
 

ایک پولیس آفیسر متنوع اور مشکل فرائض انجام دیتا ہے ۔ پولیس لوگوں کی جان اور مال کے تحفظ، مجرموں کا پتہ چالنے اور انہیں روکنے، 
اور مدد کی ضرورت رکھنے والوں کی مدد کی خدمات انجام دیتی ہے ۔

ااپنی ابتدائی ریکروٹ ٹریننگ کے بعد Victoria Police میں آپ کا کیرئیر پروبیشنری کانسٹیبل کے طور پر شروع ہوتا ہے ۔ آپ 2 سال جنرل 
ڈیوٹیز پولیس آفیسر کے طور پر کام کرتے ہوۓ اپنی تربیت کو مستحکم کرتے ہیں اور تجربہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کیلئے اس 

عہدے کی تصدیق ہو جاتی ہے ۔

کسی بھی قابل اطالع جرم کے ہونے پر یا عوامی ضرورت پر سب سے پہلے جنرل ڈیوٹیز آفیسر موقع پر پہنچتے ہیں اور وکٹوریا کے عوام کو 
ہفتے کے ساتوں دن، دن کے 24 گھنٹے خدمات مہیا کرتے ہیں ۔

Victoria Police کے اکثر ارکان جنرل ڈیوٹیز پولیس آفیسر کے طور پر کام کرتے ہیں تاہم بہت سے خصوصی عہدے بھی ہیں جن کیلئے مزید 
تربیت اور بالعموم کم از کم 2 - 4 سال جنرل ڈیوٹیز کے عملی تجربے کی شرط ہوتی ہے ۔

پولیس آفیسر

بھرتی جاری ہے



جنرل ڈیوٹیز پولیس آفیسر کیا کرتا ہے؟
ذیل میں کچھ ایسے مواقع کا ذکر ہے جنہیں آپ کو جنرل ڈیوٹیز پولیس آفیسر کے طور پر سنبھالنا پڑ سکتا ہے:

سماج دشمن روّیے کی روک تھام  •
معاشرے کی حفاظت سے متعلق تشویش سے نبٹنا  •

تنازعات حل کرنا  •
حادثات پر پہنچنا  •

جرائم کی چھان بین کرنا  •
ٹریفک کے قوانین نافذ کرنا  •

منشیات اور شراب سے متاثرہ لوگوں سے نبٹنا  •
اہم واقعات اور ہنگامی حاالت پر پہنچنا  •

آپ جن بیشتر وقوعات پر جائیں، آپ ان کے سلسلے میں کاغذات داخل کرنے کے پابند ہوتے ہیں اور اس میں ایک رننگ شیٹ رکھنا بھی شامل 
ہے جو ہر شفٹ میں آپ کے انجام دیے ہوۓ فرائض کی مسلسل ڈائری ہے ۔ آپ کو عدالت کیلئے کاغذات بھی تیار کرنے ہوں گے اور اس کے 

بعد سماعتوں میں گواہی دینے کیلئے بھی پیش ہونا ہو گا ۔

کیا میں پولیس آفیسر بننے کیلئے اہل ہوں؟
Victoria Police کے پولیس آفیسر کے طور پر کام کا اہل بننے کیلئے ضروری ہے کہ آپ مندرجہ ذیل داخلے کے تقاضے پورے کریں:

آسٹریلیا کی شہریت یا آسٹریلیا کی مستقل اقامت کا حامل ہون ہونا

اچھے کردار اور شہرت کا مظاہرہ کرنا
Victoria Police پولیس افسروں کی بھرتی کی کارروائی کے دوران امیدواروں کے پس منظر کی تفصیلی چھان بین کرتی ہے ۔ 

 ماضی کی چھان بین کیلئے Victoria Police کی رہنما ہدایات کے بارے میں مزید معلومات کیلئے دیکھیں:
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

نوٹ: اگر آپ کو فکر ہو کہ آپ کے ماضی کی وجہ سے آپ کی درخواست پر اثر پڑ سکتا ہے تو آپ درخواست دینے سے پہلے Victoria Police ریکروٹمنٹ برانچ کو اپنی 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police :مرضی سے افشاۓ معلومات کا فارم دے سکتے ہیں۔ یہ فارم یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں

کم از کم طبی تقاضے پورے کرنا
آپ کو متعلقہ عہدے پر کام کرنے کیلئے Victoria Police کی میڈیکل پالیسی کے مطابق طے شدہ کم از کم طبی تقاضے پورے کرنے ہوں گے ۔ 

