
 

VICTORIA POLICE ንዘለዉ ሰራሕተኛታት ብዝተፈላለዩ መልኽእ 

ክጣመር ብምግባር እሞ ኣብዚ እዋን ንናይ ሓለዋ መኰንናት ሓዱሽ 

ቍጹር ኣብ ምርኣይ ይርኸብ። 

ናይ Police Custody Officer (PCO) ሥራሕ ድርሻ 
ዚዳለው ኣብ ማዕሰርቲ ንዘለዉ ሰባት ኣታሓሕዛን ድሕ
ንነትን ንሰኻ ኣበራታዒ፤ ንማንነትካ ሕቶ ውሃቢ ንኽት
ኸውን እሞ ንናይ ሞያ ክዕለት ንምርካብ ብጣዕሚ ወሳኒ 
ዝኾነ ግደ ከምትጻወት እዩ።

ናይ PCO ሥራሕ ድርሻ ዝሰማማዕ መደበኛ ናይ ሞያ 
ክዕለት ንምርካብ ዝደልዩ ሰባት እሞ ብፈረቓ ተራ 
ሥራሕ ንምውሳድ ዝደልዩ እዩ። እዙይ ንጡፍን ቑልጡፍ 
ሥራሕ ንዝደልዩ ስለዝኾነ እሞ ዝተሳኻዓሎም ኣመል
ከቲ ንዘለዎም ጥንኻረን ሥራሕ ምጥንኻር ይግብእ እዩ። 
ከም ናይ PCO መኰነን ምዃን መጠን ኣብ ማዕሰርቲ 
ምስዘለው ሰባት ብሓባር ብምስራሕ እሞ ብኣተሓሳስባ 
ዝበሰለ፣ ተለማማዲ ተቐባሊን ተሪር ርክቢን ምስ ሰባት 
ናይ ምርድዳእ ክዕለት ክነብሮም ይድለይ እዩ።

ከምኡ’ውን ብናይ ፖሊስ ማዕሰርቲ ንዘሎ ፖሊሲታትን 
ናይ ሥራሕ ከይዲታት ናይ PCO ምኽታል ከምዘለዎን 
ጽቡቕ ናይ ኮምፑውተር ክዕለት ንክነብሮም ይድለይ 
እዩ። ከምኡ’ውን ጽቡቕ ጠባይን ጽቡቕ ሹም ከምዘለ
ዎም ብተግባር ምርኣይን ንናይ ባዕሎም ርእይቶ ሓሳብ 
ዘይምሃብ እሞ ንዘለኻ ብሕታዊ እምነት ካብ ምሃብ 
ዕቓበ ምግባር ምኽኣል ኣለዎም።

ብኣተሓሳሰባ ዝበሰለ፣ ተለማማዲ ተቐባሊን ብግቡዕ 
ዝሓስብ ሕዝቢ ክነብረሉ ንዝኽእል ከባቢ ብናይ 
Victoria Police ይዳለዉ እዩ። ናይ Victoria Police 
ተቆጻሪ ሠራሕተኛ ከምዃንካ መጠን ዓቢ ጥቕሚ ንም
ርኻብ ትኽእል፤ እዚ’ውን ንሥራሕ ለውጢ ፈረቓ/ሽፍት 
ኣባላትን ንናይ ዝወለደትን ኣቦ ብምዃን እረፍቲ ፍቓድ 
ናይ ምርካብ ዘጠቓለለ እዩ።

Police Custody Officer –  
መረዳእታ መውሃቢ ወረቐቲ



 

ንዝበለጸ መረዳእታ በጃኹም ኣብ ዌብሳይቲ
www.policecareer.vic.gov.au/pco ምርኣይ እዩ።

ናይ ሓላፍነታ ተራ ግደ እንታይ እዮም?
• ብናይ Victoria Police ማዕሰርቲ ንዘለዉ ሰባት ኣተ

ሓሕዛ ዚተዛመደ ተግባራት ኩሉ ምፍጻም።

• ሓለዋ ጥዕና፣ ድሕንነትን ጸጥታ ብምርግጋጽ ኣብ 
ማዕሰርቲ ንዘለው ሰባት፣ ሠራሕተኛን ንናቶም ዝጉ
ብንዩ ሰባት ምቁጽጻር እዩ። 

