
 ايک PSO کيا کرتا ہے؟ 
PSOs کو وکڻوريہ کے ڻرين اسڻيشنوں پر ہر روز 6 بجے شام سے صبح 3 

بجے تک رکهاجاتا ہے تاکہ وه ہڻرينيں استعمال کرنے والے 400،000 مسافروں کی 
مدد کر سکيں۔ PSOs کی ذمہ دارياں مندرجہ ذيل ہيں:

•  ڻرين کے مسافروں کا عملی طور پر مشاہده کريں اور اپنی موجودگی کا احساس
احساس دالئيں

•  عوام کے سواالت پر انکی مدد کر سکيں 

•  مشوره فراہم کرسکيں اور لوگوں کو محفوظ ہونے کا احساس دالئيں

•  غير سماجی رويوں مثال شراب نوشی، منشيات سے منسلک جرائم اور جائيداد کی
توڑپهوڑکے واقعات سے نبٹ سکيں

PROTECTIVE SERVICES
OFFICER 

OFFICER SERVICES (PSO) کا کردار ادا کرسکيں۔ 

PROTECTIVE ايسے لوگوں کی تالش ميں ہے جو VICTORIA POLICE



 اگر آپ کی عمر 21 سال سے کم ہے تو تعليمی قابليت کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا
 اگر آپ کی عمر 21 سال سے کم ہے توآپکو شموليت سے قبل وکڻورين سارڻيفيکيٹ آف ايجوکيشن (VCE) يا اسکے برابر (سارڻيفيکيٹ اف

 ايپالئيڈ لرننگ کا سينئرليول (VCAL) قابل قبول ہے) پاس ہونا چاہئے۔ 

 وکڻورين ڈرائيونگ الئسنس کا حامل ہونا چاہئے
شموليت کے وقت آپ کے پاس وکڻوريہ کا حاليہ ڈرائيورالئيسنس ہونا چاہئے ۔ آڻوميڻک يا مينول قابل قبول ہيں۔

  نوٹ: Victoria Police خاص طور پراس بات ميں دلچسپی رکهتی ہے کہ مالزمت ميں دلچسپی رکهنے والوں 
کی گفتگو کی مہارت ايسی ہو کہ وه عام لوگوں سے اپنی مادری زبان ميں بات کر سکيں اور واپس معلومات

 انگريزی ميں بہم پہنچا سکيں۔

 کيا ميں ايک PSO بننے کا اہل ہوں؟

Victoria Police ميں ايک PSO بننے کا اہل ہونے کيلئے آپ ميں مندرجہ ذيل ابتدائی خصوصيات ہونا چاہئيں: 

 آسڻريليا کا شہری يا آسڻريليا کا مستقل رہائشی ہونا چاہئے
Victoria Police ميں شموليت کيلئے آپ کو آسڻريليا کا شہری يا يہاں کا مستقل رہائشی ہونا ضروری ہے۔

اچها کردار اور اچهی شہرت ہونا چاہئے
 Protective Services Officer کيلئے درخواست دينے والوں کے پس منظر کی Victoria Police اچهی طرح چهان بين کرتی ہے۔

اس بارے ميں مزيد معلومات اور Victoria Police کی پرانی چهان بين کے بارے ميں جاننے کيلئے يہاں جائيں:
www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso۔

 کم از کم طبی ضروريات پر پورے اتريں
Victoria Police ميں کوئی کردار ادا کرنے کيلئے آپ کو اسکی کم از کم طبی ضروريات پر پورا اترنا ضروری ہے۔ Victoria Police

کے رہنما طبی اصولوں پر مزيد معلومات کيلئے يہاں جائيں: www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso۔

 انگريزی زبان ميں مواصالت کی خصوصی مہارت رکهتے ہوں
 PSO کيلئے درخواست ديتے وقت آپ کی بنيادی مہارتوں ميں سے ايک انگريزی زبان ميں گفتگو پر عبور ہونا نہايت ضروری ہے۔ 

اسکا مطلب ہے کہ انگريزی زبان ميں پڑهنے، لکهنے، سننے اور زبانی بات چيت کی ايسی اہليت ہونا صروری ہے کہ آپ ميں عملی 
 طور پراس حيثيت ميں پوری طرح کام کرنے کا معيارموجود ہو۔

www.policecareer.vic.gov.au/pso :مزيد معلومات کيلئے يہاں جائيں



PSO کيلئے درخواست دينے سے قبل مجهے اور کونسی اہم معلومات پرتوجہ دينی چاہئے؟

•  PSO کی مالزمت ميں آپ کو پندهرواڑے ميں 80 گهنڻے ايسی شفٹ ميں کام کرنا ہوگا جو 3 بجے سے 7 بجے شام کو شروع ہوگی
اور علی الصبح 2 بجے سے 3 بجے تک ختم ہوگی

