
 

பல்வேறுபட்டதும், சவோலாக இருககககூடியதுமான க்டமமகமை ஒரு பபாலிஸ் உத்தி்யாகத்ர் 
புாதிகதிறார். உயதிர்கள் மற்றும் உ்டமமகமைப் பாதுககாத்ல, குற்றவோைதிகமைக கண்டறதிந்து மகதுபசய்ல 
மற்றும் உ்வேதி ்்மவேப்படு்வோருககு உ்வேதிபசயய பபாலிசார் ்சமவேயாற்றுகதிறார்கள்.

உஙகைது ஆரம்ப ஆட்சர்ப்புககானபயதிற்சதி முடிவேம்டந்்தும், ஒரு ்கு்திகாண நதிமலயதில 
உஙகள் ்வேமல Victoria Police உ்டன் ஆரம்பதிககும். இந்்ப் ப்வேதியதில நீஙகள் நதிரந்்ரமாக 
நதியமதிககப்படுவே்ற்கு முன்னர் ஒரு பபாதுவோன க்டமமகள் பபாலிஸ் உத்தி்யாகத்ராக நீஙகள் 2 
ஆணடுகைாகப் பயதிற்சதிமயயும், அனுபவேதம்யும்ஒருஙகதிமைததுப் பபற்றுகபகாள்வீர்கள்.

ஒரு நாைதில 24 மைதித்தியாலஙகள், வோரத்தில 7 நாடகள், வேதிக்்டாாதிய சமு்ாயப் பபாதுமககளுககு ்வேணடிய 
்சமவேகமை வேழஙகவும் அலலது எந்்பவோரு முமறயதி்டப்ப்டககூடிய குற்றம் புாதியப்பட்ட இ்டந்்திற்கு மு்லில 
வேருபவேர்கள் பபாதுக க்டமம உத்தி்யாகத்ர்கைாவேர் (General Duty Officers).

Victoria Police இன் பபரும்பான்மமயான உத்தி்யாகத்ர்கள் ஒரு பபாதுக க்டமமகள் அ்திகாாதியாக 
்வேமலபசயகதிறார்கள் ஆனால, வேழமமயாக ஒரு முன் ்்மவேப்பா்டாக ஆகககுமறந்்து 2-4 ஆணடுகள் பபாதுக 
க்டமமகள் பசயலமுமற அனுபவேதது்டன் ்மல்திக பயதிற்சதி ்்மவேப்படும் பல வேதி்ே்ட ப்வேதிகளும் இருககதின்றன.

பபாலிஸ் உத்தி்யாகத்ர்

இப்பபாழுது  
ஆட்சர்ககப்படுகதிறது



பபாது க்டமமகள் பபாலிஸ் உத்தி்யாகத்ர் ஒருவேர் என்ன பசயகதிறார்?
பபாது க்டமமகள் பபாலிஸ் உத்தி்யாகத்ராக நீஙகள் மகயாை ்வேணடிய சதில நதிலவேரஙகள் அ்டஙகதிய 
படடியபலான்று கீ்ழ ்ரப்படடுள்ைது:
• சமூக வேதி்ரா் பசயலகமைத ்டுத்ல
• சமூக பாதுகாப்புக காதிசமனகமைக மகயாைல
• முரணபாடுகளுககு முடிவுகாைல
• வேதிபததுககைதில சமூகமைதித்ல

• குற்றஙகமை வேதிசாாதித்ல
• வோகன சட்டதம் வேலியுறுத்ல
• ்பாம்வேஸ்து, மதுபானத்ால பா்திககப்பட்ட 

