
 

ے اور اس وقت  �ن عمےل م�ی تہذی�ب و نسیل تنوع کا عزم رکھ�ت �ہ وکٹوریا پولیس ا�پ
ے۔ پولیس کسٹڈی آفیرسز یع�ن حراس�ت پولیس افرسان یک بھر�ت کر رہی �ہ

پولیس کسٹڈی آفیرس )PCO( ےک طور پر آپ کو ایک 
ے  ی�ئ ملتا �ہ مّحرک، چیلنجنگ اور اطمینان بخش ک�ی

جس م�ی آپ زیر حراست افراد ےک انتظام اور فالح م�ی 
۔

گ
نہایت اہم کردار ادا کریں ےک

ے جو ایک مستحکم  ل�ئ موزوں �ہ PCO کا کام ان لوگوں ک�ی
�ت ہوں اور جو شفٹوں م�ی کام کر سک�ت  ی�ئ چا�ہ ک�ی

ے اور کامیاب  �ن واال کام �ہ ہوں۔ یہ بھاگ دوڑ طلب کر
درخواست گزاروں کو اپ�ن طاقت اور حرکت یک اہلیت 

۔ چونکہ PCOs کا بیش�ت کام حراست 
گ

برقرار رکھ�ن پڑے یک
ل�ئ پختہ ذہن،  م�ی موجود افراد ےک ساتھ ہو گا، ان ک�ی

لچکدار مزاج اور بات چیت اور انسانوں ےک ساتھ واسےط 
وری ہو گا۔ یک اچھی مہارتوں کا حامل ہونا �ن

ل�ئ پولیس یک حراس�ت پالیسیوں اور ضابطۂ کار  PCOs ک�ی
پر عمل کرنا اور کمپیوٹر ےک استعمال یک اچھی مہارت 

ےھ کردار اور شہرت ےک  وری ہو گا۔ انہ�ی احپ رکھنا بھی �ن
ورت  �ن یک بھی �ن �ن اور اس اہلیت کا مظاہرہ کر حامل ہو
�ن ذا�ت خیاالت کو الگ رکھ�ن ےک قابل ہ�ی   کہ وہ ا�پ

گ
ہو یک

تاکہ لوگوں ےک بارے م�ی ذا�ت خیاالت یک بنیاد پر بری 
راۓ قائم نہ کریں۔

ے جس م�ی  وکٹوریا پولیس ایسا ماحول فراہم کر�ت �ہ
پختہ ذہن، لچکدار مزاج اور منصفانہ سوچ رکھ�ن واےل 

۔ وکٹوریا پولیس ےک اہلکار  لوگ پھل پھول سک�ت ہ�ی
 جن 

گ
ےھ فوائد حاصل ہوں ےک ےک طور پر آپ کو بہت احپ

ل�ئ  �پ یک پیدائش پر ماں اور باپ ک�ی م�ی شفٹ االؤنس، �ب
ے۔ تنخواہ ےک ساتھ رخصت بھی شامل �ہ
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؟ اس کردار یک ذمہ داریاں کیا ہ�ی

وکٹوریا پولیس یک حراست م�ی موجود افراد ےک 	 
انتظام ےس متعلق تمام فرائض ادا کرنا۔

زیر حراست افراد، عمےل اور ان ےک مالقاتیوں یک 	 
یت، حفاظت اور نگرا�ن یقی�ن بنانا۔ صحت، خ�ی

ل�ئ انتظامی امور، ٹرانسپورٹ، 	  زیر حراست افراد ک�ی
ی یا وڈیو لنکس کا بندوبست کرنا۔ فاصال�ت حا�ن

، پالیسیوں اور ضابطۂ کار ےک مطابق 	  ن ےط شدہ قوان�ی
حراست ےک تمام انتظامی امور انجام دینا جن 

ی ےک  م�ی معمول یک خط و کتابت تیار کرنا، حا�ن
رجس�ٹ بھرنا، رپورٹ�ی بنانا اور دورسے انتظامی کام 

۔  شامل ہ�ی

انگلیوں ےک نشانات لینا، ڈی این اے کا انتظام، 	 
 

گ
، خون م�ی الکحل یا منشیات یک موجودیک فوٹو گرا�ن

ورت  ےک ٹیسٹ کرنا اور عدالت م�ی حسب �ن
شہادت دینا۔

ے؟ افرسان کو کن مقامات پر تعینات کیا جاتا �ہ

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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ل�ئ اہل ہوں؟  ک�ی
�ن کیا م�ی درخواست د�ی

�ن  ل�ئ PCO ےک طور پر کام کا اہل ہو وکٹوریا پولیس ک�ی
ل�ئ آپ کا داخےل ےک مندرجہ ذیل تقاضوں پر پورا اترنا  ک�ی