• ኣብ ማዕሰርቲ ንዘለው ሰባት ኣተሓሕዛ፣ መጓዓ
ዚያ፣ ካብቲ ቦታ ንክተውጽእ ወይኻዓ ብናይ ቪዲዩ 
መራኸቢ ንምድላው እዩ።

• በቲ ዝወጸ ሕጊ፣ ፖሊሲታትን ናይ ኣሠራርሓ ከይዲ
ታት መሰረት ኣብ ማዕሰርቲ ንዘለው ሰባት ናይ ኣተ
ሓሕዛ ተግባራት ኩሉ ምኽያድ፤ እዚ‘ውን ዕለታዊ 
ንዝኾነ ርክቢ ምድላው፣ ብህላወ ተሳትፎ ምፍራም፤ 
ሪፖርቲ ምድላውን ካልኦት ናይ ኣትሓሕዛ ሥራሕቲ 
ዘኻተተ ይኸውን።

• ናይ ኢድ ኣሸራ፣ ናይ ዲኤንኤ/ DNA ምድላው፣ ፎቶ
ግራፍ ናይ ምውሳድ፣ መረጋገጺ ዝኸውን መርመራ 
ንክዳለው ምግባርን ኣድላይ እንተኾይኑ ኣብ ቤት 
ፍርዲ ቐሪብኻ መረዳእታ ምሃብ።

እቲ ሥራሕ ዝኻየደሉ ኣበይ ከባቢ ይርከብ?
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)



 

ንዝበለጸ መረዳእታ በጃኹም ኣብ ዌብሳይቲ
www.policecareer.vic.gov.au/pco ምርኣይ እዩ።

ኣነ ማመልከቻ ከእትው ይፍቐደለይ’ድዩ?
ን Victoria Police ፖሊስ ከም PCO ኾይኑ ንምሥራሕ 
ዝፍቐድ ካብዚ ታሕቲ ንዘለዉ ናይ መእተዊ ኵነታት ክተ
ማልእ ኣለኻ:

• ዕድሚኻ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ምዃኑ

• ናይ ኣውስትራሊያ ዜጋ ወይኻዓ ቀዋሚ መንበሪ 
ፍቓድ ምህላው 

• ናይ ኣውስትራሊያ ሙሉእ ወይኻዓ ግዚያዊ ማኪና 
መዘወሪ ፍቓድ ምንባር  

• ናይ ሰብነት ክብደት መግለጺ (BMI) ኣብ 30 ወይኻዓ 
ካብዚ ታሕቲ 

• ካብ ትራፊክ ወይኻዓ ካብ ማኪና ጠጠው መበሊ 
መቕጻዕቲ ዚተዛመደ ብናይ ቤት ፍርዲ ዘይተወድኣ 
ትእዛዝ እንተሃልዩ፤ ናይ መኽፈሊ ትእዛዝ ወይኻዓ 
ንኽፍሊት ዝወጸ ትልሚ ክነብር ዘይምንባር እዩ።

ናይ ማመልከቻ ኣሰራርሓ ከይዲ ንምንታይ እዩ?
ከም ኣመልካቲ ምዃን፣ ምስ Victoria Police ተቆጺርኻ ንምሥራሕ ቅድሚ ምም
ራጽካ ካብዚ ታሕቲ ንዘሎ መደብ ደረጃታት ክትሓልፍ ይግባእ:

ደረጃ/Step 1: ኣብ ዌብሳይቲ www.policecareer.vic.gov.au/pco ብዘሎ ናይ መስመር ማመልከቻ ምቕራብ

ደረጃ/Step 2: ናይ መጀመሪያ ኣመጻጽኣ መረዳእታ ምጽራይ

ደረጃ/Step 3: ገምጋም ኣብዝኻየደሉ መዓልቲ ምስታፍ

ደረጃ/Step 4: ናይ ስነ-ልቦናዊ/psychological መርመራ ምግባር

ደረጃ/Step 5: ንስነ-ልቦናዊ/psychological ማጻረይ መርመራ ምግባር

ደረጃ/Step 6: ንናይ ሕክምና ገምጋም መርመራ ምግባር

ደረጃ/Step 7: ኣጠቓላሊ ዝኾነ ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ምጽራይ

ደረጃ/Step 8: ብናይ ግቡእ ኣካል ጥንካረ መርመራ ምግባር 

ደረጃ/Step 9: ብሞያተኛ ጉጅለ ቃለሕቶ ምግባር

ደረጃ/Step 10: ንናይ ሥራሕን ሠራሕተኛ ውህብቶ ምቕባል



 