மககமைக மகயாளு்ல
• சர்மசககுாதிய நதிகழ்வுகள், அவேசரகாலஙகைதில பங்கற்றல

ஒவபவோரு முமறமாற்றுப் பைதியதிலும் நீஙகள் ஆற்றும் ்சமவே பற்றதிய அன்றா்ட ்கவேலகமை ்தினககுறதிப்பு ்பால 
எழு்திமவேப்பது்டன் நீஙகள் பஙகுபற்றும் அ்நகமான நதிகழ்வுபற்றதிய எழுததுமூல பத்திரஙகமை நீஙகள் சமர்ப்பதிகக 
்வேண்டப்படுவீர்கள். நீஙகள் நீ்திமன்றத்திற்கு ்வேணடிய பத்திரஙகமைத ்யாாதிககும்படியும், அம்த ப்ா்டர்ந்து 
சாடசதியமைதிப்ப்ற்காக நீ்திமன்ற வேதிசாரமைகைதில பஙகுபற்றுமாறும் ்கடகப்படுவீர்கள்.

ஒரு பபாலிஸ் உத்தி்யாகத்ராக வேர எனககுத ்கு்தியுண்டா?
ஒரு பபாலிஸ் உத்தி்யாகத்ராக Victoria Police இல ்வேமல பசயவே்ற்கு ்கு்திபபறப் பதின்வேரும் புகுமுக ்கமமகமை 
நீஙகள் பூர்த்திபசயய ்வேணடும்:

ஆஸ்்தி்ரலிய பதிரஜாவுாதிமம அலலது ஆஸ்்தி்ரலிய நதிரந்்ர வே்திவு மவேத்திருகக ்வேணடும்

நலல குைா்திசயம், நற்பபயர் உம்டயவேபரனக காணபதிகக ்வேணடும்
ஆட்சர்ப்பு நம்டமுமறயதின்்பாது வேதிணைப்ப்ாாதிகைதின் வேதிசாலமான பதின்புலப் பாதிசீலமனகமை Victoria Police 
ந்டாததும். Victoria Police முன்மனய வேரலாறு வேழதிகாடடி ப்ா்டர்பான ்மலும் ்கவேலகளுகாகப் ்பாயப்பாருஙகள்: 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

குறதிப்பு: உஙகளும்டய க்டந்்கால வேரலாறு உஙகள் வேதிணைப்பதம்ப் பா்திககுபமன நீஙகள் கவேமலப்பட்டால, வேதிணைப்பம் பசயய 
முன்னர் சுயவேதிருப்பதிலான பவேைதியீடடுப் படிவேதம் Victoria Police ஆட்சர்ப்புக கதிமைககு நீஙகள் சமர்ப்பதிககலாம். இல ்ரவேதிறககம் 
பசயயவும http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

மதிகவும் குமறவோன மருததுவே ்்மவேகள்
இந்்ப் ப்வேதிமய வேகதிப்ப்ற்கு Victoria Police இன் மருததுவேக பகாள்மகககு அமமவோக ஆகககுமறந்் மருததுவே 
்்மவேப்பாடுகமை நீஙகள் பூர்த்திபசயய்வேணடுபமனக ்கடகப்படுவீர்கள். Victoria Police மருததுவே வேழதிகாடடு்லகள் 
ப்ா்டர்பான ்மல்திக ்கவேலகளுககுப் ்பாயப்பாருஙகள்: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

குறதிப்பு: வேதிணைப்பதம்ப் பா்திககலாபமன நீஙகள் கவேமலப்பட்டால, வேதிணைப்பதிப்ப்ற்கு முன்னர் ம்திப்பீடடுககாக Victoria Police 
மருததுவே ஆ்லாசமன குழுவுககு மருததுவே நதிலமம பற்றதிய ஆரம்ப வேதிசாரமைப் படிவேதம் நீஙகள் சமர்ப்பதிககலாம். ்ரவேதிறககம்: 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

்பாதுமான ஆஙகதில ப்ா்டர்பா்டல ்திறமமகமைக காணபதித்ல
ஒரு வேதிணைப்ப்ாாதியாக நீஙகள் நதிரூபதிகக ்வேணடிய அடிப்பம்டத்திறமமகைதில ஒன்று ஆஙகதிலத்தில நன்கு 
ப்ா்டர்புபகாள்ைககூடிய ்திறமம உஙகளுககு இருகக்வேணடும் என்ப்ாகும். அ்ாவேது, பசயலமுமறப்படுததும் 
கட்டஙகைதில உஙகள் ப்வேதிககான க்டமமகமை நீஙகள் ்திறமமயு்டன் நதிமற்வேற்றுவே்ற்்கற்ற ்ரத்தில ஆஙகதிலத்தில 
வோசதிகக, எழு், கதிரகதிகக அதது்டன் வோர்தம்யால ப்ா்டர்புபகாள்வே்ற்கான ்திறமமமயக பகாணடிருத்லாகும்.

