشان كده الزم 
ن وبقدرو يتأقلمو وتكون عندهم  يكونو ناس ناضج�ي

مهارات بتاعت تواصل وتعامل قوية.

مو بسياسات واجراءات  ن PCOs ديل برضو الزم يل�ت
الحجز بتاع البوليس والزم تكون عندهم مهارات 
ي استخدام الكمبيوتر. وبرضو الزم تكون 

عالية �ن
عندهم شخصيات وسمعة كويسة وما يخلطو 

ن معتقداتهم الشخصية والشغل والزم يكونو  ب�ي
محايدين.  

ن  Victoria Police  بتوفر بيئة مناسبة للناس الناضج�ي
. وبصفتك موظف  ن والبقدرو عىل يتأقلمو والمنصف�ي
ة بما  ي Victoria Police، حا تكون عندك مزايا كت�ي

�ن
ي ذلك عالوات الورديات واجازة االأمومة واالأبّوة 

�ن
المدفوعة.

 - Police Custody Officer
ورقة بتاعت معلومات



 

نت ده  ي موقع ان�ت
لو انت داير معلومات زيادة، خش �ن

www.policecareer.vic.gov.au/pco

مسؤوليات الوظيفة دي شنو

ي 	 
القيام بكل المهام بتاعت إدارة االأشخاص �ن

.Victoria Police عهدة

ضمان صحة ورفاهة وسالمة الناس المحتجزين 	 
اف عليهم. �ش ن وزوارهم واالإ والموظف�ي

ي مواقع 	 
تنظيم إدارة وتنقل وحضور المحتجزين �ن

خارجية أو توف�ي روابط الفيديو ليهم.

القيام بكل مهام إدارة المحتجزين حسب 	 
يعات والسياسات واالإجراءات، زي إعداد  الت�ش

المراسالت الروتينية، وسجالت الحضور، واعداد 
دارية التانية. التقارير والمهام االإ

أخذ البصمات، وإدارة الحمض النووي، 	 
، واختبار االأدلة، وتقديم  ي

والتصوير الفوتوغرا�ن
ي المحكمة حسب المطلوب.

االأدلة �ن

ي الوظيفة دي بتكون وين؟
أماكن الشغل �ن

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)
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هل أنا مؤهل لتقديم طلب؟ 

ي 
ي وظيفة PCO �ن

عشان تكون مؤهل للشغل �ن
ي متطلبات 

Victoria Police، انت الزم تستو�ن
القبول دي: 

يكون عمرك أك�ب من  18 سنة	 

اليا	  ي أس�ت
الي أو مقيم دائم �ن تكون مواطن أس�ت

الية كاملة أو 	  تكون عندك رخصة سواقة أس�ت
تجريبية

مؤ�ش كتلة جسمك يكون (BMI) 30 أو أقّل 	 

ما تكون عليك أوامر قبض غ�ي منفذة، أو أوامر 	 
دفع أو خطط للسداد بتاعت مخالفات مرورية أو 

مخالفات مواقف سيارات  

اجراءات الطلب بتكون شنو؟

 :Victoria Police ي
ي المراحل التحت دي قبل ما يختاروك للشغل �ف

كمقدم طلب، انت الزم تمر �ف

نت ده www.policecareer.vic.gov.au/pcoل ا ةوطول  تقديم طلب عن طريق موقع ان�ت

تعمل فحوصات أولية عن خلفيتك ل ا ةوطول 

ي يوم تقييميل ا ةوطول 
تشارك �ن

تعمل اختبارات نفسية ل ا ةوطول 

تعمل مسح نفسيل ا ةوطول 

يل ا ةوطول  تعمل تقييم ط�ب

تعمل فحوصات شاملة عن خلفيتكل ا ةوطول 

تعمل اختبار اللياقةل ا ةوطول 

تعمل مقابلة مع هيئةل ا ةوطول 

تستلم عرض الوظيفةل لا ةوطول 



 

التدريب الحايعملو لي شنو؟ 

PCOs حا يطلبو منهم يخشو دورة تدريبية مدتها 
ي 

ي Police Academy  �ن
ثمانية أسابيع بعملوها �ن

طة  ي مركز ال�ش
Glen Waverly و Melbourne و�ن

البوزعوهم فيو. وأثناء التدريب، حا يعلموك إدارة 
الحجز وإدارة رعاية السجناء.

ي أكاديمية Victoria Police صارم 
التدريب �ن

ومنضبط، وبرضو فيو  تحديات جسدية، 
وأكاديمية وذهنية.

 ةمعلومات  ةمهمة  ةتانية شنو  ةمفروض أعرفها 
قبل تقديم  ةطلب؟

ة اختبار 	  ن الطلبات حا يعملو ليهم ف�ت مقدم�ي
مدتها ثالثة شهور بعد ما ينتهو من التدريب.

PCOs  الزم يحافظو عىل مستوى صحي بتاع 	 
ة الشغل، ممكن يُطلب  اللياقة البدنية. وطول ف�ت
من PCOs يعملو اختبار لياقة بدنية نصف سنوي.

ن الطلبات حايعملو ليهم اختبارات 	  مقدم�ي
منتظمة للمخدرات والكحول.

ي الوظيفة دي الزم يكمل متطلبات 	 
زول بشتغل �ن

ي المنظمة، وفيها 
الصحة والسالمة المهنية �ن

تدريب محىلي بتعلق باستخدام المعدات والمواد 
الكيميائية الخطرة.

وري هسي تمون بتعرف القانون، الأنو 	  ما�ن
حايعلموك الحاجات القانونية المفروض تعرفها 

ي دورتك التدريبية.
�ن

وري يكون عندك مؤهالت تعليم عالي 	  ما�ن
للوظيفة دي. لكن برضو، الزم يكون عمرك 18 

ي وكت تقديم الطلب.
سنة أو أك�ش �ن

الشغل بوزعو عىل PCOs بنظام ورديات نهارية 	 
وورديات بعد الظهر وورديات ليلية. وتستمر 

احة  وردية العمل مدة 8.06 ساعات وتشمل اس�ت
لمدة نص ساعة عشان االأكل. أوكات بداية ونهاية 

وردية الشغل ممكن تختلف حسب مكان بتاع 
الشغل.

ن عصاية وكلبشات ورشاش 	  PCOs حا يكونو شايل�ي
الفلفل. 

معلومات زيادة
httpل//www.policecareer.vic.gov.au/pco نت ده ي موقع ان�ت

لو انت داير معلومات زيادة، خش �ن
pcoemployment@police.vic.gov.au ي رسالة لاليميل ده

أو رسل استفسارك �ن


