
 

ፖሊስ መኰነን ንዝተፈላለዩን ተሓታቲ ዝኾኑ ተግባራት የኻይድ እዩ። ፖሊስ ዘግልግሎ ንሕይወትን ንብረትን ምክልኻል፤ ንወንጀለኛታት 
ፈሊኻ ብምሃዝን ደገፍ ንዘድልዮም ምሕጋዝ ይኸውን።

መጀመርታ ንሓዱሽ ተቆጻራይ ስልጠና ድሕሪ ምፍጻም ናትኻ ሞያ ምስ Victoria Police ከም ጀማሪ ፖሊስ ብምዃን ሥራሕ ትጅምር። 
ንናይ ሓፈሻዊ ሓላፍነት ፈጻሚ ፖሊስ መኰነን ንምዃንኻ ቕድሚ ምንጋር ንናትኻ ስልጠና መጠናኸሪን ተመኰሮ ምእንታን ክትረኽብ 
2 ዓመታት ይወስደልኻ።

ሓፈሻዊ ሓላፍነት ፈጻሚ ፖሊስ መኮነንናት ንቪክቶሪያ ማሕበረሰብ ኣብ መዓልቲ 24 ሰዓታት፤ ኣብሰሙን 7 መዓልታት ሪፖርቲ ብዝተገብረ ዝኾነ 
ገበን ውንጀል ወይኻዓ ኣብ ሕዝባዊ ድሌት ኣገልግሎት ቦታ ቐዲመው ይበጽሑ እዮም።

መብዛሕትኦም ናይ Victoria Police ኣባላት ዝሰርሑ ከም ሓፈሻዊ ሓላፍነት ፈጻሚ ፖሊስ መኮነን ከምዝኾነ፤ ይኹን’እምበር ብዙሕ ናይ ፍሉይ 
ሞያተኛ ሥራሕ ድርሻ ከምዘለዎ እሞ ነዙይ ቕድመ-ኵነታ ንክማላዕ ተወሳኺ ስልጠና ምውሳድ፤ እዚ’ውን ብውሑድ ካብ 2 ክሳብ 4 ዓመታት ብናይ 
ሓፈሻዊ ሓላፍነት ፍጻመ ሥራሕ ልምዲ ክረኽቡ ኣለዎም።

ፖሊስ መኰነን 

ሓዱሽ ኣባል ምቑጻር



ሓፈሻዊ ሓላፍነት ፈጻሚ ፖሊስ መኰነን እንታይ ይገብር?

ከም ናይ ሓፈሻዊ ሓላፍነት ፈጻሚ ፖሊስ መኰነን ኾይኑ ንምቑጽጻር ዝኽእሎ ሓድሓደ ኵነታት በዚ ዝስዕብ ተዘርዚሮም ኣለዉ:

• ንፀረ-ማሕበራዊ ባህሪ ምክልኻል
• ብዛዕባ ድሕንነት ምስቲ ማሕበርሰብ ምዝርራብ 
• ንክትዕ መፍትሒ ክረኽብ ምግባር 
• ኣባ ሓደጋታት ምርኻብ 

• ወንጀል መርመራ ምጽራይ 
• ንትራፊክ ሕጊ ኣተግበረ
• ብኣልኮሆልን ሓደገኛ እጸ ምስተጎድኡ ሰባት ምርድዳእ 
• ኣብ ኣሰጋኢ ብዝኾነ ሓደጋን ህጹጽ ጸገማት ምርኻብ  

ብናይ ዝተረኸብካሉ መብዛሕትኡ ሓደጋታት ብጽሑፍ ጌርኻ ርእይቶ ምቕራብ፤ እዚ‘ውን ኣብ ሕድሕዲኡ ናይ ሥራሕ ግዘ ንዘኻየድካዮ ተግባራት ቐጻላይ 
ብዝኾነ መዓልታዊ መመዝገቢ ንናይ ወረቐቲ ሥራሕ ዘጠቓለለ እዩ። ከምኡ’ውን ንቤት ፍርዲ ናይ ወረቐቲ ሥራሕ ምድላው ከምዘለኻን ብቐጻላይ‘ድማ 
ንዘለኻ መረዳእታ ንምሃብ ናብ ቤት ፍርዲ ችሎት ትቐርብ ኢኻ። 

ናይ ፖሊስ መኰነን ንምዃን ብቕዓት ኣለኒ’ዶ?