குறதிப்பு: பபாதுமககைதில ஒருவேரு்டன் அவேரது பசாந்் பமாழதியதில ்பசககூடிய, இரு பமாழதிகைதில ப்ா்டர்புபகாள்ளும் ்திறனும்டய 
வேதிணைப்ப்ாாதிகைதில Victoria Police வேதி்ச்ட ஆர்வேம் பகாணடுள்ைது.

வேயது 21 ஆணடுகளுககுக குமறவோனால, கலவேதித்கமமகளுககான சான்று 
சமர்ப்பதிககப்ப்ட்வேணடும்
பபாலிஸ் ப்வேதிககு வேதிணைப்பதிப்ப்ற்கு வேதிணைப்ப்ாாதிகள் 18 வேயதும்ட்யாராக இருகக ்வேணடும். நீஙகள் 
21 வேயதுககுக குமறந்்வேராயதின், வேதிணைப்பதிப்ப்ற்கு முன்னர் நீஙகள் Victorian Certificate of Education (VCE), 
உயர்்ர Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) அலலது அ்ற்குச் சமமான்தில சதித்தியம்டந்்திருகக ்வேணடும்.

வேதிக்்டாாதிய சார்தி அனும்திப்பத்திரம் மவேத்திருகக ்வேணடும்
வேதிணைப்பதிககும் ்வேமையதில பசலலுபடியாகககூடிய அவுஸ்்தி்ரலிய சார்தி அனும்திப்பத்திரதம் நீஙகள் கட்டாயமாக 
மவேத்திருகக ்வேணடும் (பத்திரமாக அலலது ்ன்னதியககக கருவேதியதில உாதிமம் ஏற்றுகபகாள்ைப்படும்). 



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

ஒரு பபாலிஸ் உத்தி்யாகத்ராக வேருவே்ற்கு வேதிணைப்பதிகக முன்னர் 
்வேபறந்் முககதிய ்கவேலகமை நான் கவேனத்தில பகாள்ை ்வேணடும்?
• வேதிக்்டாாதிய சமூகத்தின் ்்மவேகளுககு Victoria Police ப்திலைதிகக உ்வும்முகமாக நாபைான்றதில 24 

மைதித்தியாலஙகள், வோரத்தில ஏழு நாடகள், இரு வோரஙகைதில 80 மைதித்தியாலஙகள் பல்வேறு ்நர 
அட்டவேமையதில ்வேமல பசயவீர்கள்.

• உஙகள் ப்வேதியதின் ஆரம்பத்தில, Victoria Police ஆல ்ீர்மானதிககப்படுவேது்பால வேதிக்்டாாதியாவுககுள்்ை எந்்பவோரு 
இ்டந்்திலும் க்டமமமயப் புாதியுமாறு நீஙகள் ்கடகப்ப்டலாம.

• முரணபா்டான நதிலவேரம், பகாடூரமான குற்றவோைதிகள், ்பாம் மற்றும் மதுவோல பா்திககப்பட்்டாமர நீஙகள் 
ப்ா்டர்புபகாள்ை்வேணடிவேரும்.

• உஙகளும்டய ்னதிப்பட்ட, ம்ம் அலலது அரசதியல சார்ந்் கருததுககமை ஒருபுறம் ்ள்ைதிவேதிடடு, மாநதில சட்டதம் 
நீஙகள் கம்டப்பதிடிகக ்வேணடுபமன எ்திர்பார்ககப்படுகதிறீர்கள்.