 Victoria Police کی میڈیکل رہنما ہدایات کے بارے میں مزید معلومات کیلئے دیکھیں:
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police 

 نوٹ: اگر آپ کو فکر ہو کہ آپ کی کسی موجودہ طبی کیفیت کی وجہ سے آپ کی درخواست پر اثر پڑ سکتا ہے تو آپ درخواست دینے سے پہلے جانچ کیلئے
 Victoria Police میڈیکل ایڈوائزری یونٹ کے یہاں طبی کیفیت کی ابتدائی معلومات کا فارم داخل کر سکتے ہیں ۔ یہاں سے فارم ڈاؤن لوڈ کریں:

http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

انگلش زبان میں اچھی مہارتوں کا مظاہر ہ کرنا
امیدوار کے طور پر آپ کو جن بنیادی مہارتوں کا مظاہرہ کرنا ہو گا، ان میں سے ایک انگلش زبان کی اچھی قابلیت ہے ۔ اس کا مطلب ہے کہ 
آپ کے پاس انگلش پڑھنے، لکھنے، سننے اور بولنے کی اہلیت اس سطح تک ہو کہ آپ پولیس اہلکار کے طور پر اپنے فرائض منصبی قابلیت 

کے ساتھ ادا کر سکیں ۔

نوٹ: Victoria Police کو دو زبانوں کی اہلیت رکھنے والے امیدواروں میں بھی خاص دلچسپی ہے جو عوام میں سے کسی کے ساتھ اس کی اصل زبان میں بات کر سکیں ۔

اگر آپ کی عمر 21 سال سے کم ہے تو تعلیمی قابلیت کا ثبوت فراہم کریں
پولیس کے منصب کی درخواست دینے کیلئے عمر 18 سال ہونا ضروری ہے ۔ اگر آپ کی عمر 21 سال سے کم ہے تو ضروری ہے کہ 

 Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) ،Victorian Certificate of Education (VCE) درخواست دینے سے پہلے آپ
یا اس کے مساوی تعلیم حاصل کر چکے ہوں ۔

وکٹورین ڈرائیورز الئسنس کا حامل ہونا
آپ کے پاس درخواست دینے کے وقت حالیہ مؤثر وکٹورین ڈرائیورز الئسنس ہونا ضروری ہے )مینوئل یا آٹومیٹک الئسنس قابل قبول ہے( ۔



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

پولیس آفیسر بننے کی درخواست دینے سے پہلے مجھے دوسری کونسی اہم معلومات کو 
پیش نظر رکھنا چاہیئے؟

آپ کو مختلف شفٹوں میں کام کرنا ہو گا جو چودہ دن میں 80 گھنٹوں کے برابر ہو گا تاکہ Victoria Police ہفتے کے ساتوں دن، دن کے   •
24 گھنٹے، وکٹوریا کے عوام کی ضروریات پوری کر سکے ۔

اپنے کیریئر کے آغاز میں آپ کو وکٹوریا میں کسی بھی مقام پر ڈیوٹی ادا کرنے کا پابند کیا جا سکتا ہے جس کا فیصلہ   •
Victoria Police نے کیا ہو ۔

آپ کو لڑائی جھگڑے، متشدد مجرموں اور منشّیات اور شراب کے زیراثر لوگوں سے واسطہ پڑے گا ۔  •

آپ سے توقع کی جاۓ گی کہ اپنے ذاتی، مذہبی اور سیاسی نظریات کو الگ رکھ کر ریاستی قوانین کو باال رکھیں ۔  •

آپ کو آتشیں اسلحہ پاس رکھنا ہوگا ۔  •

یہ ضروری ہے کہ آپ کا طرز عمل کام پر اور کام کے عالوہ بھی اعلی معیار کا اور Victoria Police کی اقدار کا عکاس ہو ۔  •

اکیڈمی میں آغاز سے پہلے آپ کو فرسٹ ایڈ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہو گا جو آپ کی اکیڈمی ٹریننگ کے دوران نیز مالزمت کے پہلے   •
سال میں مؤثر ہو ۔

پولیس آفیسر بننے کی درخواست کی کارروائی کیا ہے؟
امیدوار کے طور پر آپ کو مندرجہ ذیل مراحل پاس کرنے ہوں گے اور اس کے بعد ہی آپ کو Victoria Police میں مالزمت کیلئے چنا جاتا ہے:

www.policecareer.vic.gov.au/police کے ذریعے آن الئن درخواست دینامرحلہ 1

اہلیت کے چیکسمرحلہ 2

داخلہ امتحانمرحلہ 3

پس منظر کی چھان بینمرحلہ 4

فٹنیس ٹیسٹنگمرحلہ 5

نفسیاتی ٹیسٹنگمرحلہ 6

صحت کے معائنےمرحلہ 7

تفصیلی چیکسمرحلہ 8

پینل انٹرویومرحلہ 9



کیا آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہے؟
www.policecareer.vic.gov.au/police :دیکھیں

rsbmarketing@police.vic.gov.au :یا اپنا سوال یہاں ای میل کریں
یا 3212 9247 (03) پر ہمیں کال کریں