ን Victoria Police ከም ፖሊስ መኰነን ኾይኑ ንምስራሕ ፍቓድ ንምርኻብ በዚ ዝስዕብ ናይ መእተዊ ነጥቢታት ክተማልእ ኣለካ:

ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት ዘለዎ ወይኻዓ ናይ ኣውስትራሊያ ቛሚ ነባርነት ዘለዎ 

ጽቡቕ ገፀ-ባህሪን ስም ከምዘለኻ ምርኣይ
ኣብ ምርጫ ከይዲ ንዝቐርቡ ኣመልከቲ Victoria Police ግፍሕ ብዝበለ ናይ ኣመጻጽኣ ታሪኽ የጻርይ እዩ። ብዛዕባ Victoria Police ንዝበለጸ 
መረዳእታ ቕድሚ ታሪኽ መምርሒ ንዝብል ምጉብናይ: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

መተሓሳሰቢ: ቕድም ክብል ዝነበረኻ ታሪኽ ብናትኻ ማመልከቻ ጸገም ክፈጥር ይኽእል እዩ ትብል እንተኾይንኻ፤ ፍቓደኛ ብምዃን ንሚስጢር መግለጺ ቅጥዒ መሊእኻ ምስቲ 
ማመልከቻኻ ቕድሚ መታው ን Victoria Police ምርጫ ቅርንጫፍ ምሃብ።ነቲ ቅጥዒ በዚ ዝስዕብ ዌብሳይቲ ምውጻእ:  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

ዝውሓደ ንናይ ሕክምና ቅድመ ኵነታት ምምላእ
ነዙይ ሥራሕ ተግባር ንምኽያድ ብናይ Victoria Police ናይ ሓለዋ ሕክምና ፖሊሲ መሰረት ንዝወሓደ ናይ ጥዕና ቕድመ-ኵነታት ክተማልእ ይግባእ። 
ብዛዕባ Victoria Police ሕክምና መምርሒ ንዝበለጸ መረዳእታ በዚ ዝስዕብ ዌብሳይቲ ምርኣይ: 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

መተሓሳሰቢ: ቕድም ክብል ዝነበረኻ ኵነታ ጥዕና ነቲ ማመልከቻኻ ጸገም ይፈጥር ኢልኻ እንተሃሲብኻ ብናይ Victoria Police ሕክምና ኣማኻሪ ክፍሊ ቕድሚ ነቲ ማመልከቻ ገምጋም 
ምግባር ንዝነበረኻ ኵነታ ጥዕና መሕተቲ ቅጥዒ መሊእኻ ምእታው ትኽእል። ነቲ ቅጥዒ ክተውጽእ ብዌብሳይቲ:  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

ብናይ እንግሊዝኛ ኣዘራርባ ክእለት
ከም ኣመካቲ መጠን ብተግባር ክተርእዮም ዝግባእ ሓዲኡ መሰረታዊ ናይ ሞያ ክዕለት፤ ንናትኻ ብእንግሊዝኛ ርክቢ ምፍጣር ክዕለት ይኸውን። 
እዚ ማለት ብእንግሊዝኛ ንምንባብ፣ ንምጽሓፍ፣ ንምስማእን ብዘረባ ርክቢ ብምፍጣር እሞ በቲ መልእኽቲ ይዘት ንዘለኻ ናይ ሥራሕ ሓላፍነት 
ንምፍጻም ዘኽእል ናይ እንግሊዝኛ ብቕዓት ክነብረኻ የድሊ እዩ።