• துப்பாககதிமய எடுததுச் பசலலும்படி ்கடகப்படுவீர்கள்.

• க்டமமயதின்்பாதும் ஏமனய ்வேமைகைதிலும் உஙகள் ந்டதம் உயர்்ரதம்க பகாணடிருப்பது்டன் Victoria Police 
இன் பணபுகமைப் பதிர்திபலிகக ்வேணடும்.

• கலலூாதியதில ஆரம்பதிப்ப்ற்கு முன்னர் நீஙகள் மு்ல உ்வேதிச் சான்றதி்மழப் பபற்வேணடும். அது உஙகள் கலலூாதிப் 
பயதிற்சதிககும், ப்வேதியதில மு்ல ஆணடுககும் பசலலுபடியாகும்.

ஒரு பபாலிஸ் உத்தி்யாகத்ருககான வேதிணைப்ப நம்டமுமறகள் யாது?
வேதிணைப்ப்ாாதி என்ற வேமகயதில, Victoria Police ்வேமலககு நீஙகள் ப்ாதிவுபசயயப்ப்ட முன்னர் பதின்வேரும் 
படிநதிமலகைதில நீஙகள் சதித்தியம்டய்வேணடுபமன ்வேண்டப்படுவீர்கள்:

படிமுமற 1 www.policecareer.vic.gov.au/police ஊ்டாக ்நரடி (online) யாக வேதிணைப்பதம்ச் சமர்ப்பதித்ல

படிமுமற 2 ்மகமமப் பாதிசீலமன

படிமுமற 3 நுமழவுப் பாீடமச

படிமுமற 4 பதின்புலப் பாதிசீலமன

படிமுமற 5 உ்டலுறு்திச் ்சா்மன

படிமுமற 6 உைவேதியல ்சா்மன

படிமுமற 7 உ்டலநலச் சாதிபார்ப்பு

படிமுமற 8 வேதிாதிவோன சாதிபார்ப்பு

படிமுமற 9 குழு ்நர்முகப்பாீடமச



அ்திக ்கவேல ்வேணடுமா?
வேருமக ்ரவும்: www.policecareer.vic.gov.au/police

அலலது உஙகள் வேதிசாரமைகமை மதின்அஞசல பசயய்வேணடியது: rsbmarketing@police.vic.gov.au

அலலது எஙகமை (03) 9247 3212 இல அமழயுஙகள்

 

பபாலிஸ் உத்தி்யாகத்ருககான சம்பைம் மற்றும் 
நன்மமகள் யாமவே?
• கலலூாதிப் பயதிற்சதியதின் மு்ல நாைதிலிருந்து சதிறந்் அடிப்பம்டச் சம்பைம்

• உஙகள் அடிப்பம்டச் சம்பைத்திற்கும் ்மலாக வேரு்டாவேரு்ட சமபை உயர்வு மற்றும் ்மல்திக மாற்று 
்வேமல்நர ப்ாமக

• ்ாராைமான ஓயவுகால பகாடுப்பனவு

• 9 வோரஙகள் வேரு்டாந்் வேதிடுமுமற

• பாதுகாப்புப் பம்ட வேதிடுமுமற; ்ாயமமககால/்ந்ம்ககான வேதிடுமுமற; கலவேதி வேதிடுமுமற; நீண்டகால ்சமவே 
வேதிடுமுமற

• நீண்டகால ்சமவே வேதிடுப்பு

• சீரும்டகள் வேதிநதி்யாகம்

• உஙகள் ப்வேதிககாலத்தில ப்ா்டரும் கலவேதி மற்றும் அபதிவேதிருத்திககான சந்்ர்ப்பஙகள்.

ஒரு பபாலிஸ் உத்தி்யாகத்ராக எந்்வேதி் பயதிற்சதிமய நான் பபறு்வேன்?
Victoria Police உ்டனான உஙகள் ப்வேதியதின் மு்ல 2 வேரு்டஙகளும் 12 வோரஙகளுககுமான ஆரம்பப்பயதிற்சதியதில 
அ்டஙகுவேது:

வோரம் 
1 – 12

ஓரு நதிறுவேனமான Victoria Police உ்டன் ்சர்ந்துபகாண்டவேர்களு்டன் பழகுவே்ற்காக 
அர்பைதிககப்பட்ட்ாக உஙகள் கலலூாதியதின் மு்ல வோரம் ஓர் அறதிமுக வோரமாக அமமயும்.