እንታይ ዓይነት ሥልጠና እረኽብ?
ናይ PCO መኰነን ናይ ሸሞንተ ሰሙናት ናይ ሥልጠና 
ኮርሲ ትምህርቲ ክኻይድ ይግባእ፤ እዚ’ውን ብናይ Glen 
Waverly, Melbourne ውሽጢ ብዝርኸብ ናይ Police 
Academy ከምዝኻየድን እሞ ብባዕሎም ዝተመደበ 
ፖሊስ ጣቢያ ውሽጢ ይኸውን። እቲ ሥልጠና ኣብዝኻየ
ደሉ እዋን ኣብ ማዕሰርቲ ንዘለው ኣተሓሕዛን ንናይ እስረ
ኛታት ድሕንነት ኣተሓሕዛ ይማሃሩ እዮም።

ብናይ Victoria Police ኣካዳሚ ውሽጢ ሥልጠና ኣብ
ዝኻየደሉ እዋን ብርቱዕ ተሪርን ስነ-ስርዓት ብዝተመልኦ 
ከምዝኸውን፤ ከምኡ‘ውን እዚ ኣብ ኣካላዊ ጥዕና፣ ኣካዳ
ሚክን ኣእምሯዊ ጸቕጢ ይፈጥር። 

ቕድሚ ማመልከቻ ምእታው እንታይ ዓይነት ኣገዳሲ 
መረዳእታ ኣብ ግምት ውሽጢ ከእትው ይግባእ?

• ኣመልከቲ ነቲ ናቶም ሥልጠና ድሕሪ ምውዳእ ንሰ
ለስተ ኣዋርሒ ዝኸውን ናይ መፈተኒ ግዘ ክጽበዩ 
ይግበር።

• ናይ PCO መኰነን ብሓለዋ ጥዕና ደረጃ ንዝነብር 
ናይ ኣካል ጥንካረ ትህዝቶ ምፍታሽ የድልይ እዩ። 
ኣብ ሥራሕን ሠራሕተኛ ግዘ ብዘሎ ከይዲ ናይ PCO 
መኰነን በብዓመት ክልተ ግዘ ናይ ኣካል ጥንካረ 
መርመራ ፍተሻ ክገብር ከድልዮ ይኽእል።

• ኣመልከቲ ኩልግዘ ናይ ሓደገኛ እጸን ኣልኮሆል 
መርመራ ፍተሻ ይገብሩ እዮም።

• ሰበሥልጣን/ሓለፍቲ በቲ ድርጅት ንዘድልዩ ናይ OHS 
ቅድመ ኵነታት ከማልኡ ከምዘለዎም፤ እዚ’ውን 
ካብ መሳርሒ ኣጠቓቕማን ሓደገኛ ንዝኾኑ ኬሚካ
ላት ንዘርእይ/ Hazardous Chemicals ተዛማዲ 
ዝኾነ ብናይ ከባቢ ደረጃ ሥልጠና ዘኻተተ ክኸውን 
ይኽእል።

• በቲ ሥልጠና እዋን ክትፈልጦ ዝግባእ ዝኾነ ሕጊታት 
ክትማሃር ስለትኽእል እሞ ኣብዚ እዋን ንዝኾነ ናይ 
ሕጊ ፍልጠት ንክነብረኻ ኣየድልን እዩ።

• ነዙይ ናይ ሥራሕ ተግባር ናይ ሳልሳይ ብርኪ ትምህ
ርቲ ብቕዓት ኣብ ግምቲ ውሽጢ ምእታው ከምዘየ
ድልይ፤ ይኹን እምበር በቲ ተምልከቱ እዋን ዕድሜኻ 
18 ዓመት ወይኻዓ ካብዚ ንላዕሊ ምዃን የድልይ እዩ።

• ናይ PCO መኰነን ኣብ መዓልቲ፣ ድሕሪ ሰዓትን ኣብ 
ምሸት እዋን ናይ ሥራሕ ምልውዋጥ ይምዝገብ እዩ። 
ናይ ሥራሕ ምልውዋጥ ተራ ዝውዳእ ድሕሪ 8.06 
ሰዓታት ምጽናሕ ከምዝኾነን ፍርቒ ሰዓት ንናይ 
መግቢ ዕረፍቲ ዘኻተተ እዩ። ንሥራሕ ሰዓት ምጅማ
ርን ምውዳእ ከምቲ ከባቢ ኵነታ ክፈላለይ ይኽእል 
እዩ።

• ናይ ፖሊስ ሓለይቲ መኰነን/ PCOs ሓጺር በትሪ፣ 
መቍሕ ኢድን ናይ OC መንጸጊ ይሕዝ እዩ።

ንዝበለጸ መረዳእታ?
ብዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ ኣብ ዌብሳይቲ: http://www.policecareer.vic.gov.au/pco ምርኣይ።
ወይኻዓ ንዘለኻ ሕቶ ብኢሜል: pcoemployment@police.vic.gov.au ጌርካ ምልኣኽ።