መተሓሳሰቢ: ከምኡ’ውን Victoria Police ብፍላይ ብኽልተ ቛንቛታት ርክቢ ንዝገብሩ ኣመልከቲ ድሌት ከምዘለዎ፤ እዚ’ውን ምስ ሕዝቢ ኣባላት ብናቶም ቛንቛ ከዘራርቡ 
ስለዝኽእሉ እዩ።

ዕድሚኡ ትሕቲ 21 ዓመት ንዝኾኖ ንናይ ትምህርቲ ሞያ ማስረጃ ምድላው
ንፖሊስ ሥራሕ ተግባር ንከተምልክት ዕድሜኻ 18 ዓመት ክኾኖ ኣለዎ። ናትኻ ዕድመ ካብ 21 ዓመት ንታሕቲ እንተኾይኑ ቕድሚ ማመልከቻ 
ምእታውኻ በታች ን Victorian Certificate of Education (VCE) ፤ ንላዕላዋይ ደረጃ Victorian Certificate of Applied 
Learning (VCAL) ወይኻዓ ተመሳሳሊ ዝኾነ ፈተና ክተሓልፍ የድሊ።

ናይ ቪክቶሪያ መንጃ ፍቓድ ዘለዎ
ኣብ እዋን ማመልከቻ ግዘ ንዘሓለፎ ናይ ኣአውስትራሊያ ማኪና መዘወሪ ፍቓድ ክትሕዝ ኣለካ (ናይ ኢድ ማኑዋል ወይኻዓ ናይ ኣውቶማቲክ መዘወሪ 
ፍቓድ ተቕርባልነት ኣለዎ)።



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

ንፖሊስ መኰነን ቕድሚ ማመልከቻ ምእታው እንታይ ዓይነት ኻልእ ጠቓሚ መረዳእታ ኣብ ግምት 
ውሽጢ ከእትዉ ኣለኒ?

• ኣብ መዓልቲ 24 ሰዓታት ኣብ ሰሙን 7 መዓልታት ንናይ ቪክቶሪያ ማሕበረሰብ ድሌት ንክማላእ ምእንታን ናይ Victoria Police ምላሽ ምሃብ 
ንክኽእል ብዝተፈላለዩ ናይ ሥራሕ ፈረቓታት ኣብ ክልተ ሰሙናት ውሽጢ 80 ሰዓታት ትሰርሕ።

• ንናትኻ ሥራሕ ክትጅምር እንከሎ ብናይ Victoria Police ውሳነ መሰረት ኣብ ቪክቶሪያ ውሽጢ ዝኾነ ከባቢ ብምኻድ ሓላፍነትኻ 
ክትፍጽም ከምዘለኻ እዩ።

• ብባዕሲ ምግርጫው ኵነታ፤ ብፈጠርቲ ሁከትን ብሓደገኛ እጸን ኣልኮሆል ጸገም ንዘለዉ ሰባት ክተዘራርብ ትመጽእ ኢኻ።

• ንመምሕድዳር ግዝዓት ሕጊታት ንምድጋፍ ብዝብል ንናትኻ ብሕታዊ፣ ሓይማኖትን ናይ ፖለቲካ ኣርኣያ ካብዚ ንድሕሪት ምግዳፍ ይግብኣኻ እዩ።

• ጦር መሳርሒ ምሓዝ የድልየኻ።

• እዋን ናትኻ ሥራሕ ምግባርን እቲ ሥራሕ ክውዳእ እንከሎ ዘለኻ ስነ-ምግባር ላዕላዋይ ደረጃ ክኸውን ከምዘለዎ እሞ ናይ Victoria Police 
ክቡርነት ጠቃምነት ክርኣይ ኣለዎ።

• ቅድሚ ኣካዳሚ ምጅማርኻ ብናትኻ ኣካዳሚክ ስልጠና ከምኡ’ውን ኣብ ሥራሕ ቐዳማይ ዓመት ጠቓሚ ንዝኾነ ናይ ቐዳማይ ሓገዝ ምስክር 
ወረቐቲ ክትረኽብ ይግባእ። 

ንፖሊስ መኰነን ናይ ማመልከቻ ከይዲ እንታይ እዩ?