சட்டம், ப்ா்டர்பா்டல ்திறன்கள், உ்டற்பயதிற்சதி, நம்டமுமறப் பாதுகாப்பு (துப்பாககதிகள் 
அ்டஙகலாக) அதது்டன் சமூக ஈடுபாடு என்பவேற்று்டன் கலலூாதியதில பயதிற்சதி ஆரம்பதிககும்.

நீஙகள் சட்டதம் நதிமல நாடடுவே்தில டிப்்ைாமா POL50115 ஐ ஆரம்பதிககும்்பாது 12 வேது வோர 
இறு்தியதில நீஙகள் உறு்திபமாழதி எடுததுகபகாள்வீர்கள்.

வோரம் 
13 – 31

பபாதுமககள் ஒழுஙகு ந்டவேடிகமகப் பயதிற்சதி, குடும்ப வேன்பசயல சம்பவேஙகைதில ஈடுபடும் 
பதிர்்ச ்வேன் (van) இல க்டமமயாற்றல ்பான்ற ஒரு பபாலிஸ் நதிமலய க்டமமகமை 
நதிமற்வேற்றுவேது்டன் கூ்ட்வே கலலூாதியதில பயதிற்சதி ப்ா்டரும்.

நீஙகள் அறதிவு, ்திறன் மற்றும் அனுபவேதம்ப் பபற்றுகபகாள்ளும்்பாது உஙகள் க்டமமகள் 
வேதிஸ்்ாதிககப்படும்.

வோரம் 
32 – 52

மு்ல வேதிருப்மபத ப்ாதிவேதித்வேர் என்ற வேமகயதில பபாலிஸ் நதிமலயத்தில கலலூாதியதின் 
பதின்னரான ப்வேதிகமைப் பபாறுப்்பற்று நீஙகள் பபரும்சாமலப் பாதுகாப்பு மற்றும் 
RPDAS (வீ்தி உ்ராந்து, மதுப் பதிாதிவு - booze bus) உடப்ட வீ்திககடடுப்பாடடு அலகதில 
்நரதம்க கழதிப்பீர்கள்.

வோரம் 
53 – 116

நீஙகள் வோகன சார்திப் பயதிற்சதிமய முடிதது சார்திககான பவேள்ைதி (silver) உாதிமதம்ப் 
பபறுவீர்கள்.

உஙகள் நதியமனம் உறு்தி பசயயப்படும் அதது்டன் பூர்த்தியாகக ்வேணடிய ்வேமலப் பழுவு்டன் 
்சர்தது ஒரு பபாது க்டமமகள் பபாலிசாராக ஒரு பயதிற்சதி நதிமலயத்தில அமர்த்ப்படுவீர்கள்.

இந்்க கால முடிவேதில, நீஙகள் காவேலதுமற டிப்்ைாமாவுககான எலலாவேதி் ்்மவேப்பாடுகமையும் பூர்த்தி 
பசயதுவேதிட்டால, ஒரு பபாலிஸ் கான்ஸ்்டபதிைாக உஙகள் ப்வேதியதில உறு்தி பசயயப்படுவீர்கள் அதது்டன் உஙகள் 
டிப்்ைாமாமவேப் பபறுவீர்கள்.

இந்் மு்ற்கட்டப் பயதிற்சதி ஒரு ஆரம்பம் மாத்திர்ம. உஙகள் ்சமவேககாலம் முழுவேதும் Victoria Police உறுப்பதினர் என்ற 
வேமகயதில ப்ாழதிலுககான குறதிப்பதிட்ட பயதிற்சதிமயத ப்ா்டர்ந்தும் ்மற்பகாள்வீர்கள். 