ے: الزمی �ہ

18 سال ےس اوپر عمر	 

یلیا کا شہری یا مستقل رہائ�ش ہونا	  آس�ٹ

فل ڈرائیونگ الئسنس یا آزمائ�ش مدت کا ڈرائیونگ 	 
الئسنس رکھنا

 	)BMI( 30 یا اس ےس کم کا باڈی ماس انڈیکس

ٹریفک یا پارکنگ ےک جرمانوں ےک حواےل ےس کو�ئ 	 
 

گ
 ےک احکام یا ادائی�

گ
عدم تعمیل شدہ وارنٹ، ادائی�

کا پالن موجود نہ ہون

ے؟ ےس ہو�ت �ہ  ک�ی
درخواست یک کارروا�ئ

 ،
گ
�ن ہوں � درخواست گزار � طور پر آپ کو مندرجہ ذیل مراحل کامیا�ب ےس پورے کر

ل�ئ منتخب کیا جاۓ: قبل اس � کہ آپ کو وکٹوریا پولیس م�ی مالزمت ک�ی

ےع آن الئن درخواست جمع کرائ�ی www.policecareer.vic.gov.au/pcoر ممرللہ  ےک ذر�ی

ن مکمل کروائ�یر ممرللہ  پس منظر یک ابتدا�ئ چھان ب�ی

یک ہوںر ممرللہ  جانچ ےک دن م�ی رسش

نفسیا�ت ٹیسٹ کروائ�یر ممرللہ 

نفسیا�ت سکریننگ کروائ�یر ممرللہ 

ط�ب جانچ کروائ�یر ممرللہ 

ن مکمل کروائ�یر ممرللہ  پس منظر یک جامع چھان ب�ی

فٹنیس ٹیسٹنگ کروائ�یر ممرللہ 

ویو کروائ�یر ممرللہ  پینل ان�ٹ

مالزمت یک پیشکش وصول کریںر رممرللہ 



 

؟
گ

ےھ کیا تربیت مےل یک محب

PCOs کو آٹھ ہفتوں کا تربی�ت کورس مکمل کرنا ہو گا جو 
ن م�ی واقع پولیس اکیڈمی اور  Glen Waverly، میل�ب

ان ےک معینہ پولیس سٹیشن م�ی کرایا جاۓ گا۔ تربیت 
ےک دوران آپ کو حراس�ت انتظام اور قیدیوں یک فالح کا 

انتظام کرنا سکھایا جاۓ گا۔

وکٹوریا پولیس اکیڈمی م�ی تربیت کڑی اور منظم ہو�ت 
، تعلیمی اور ذہ�ن لحاظ ےس چیلنجنگ  ے۔ یہ جسما�ن �ہ

ے۔ بھی ہو�ت �ہ

ےھ کن دیگر اہم معلومات  �ن ےس پہےل م�ج درخواست د�ی
؟ �ئ کو پیش نظر رکھنا چاہ�ی

ن 	  �ن ےک بعد ت�ی درخواست گزار اپ�ن تربیت مکمل کر
۔

گ
ےص م�ی کام کریں ےک �ن ےک آزمائ�ش عر مہ�ی

ل�ئ فٹنیس یک صحتمندانہ سطح پر پورے 	  PCOs ک�ی
وری ہو گا۔ مالزمت  اترنا اور اس کو برقرار رکھنا �ن

ےص م�ی PCOs کو ششماہی فٹنیس  ےک تمام عر
یک ہونا ہو گا۔ ٹیسٹنگ م�ی رسش

 ےس منشیات اور 	 
گ

درخواست گزاروں کو باقاعدیک
۔

گ
الکحل یک ٹیسٹنگ کروا�ن ہو یک

عہدیدار کو ادارے ےک پیشہ ورانہ صحت و حفاظت 	 
 جن م�ی سازوسامان اور 

گ
�ن ہوں ےک ےک تقا�ن مکمل کر

خطرناک کیمیا�ئ مادوں ےک استعمال یک مقامی سطح 
ے۔ یک تربیت شامل ہو سک�ت �ہ

وری نہ�ی کہ آپ کو پہےل ےس قانون کا علم 	  یہ �ن
حاصل ہو کیونکہ تربیت ےک دوران آپ کو وہ کچھ 
ے۔ وری �ہ ل�ئ �ن سکھایا جاۓ گا جس کا علم آپ ک�ی

وری 	  ل�ئ اعیل تعلیم �ن  ک�ی
�ن اس عہدے پر کام کر

�ن ےک وقت آپ یک عمر 18  ے تاہم درخواست د�ی نہ�ی �ہ
ے۔ وری �ہ سال یا اس ےس زیادہ ہونا �ن

PCOs کو دن، سہ پہر اور رات یک شفٹوں م�ی 	 
۔ ایک شفٹ کا وقت 8.06 گھنٹہ 

گ
ڈیوٹیاں دی جائ�ی یک

ہو گا اور اس م�ی آدھ گھن�ٹ کا کھا�ن کا وقفہ شامل 
ہو گا۔ مقام ےک لحاظ ےس کام ےک آغاز اور اختتام 

۔  ےک اوقات مختلف ہو سک�ت ہ�ی

ے ساتھ رکھا 	  PCOs چھڑی، ہتھکڑیاں اور OC س�پ
۔

گ
کریں ےک

مزید معلومات؟
httpر//www.policecareer.vic.gov.au/pco : ل�ئ دیکھ�ی مزید معلومات ک�ی

pcoemployment@police.vic.gov.au :ت پر ای میل کریں� یا اپنا سوال اس �پ