 

پولیس آفیسر کی تنخواہ اور فوائد کیا ہیں؟
اکیڈمی میں تربیت کے پہلے دن سے دیگر مشابہ مالزمتوں کے برابر یا اس سے بہتر بنیادی تنخواہ  •

بنیادی تنخواہ کے عالوہ، تنخواہ میں ساالنہ اضافے اور شفٹوں کا اضافی االؤنس  •

بڑھاپے کی پنشن کا پرکشش پیکیج  •

9 ہفتوں کی ساالنہ رخصت  •

ڈیفنس فورس کی رخصت، ماں/باپ بننے پر رخصت، تعلیم کیلئے رخصت، طویل مالزمت کے بعد رخصت  •

تعلیم کیلئے رخصت  •

طویل مالزمت کے بعد رخصت  •

پورے کیریئر کے دوران لگاتار سیکھنے اور بہتر بننے کے مواقع ۔  •

پولیس آفیسر کے طور پر مجھے کیا تربیت ملے گی؟
Victoria Police کے ساتھ آپ کی مالزمت کے پہلے 2 سال اور 12 ہفتوں میں آپ کی ابتدائی تربیت میں یہ شامل ہو گا:

ہفتہ 1 تا 12

اکیڈمی میں آپ کا پہال ہفتہ تعارفی ہفتہ ہو گا جس میں نئے بھرتی ہونے والوں کو Victoria Police سے بطور ادارہ 
واقفیت دالئی جاۓ گی ۔ 

اکیڈمی میں تربیت کا آغاز قانون، زبان کی مہارتوں، ڈرل اور آپریشنل سیفٹی )آتشیں اسلحے کی تربیت سمیت( 
اور کمیونٹی کے ساتھ تعلق سے ہو گا ۔

ہفتہ 12 کے اختتام پر آپ سے حلف لیا جاۓ گا جب آپ POL50115 ڈپلوما آف پولیسنگ شروع کریں گے ۔

ہفتہ 13 تا 31

اکیڈمی میں تربیت جاری رہنے کے ساتھ ساتھ پولیس سٹیشن میں بھی فرائض ادا کیے جاتے ہیں جس میں عوامی 
امن و امان کیلئے اقدامات کی تربیت اور اس ڈویژنل وین میں کام کی تربیت شامل ہے جو گھریلو تشدد کے 

واقعات پر پہنچتی ہے ۔

وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو علم، مہارتیں اور تجربہ حاصل ہونے پر آپ کے فرائض میں توسیع کی جاۓ گی ۔

ہفتہ 32 تا 52
اکیڈمی کے بعد آپ پولیس سٹیشن میں اولین قدم اٹھانے والے اہلکار کے طور پر مالزمت کریں گےاور 

 سڑکوں پر پولیسنگ کیلئے متعین یونٹ کے ساتھ وقت گزاریں گے جس میں ہائی وے پیٹرول اور 
RPDAS (Road Policing and Alcohol Section - Booze Bus) بھی شامل ہیں ۔

ہفتہ 53 تا 116
آپ ڈرائیونگ کی تربیت مکمل کریں گے اور آپ کو سلور ڈرائیورز الئسنس ملے گا ۔

آپ کی تعیناتی کی تصدیق کی جاۓ گی اور آپ کو ایک ٹریننگ سٹیشن پر متعین کیا جاۓ گا جہاں آپ جنرل ڈیوٹیز 
پولیس آفیسر کے کام کے ساتھ ساتھ مالزمت پر مزید کام انجام دیں گے ۔

اس عرصے کے اختتام پر، اگر آپ ڈپلوما آف پولیسنگ کے تمام تقاضے پورے کر چکے ہوں تو پولیس کانسٹیبل کے طور پر آپ کے عہدے کی 
تصدیق کی جاۓ گی اور آپ کو ڈپلوما مل جاۓ گا ۔

یہ ابتدائی تربیت محض ایک آغاز ہے ۔ Victoria Police کے رکن کے طور پر آپ اپنے تمام کیریئر کے دوران مخصوص کاموں کی تربیت 
لینا جاری رکھیں گے ۔