ከም ኣመልካታይ ምዃን ብናይ Victoria Police ተቆጺርኻ ንምሥራሕ ቕድሚ መረጻ በዚ ዝስዕብ ደረጃታት ክትሓልፍ ይግባእ:

ስጕምቲ 1 ኣብ መስመር ማመልከቻ ምእታው ብዌብሳይቲ www.policecareer.vic.gov.au/police

ስጕምቲ 2 ንፍቓድ መርኸቢ ምጽራይ 

ስጕምቲ 3 ንመእተዊ ፈተና 

ስጕምቲ 4 ንቕድመ-ኣመጻጽኣ ታሪኽ ምጽራይ

ስጕምቲ 5 ንብቘዕነት ምዃን መርመራ ምግባር

ስጕምቲ 6 ንስነ-ልቦናዊ መርመራ ምግባር

ስጕምቲ 7 ንሓለዋ ጥ ዕና መርመራ ምግባር

ስጕምቲ 8 ንሓፈሻዊ ምጽራይ

ስጕምቲ 9 ብፓነል ጕጅለ ቃለሕቶ ምግባር 



ዝበለጸ መረዳእታ ንምድላይ‘ኸ?
ምጕብናይ:  www.policecareer.vic.gov.au/police

ንሕቶታት ኢሜል ንምግባር: rsbmarketing@police.vic.gov.au

ወይኻዓ ንኣና ብስልኪ (03) 9247 3212 ደውለልና

 

ናይ ፖሊስ መኰነን ብምዃን ዝርኸብ መሃያ ደሞዝን ረብሓታት እንታይ እዮም?

• በቲ ኣካዳሚ ውሽጢ ስልጠና ካብዝጀመርካሉ ዕለት ተመጣጣኒ ዝኾነ መሃያ ደሞዝ

• በብዓመት መሃያ ከምዝውስኽን ካብቲ መደበኛ ዝኾነ ሥራሕ ወጻእ ንዝውሃብ ናይ ሥራሕ ግዘ ተወሳኺ ኣበል

• ንጥሮታ ሱፐርአኑወሽን ዝኸውን ተወሳኺ ክፍሊት

• ናይ 9 ሰሙናት ናይ ዓመት ፍቓድ

• ንመከላኸሊ ሓይሊ ፍቓድ፡ ንኣዶ/ኣቦ ምዃን ፍቓድ፤ ንትምህርቲ ፍቓድ፤ ንነዊሕ ግዘ ግልጋሎት እረፍቲ ፍቓድ

• ንነዊሕ ግዘ ኣገልግሎት ዕረፍቲ ፍቓድ

• ናይ መለለዩ ክዳን ይውሃብ

• ሥራሕ ኣብተኻይደሉ እዋን ምምሃርን መምሕያሽ ንክትቕጽለሉ ዕድላት ምርኻብ።

ከም ፖሊስ መኰነን ምዃነይ እንታይ ዓይነት ስልጠና እረኽብ?

ንመጀመርታ 2 ዓመታት ናትኻ ስልጠና ምጅማር ከምኡ‘ውን ምስ Victoria Police ብሓባር ን12 ሰሙናት ብናትኻ ሥራሕ ውሽጢ ዚኻተት:

ካብ ሰሙን 1 
ክሳብ 12

በቲ ኣካዳሚ ንመጀመርታ ሰሙናት ክትጸንሕ እንከሎ ናይ መፋለጢ ግዘ ከምዝኸውን እሞ ከምሓደ ድርጅት መጠን ምስ 
Victoria Police ናይ ምቑጻር ከይዲ ንምልምማድ ተባሂሉ ዝወጸ መደብ እዩ።

