
 

Polisi Ofisa anafanya kazi ambayo ni tofauti na ni changamoto. Polisi inatumika kulinda maisha na mali, 
kuchunguza na kuwakamata wahalifu, na kuwasaidia wale wanaohitaji msaada.

Baada ya mafunzo ya kuwaajiri yako ya awali, kazi yako huanza na Victoria Police kama mtumishi wa 
majaribio. Unatumia muda wa miaka 2 kuimarisha mafunzo yako na kupata uzoefu kama Ofisa Mkuu 
wa Wajibu wa Polisi kabla ya kuthibitishiwa katika jukumu. 

Maafisa wa Wajibu Mkuu ni wa kwanza kwenye eneo la uhalifu wowote au uhitaji wa umma kutoa 
huduma kwa jamii ya Victoria masaa 24 kwa siku, siku 7 kwa wiki.

Wengi wa Wafanyakazi wa Victoia Polisi wanafanya kazi kama Afisa Mkuu wa Serikali lakini pia 
kuna majukumu mengi ya wataalam wanaohitaji mafunzo zaidi na kwa kawaida angalau miaka 2-4 
ya uzoefu wa kazi ya jumla kama inavyotakiwa.

POLISI OFISA

SASA 
WANASAJIRI 



Nini Ofisa Mkuu wa Wajibu wa Polisi anafanya?

Chini kuna orodha ya baadhi ya hali ambayo unaweza kuwa unasimamia kama Ofisa Mkuu wa Wajibu wa Polisi:

• Kuzuia tabia ya kupambana na kijamii
• Kukabiliana na masuala ya usalama wa jamii
• Kutatua migogoro
• Hudhuria katika ajali

• Kuchunguza uhalifu
• Kutekeleza sheria za barabarani
• Kukabiliana na madawa ya kulevya na watu 

walioathirika na pombe
• Hudhuria matukio muhimu na dharura

Unapashwa kuwasilisha makaratasi juu ya matukio zaidi unahudhuria, ikiwa ni pamoja na kuweka karatasi mbio 
ambayo ni diary inaoendelea majukumu unafanya kila ukihama. Unaweza pia kuandaa makaratasi kwa ajili ya 
mahakama na hatimaye kuhudhuria vikao kutoa ushahidi.

Mimi nina haki ya kuwa Polisi Ofisa?

Ili kuwa na haki ya kufanya kazi kama Polisi Ofisa katika Victoria Police, ni lazima utimize mahitaji ya  
kuingia afuatayo:

Kuwa na Uraia wa Australia au Ukazi wa Kudumu Australia

Kuonyesha tabia nzuri na sifa
Victoria Police inafanya hundi ya kiasili juu ya waombaji wa wakati wa mchakato wa ajira. Kwa habari zaidi kuhusu 
miongozo wa historia ya Victoria Police kutembelea: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Kumbuka: Kama una wasiwasi kwamba historia yako inaweza kuathiri maombi yako, unaweza kuwasilisha kwa hiari 
fomu ya kutoa taarifa yako katika Victoria Police Tawi ya Kusajili kabla ya kuomba kazi. Shusha fomu katika:  

http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Kutimiza mahitaji ya matibabu
Utatakiwa kukidhi mahitaji ya chini ya matibabu kulingana na sera ya matibabu ya Victoria Police ili 
kufanya jukumu. Kwa habari zaidi kuhusu Victoria Police miongozo ya matibabu kutembelea:  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Kumbuka: Kama una wasiwasi kwamba hali ya matibabu ya awali iliyopo inaweza kuathiri maombi yako, unaweza kuwasilisha 
fomu ya uchunguzi wa awali ya hali ya matibabu katika Victoria Police Kitengo cha Matibabu kwa ushauri kwa ajili ya tathmini 
kabla ya kuomba. Shusha fomu katika: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Kuonyesha ujuzi wa kuwasiliana kwenye Kiingereza
Moja ya ujuzi wa msingi ambao unahitaji kuonyesha kama mwombaji, ni uwezo wako wa kuzungumza vizuri kwa 
Kiingereza. Hii ina maana kuwa na uwezo wa kusoma, kuandika, kusikiliza na maneno kuwasiliana kwa Kiingereza 
katika ngazi ya kwamba itaruhusu kwa ufanisi kutekeleza majukumu ya kazi katika mazingira ya uendeshaji.

Kumbuka: Victoria Police pia huvutiwa sana na waombaji wenye ujuzi wa mawasiliano ya lugha mbali mbali ambao wanaweza 
kuzungumza na mwanachama wa umma kwa lugha yao ya asili.

Kutoa ushahidi wa sifa za elimu ikiwa chini ya umri wa miaka 21
Waombaji wanapaswa kuwa na umri wa miaka 18 kuomba jukumu la polisi Ikiwa una umri wa chini ya miaka 21, 
unapaswa kufauru Victorian Certificate of Education (VCE), senior level Victorian Certificate of Applied Learning 
(VCAL) au sawa kabla ya kuomba.

Kushikilia Leseni ya Dereva ya Victoria
Lazima uwe na leseni ya sasa ya dereva wa Australia wakati wa maombi (leseni ya giya au automatic inakubalika).