•  PSO کی حيثيت سے آپ کوتنازعات، تشدد کے مجرمين اور شرابيوں سے واسطہ پڑيگا 

•  PSO کی حيثيت سے آپ سے توقع کی جائيگی کہ آپ اپنے ذاتی، مذہبی اور سياسی خياالت کو قابو ميں رکهتے ہوئے رياست کے قوانين 
کو فوقيت دينگے 

•  PSO کی حيثيت سے آپ کوپستول ساته رکهنا ہوگا

•  PSO کی حيثيت سےخواه آپ ڈيوڻی پرہوں يا نہ ہوں آپ کا کردارخود آپ کی اور Victoria Police کی عکاسی کريگا ۔ آپکا رويہ نہايت اعلی
درجے کا ہونا چاہئے اور Victoria Police کی اعلی اقدار کا عکاس ہونا چاہئے

•  PSO کی حيثيت سے آپ کے پاس ايک پرائيويٹ گاڑی ہونا چاہئے جو آپ کو کام کيلئے ال اورواپس گهر لےجا سکے کيونکہ جب آپ
اپنی شفٹ ختم کريں گےاس وقت پبلک ڻرانسپورٹ بند ہوچکی ہوگی

•  PSO کی مالزمت کيلئے آپ کو يہ موقع ديا جائيگا کہ آپ تربيت کے بعد کونسے عالقے ميں کام کرنا چاہتے ہيں البتہ اس کا انحصار

جگہ ميسر ہونے پر ہوگا 

PSO کيلئے درخواست دينے کا طريقہ کار کيا ہے؟ 

Victoria Police ميں مالزمت کيلئےمنتخب ہونے کيلئےايک درخواست دہنده کی حيثيت سےآپکو مندرجہ ذيل مراحل سے گزرنا ہوگا: 

www.policecareer.vic.gov.au پر جاکر آن الئن درخواست جمع کيجئےمرحلہ نمبر 1

 ايک امتحان ميں بيڻهئےمرحلہ نمبر 2

پس منظر کی ابتدائی چهان بين مکمل کروايئےمرحلہ نمبر 3

صحت کی جانچ کروائيےمرحلہ نمبر 4

نفسياتی جانچ کروائيےمرحلہ نمبر 5

طبی تشخيص کروائيےمرحلہ نمبر 6

پس منظر کی تفصيلی جانچ پڑتالمرحلہ نمبر 7

ايک پينل انڻرويومرحلہ نمبر 8

www.policecareer.vic.gov.au/pso :مزيد معلومات کيلئے يہاں جائيں



PSO کيلئے تنخواه اور ديگر فوائد کيا ہيں؟ 

ڻريننگ کے پہلے روز سے نسبتا بہتر تنخواه  •

تنخواه ميں ساالنہ اضافہ اور اضافی شفٹ االؤنس   •

•  9 ہفتے کی چهڻياں (ان ميں 5 ہفتے کی تفريحی چهڻياں، عوامی تعطيالت کے بدلے 2 ہفتے کی چهڻياں اور اور 10 روز کی جمع شده
 چهڻياں) 

دفاعی طاقت کی چهڻياں  •

يونيفارم فراہم کی جائيگی  •

مالزمت کی سيکيورڻی  •

PSO کيلئے مجهے کيا تربيت دی جائيگی؟ 

Victoria Police کی مالزمت کے پہلے 6 مہينے تمام PSOs کو مندرجہ ذيل تربيت دی جاتی ہے:

اب مزيد معلومات کی ضرورت ہے؟

PSO ہرہفتے ميلبورن اور اس کے نواح ميں Victoria Police
کے بارے ميں معلوماتی سيشنز منعقدکرتی ہے۔ 

 تاريخيں اور وقت معلوم کرنے کيلئے يہاں جائيں:
www.policecareer.vic.gov.au/pso/info-session

يا

 اپنے سواالت يہاں ايميل کريں:
rsbmarketing@police.vic.gov.au

 ہفتہ نمبر 1 سے 12 تک: Victoria Police کی اکيڈمی ميں قانون، مواصالتی مہارتوں اور عملياتی تحفظ کی تربيت
(بشمول پستول چالنے کی تربيت)

ہفتہ نمبر 13 سے 24 تک: ميلبورن کے CBD ڻرين اسڻيشن پرايک سرپرست کے ساته تربيت