በቲ ኣካዳሚ ስልጠና ዝጅመሮ ብናይ ሕጊ፤ ክዕለት ምርድዳእ፤ ታዕሊም ውትድርና፤ ድሕንነት ዘለዎ ስርሒታዊ ስልጠና 
(ብናይ ጦር መሳሒ ስልጠና ዘጠቓለለ) ከምኡ’ውን ብናይ ማሕበረሰብ ተሳታፍነት ዚምልከት ይኸውን።

ብዛዕባ ፖሊስ ምዃን ብዝኻየድ POL50115 ዲፕሎማ ክትጅምር እንከሎ፤ ኣብ መወዳእታ 12 ኣዋርሒ ቓለ መሓላ 
ትፍጽም ኢኻ።

ካብ ሰሙን 13 
ክሳብ 31

ኣብ ፖሊስ ጣቢያ ውሽጢ ዝግበር ተግባራት፤ ብተወሳኺ ስልጠና ኣብ ኣካዳሚክ ውሽጢ ይቅጽል፤ እዚ‘ውን ንናይ 
ሕዝቢ ትእዛዝ ተቐቢልኻ ብከመይ ምላሽ ከምዝውሃብ ስልጠና ከምኡውን ክፍሊታት ብዘለዎ ቫን ማኪና ውሽጢ ኾይንካ 
ብስድራቤት ንዝተፈጥረ ጐንጺ ኸይድኻ ምስራሕ ስልጠና ይኸውን። 

ፍልጠት፤ ክዕለትን ናይ ሥራሕ ልምዲ እንዳረኸብካ ክትመጽእ እንከሎ ናትኻ ሥራሕ ተግባራት በብግዚኡ 
ይማሓይርሽ እዩ።

ካብ ሰሙን 32  
ክሳብ 52

ከም ናይ መጀመርታ ምላሽ በቲ ዝተመረጸልኻ ናይ ኣካዳሚ ስልጠና ኣብ ፖሊስ ጣቢያ ውሽጢ ተኻይዶ ከምኡ’ውን ኣብ 
መንገዲ ምዘሎ ፖሊስ ክፍሊ ብሓባር ማለት ኣብ ዋና መንገዲ ዘሎ ምቑጽጻር ከምኡ‘ውን RPDAS (ኣብ መንገዲ ዘሎ ናይ 
ኣልኮሆል ፖሊስ ክፍሊ – ብኣልኮሆል ንዝተመረዙ መጽንሒ ኣውቶቡስ/booze bus) ዘኻተተ ናይ ሥራሕ ቦታ ብሓባር 
ትጸንሕ ኢኻ።

ካብ ሰሙን 53  
ክሳብ 116

ንናትኻ ናይ ምዝዋር ስልጠና እሞ ንናይ ብሩራዊ/ሲልቨር መዘወሪ ፍቓድ ትረኽብ።

ንናትኻ ቆጸሮ ከምዝሕበረኻን እሞ ከም ሓፈሻዊ ሓላፍነት ፈጻሚ ፖሊስ መኰነን ምዃን ንዝበለጸ ሥራሕ ተግባራት 
ንምፍጻም ናብ ስልጠና መጽንሒ ጣቢያ ትኸይድ ኢኻ።

ንፖሊስ ዲፕሎማ ዘድልዮ ኩሉ ኣብ መወዳእታ እዋን’ዚ እንተወዲእኻዮ፡ እሞ ናትኻ ናይ ሥራሕ ድርሻ ከም ተራ ፖሊስ ከምዝኾነ ትሕበር ብድሕሪኡ’ድም 
ንናትኻ ዲፕሎማ ትረኽብ።

እዚ ናይ ፋልማይ ስልጠና ገና እንዳጀመረ እዩ። ከም ናይ Victoria Police ኣባል ኾይንካ ናይ ሞያ ውህብቶ ኣብትገብረሉ ግዘ ፍሉይ ዝበለ ናይ 
ሥራሕ ስልጠና ትገብር ኢኻ።