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

Ni taarifa gani nyingine muhimu natakiwa kuzingatia kabla ya 
kuomba kuwa Polisi Ofisa?

• Utakuwa unatumika masaa 80 kwa wiki mbili mbalimbali za shifuti lii kuwawezesha Victoria Police 
kukabiliana na mahitaji ya Jumuiya ya Victoria masaa 24 kwa siku, siku 7 kwa wiki.

• Mwanzo wa kazi yako unaweza kuhitajika kufanya kazi katika eneo lolote ndani ya Victoria kama 
ilivyoelezwa na Victoira Police.

• Utakutana na hali ya matatizo, wahalifu na watu walioathiriwa na madawa ya kulevya na pombe.

• Utatarajiwa kuweka kando, kidini na kisiasa maoni yako binafsi kwa kuzingatia sheria za nchi.

• Utatakiwa kubeba silaha.

• Kazi yako juu na wajibu lazima iwe ya kiwango cha juu na kutafakari maadili ya Victoria Police.

• Utahitaji kupata Cheti cha First Aid kabla ya kuanzia kwenye Chuo kikuu ambacho kinafaa kwa 
mafunzo yako ya Academy pamoja na mwaka wa kwanza katika kazi.

Ni nini mchakato wa maombi wa Polisi Ofisa?

Kama mwombaji, utahitajika kupita kupitia hatua zifuatazo kabla ya kuchaguliwa kwa ajili ya ajira 
na Victoria Police:

Hatua ya 1 Kuwasilisha maombi kwe intaneti kupitia www.policecareer.vic.gov.au/police

Hatua ya 2 Ungalia kwamba unastahiki 

Hatua ya 3 Mutihani wa kuingia

Hatua ya 4 Ufuatiliaji wa asili

Hatua ya 5 Upimaji wa Fitness

Hatua ya 6 Upimaji wa kisaikolojia

Hatua ya 7 Ukaguzi wa afya

Hatua ya 8 Ukaguzi wa kina

Hatua ya 9 Kufanya Interview ya kazi



Unahitaji maelezo zaidi?
Tembelea: www.policecareer.vic.gov.au/police

Au tuma barua pepe juu ya uchunguzi wako kwa: rsbmarketing@police.vic.gov.au

Au tupige simu (03) 9247 3212

 

Mshahara na faida za kuwa Afisa wa Polisi ni nini?

• Mshahara wa msingi kutoka siku ya kwanza ya mafunzo katika Chuo

• Mishahara ya mishahara ya kila mwaka na posho za ziada za mabadiliko kwenye mishahara 
yako ya msingi

• Mpato ya Superannuation Mazuri

• likizo ya wiki 9

• Likizo kuhusu jeshi la ulinzi; Likizo ya kuzaa; Likizo ya kujifunza; Huduma ya muda mrefu

• Likizo ndefu la huduma

• Sare zinatolewa

• Fursa za kujifunza na maendeleo ya kuendelea katika kazi yako yote.

Nini mafunzo gani nitafanya kama Polisi Ofisa?

Mafunzo yako ya awali kwa miaka 2 ya kwanza na wiki 12 za ajira yako na Victoria Police zitajumuisha:

WIKI
1 – 12

Wiki yako ya kwanza kwenye Chuo hiki itakuwa wiki ya kuingizwa, kufahamiana na 
Victoria Police kama shirika.

Mafunzo katika Chuo kikuu itaanza na sheria, ujuzi wa mawasiliano, mazoezi, 
usalama wa uendeshaji (ikiwa ni pamoja na silaha) na ushiriki wa jamii.

Utaapa wakati mwishoni mwa wiki 12, utakapoanza Diploma ya POL50115 
ya Policing.

WIKI 
13 – 31

Mafunzo yanaendelea katika Chuo kikuu pamoja na kufanya kazi katika kituo cha 
polisi, kufanya mafunzo ya majibu ya umma na kufanya kazi kwa gari inaohudhuria 
matukio ya unyanyasaji wa familia.

Majukumu yako yatapanuliwa kwa muda ukipata ujuzi, ujuzi na uzoefu.

WIKI
32 – 52

Utafanya post Academy katika kituo cha polisi kama msaidizi wa kwanza na kutumia 
muda na kitengo cha polisi cha barabara, ikiwa ni pamoja na doria ya barabarani na 
RPDAS (uendeshaji wa barabarani na basi ya sehemu ya pombe).

WIKI 
53 – 116

Utamaliza mafunzo yako ya dereva na kupokea leseni ya dereva la fedha.

Uteuzi wako utathibitishwa na utatumika kwenye kituo cha mafunzo kama afisa wa 
polisi wa kazi kwa ujumla na kazi zaidi ya kukamilisha kazi.

Mwishoni mwa kipindi hiki, ikiwa umekamilisha mahitaji yote ya Diploma ya Policing, umehakikishiwa 
katika nafasi yako kama Msimamizi wa Polisi na atapokea Diploma yako.

Mafunzo haya ya awali ni mwanzo tu. Kama mwanachama wa Victoria Police mtaendelea kupitia mafunzo 
ya kazi maalum katika kazi yako nzima.


