
 

Cảnh sát viên thực hiện các nhiệm vụ đa dạng và đầy khó khăn. Nhiệm vụ của Cảnh sát là bảo vệ sinh mạng 
và tài sản, phát hiện và bắt giữ can phạm, cũng như giúp người cần được giúp đỡ.

Sau giai đoạn huấn luyện tuyển mộ ban đầu, quý vị sẽ bắt đầu sự nghiệp với Victoria Police như là Cảnh 
sát viên Tập sự (Probationary Constable). Quý vị dành ra hai năm để củng cố những gì mình đã được huấn 
luyện và học kinh nghiệm như là Cảnh sát viên Thường trước khi chính thức được xác nhận năng lực trong 
vai trò này.

Cảnh sát viên Thường là cảnh sát viên đầu tiên sẽ có mặt tại hiện trường bất kỳ tội phạm nào thuộc dạng 
phải trình báo hoặc công chúng cần cảnh sát giúp đỡ, và phục vụ cộng đồng Victoria 24 giờ một ngày, 
7 ngày một tuần.

Đa số Cảnh sát viên Victoria Police làm nhiệm vụ Cảnh sát viên Thường nhưng cũng có nhiều vai trò chuyên 
môn đòi hỏi quý vị phải được huấn luyện thêm nữa, và điều kiện tiên quyết thường là khi quý vị đã có ít 
nhất 2-4 năm kinh nghiệm làm nhiệm vụ cảnh sát thông thường.
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Cảnh sát viên Thường làm những việc gì?
Dưới đây là danh sách một số các tình huống quý vị có thể phải đảm nhận trong cương vị Cảnh sát 
viên Thường:

• Ngăn chặn hành vi phá rối trật tự xã hội
• Giải quyết các vấn đề liên quan đến an 

toàn công chúng
• Giải quyết các tranh chấp
• Đến làm nhiệm vụ tại hiện trường tai nạn

• Điều tra tội phạm
• Thực thi luật giao thông
• Đối phó với người bị ma túy và bia rượu ảnh hưởng
• Đến làm nhiệm vụ khi xảy ra sự việc quan trọng và 

cấp cứu

Quý vị phải nộp hồ sơ/giấy tờ trong hầu hết tình huống quý vị đến làm nhiệm vụ kể cả lưu trữ sổ tay, tức là 
cuốn nhật ký ghi chép những việc quý vị thực hiện trong mỗi ca làm. Quý vị cũng phải chuẩn bị giấy tờ cho 
tòa án và sau đó đến tham dự phiên xử để trình bằng chứng.

Tôi có đủ điều kiện để trở thành Cảnh sát viên hay không?
Muốn hội đủ điều kiện để làm việc như Cảnh sát viên cho Victoria Police, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu 
tuyển mộ dưới đây:

Có Quốc tịch Úc hoặc là Thường trú nhân tại Úc

Có hạnh kiểm tốt và không bị tai tiếng
Victoria Police kiểm tra rất kỹ lý lịch các ứng viên Cảnh sát viên trong thủ tục tuyển chọn. Muốn biết 
thêm thông tin liên quan đến các quy định của Victoria Police về quá khứ của quý vị, xin truy cập: 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Lưu ý: Nếu lo ngại quá khứ của mình có thể ảnh hưởng đến đơn xin, quý vị có thể gửi bản tự nguyện khai báo đến 
cho Ban Tuyển mộ Victoria Police (Victoria Police Recruitment Branch) trước khi nộp đơn. Tải mẫu đơn tại:  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu về sức khỏe
Quý vị sẽ phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về sức khỏe theo chính sách sức khỏe của Victoria Police để đảm 
nhiệm vai trò này. Muốn biết thêm thông tin liên quan đến các quy định của Victoria Police về sức khỏe, xin truy 
cập: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Lưu ý: Nếu lo ngại bệnh tật bị sẵn có thể ảnh hưởng đơn xin, quý vị có thể gửi giấy thắc mắc sơ khởi về bệnh tật đến cho 
Ban Tư vấn Y tế Victoria Police (Victoria Police Medical Advisory Unit) để được đánh giá trước khi nộp đơn. Tải mẫu đơn tại:  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Chứng tỏ có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh khá
Một trong những kỹ năng cơ bản mà quý vị cần phải chứng tỏ trong cương vị ứng viên là khả năng giao 
tiếp thông thạo bằng tiếng Anh. Điều này có nghĩa là có khả năng đọc, viết, nghe và nói bằng tiếng Anh 
ở trình độ quý vị có thể có đủ năng lực làm các nhiệm vụ của vai trò này trong bối cảnh công vụ. 

Lưu ý: Victoria Police cũng đặc biệt chú ý đến ứng viên có kỹ năng giao tiếp song ngữ, có thể nói chuyện với dân chúng 
bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

Cung cấp chứng từ về trình độ giáo dục nếu dưới 21
Ứng viên phải 18 tuổi trở lên mới được nộp đơn xin làm cảnh sát viên. Nếu dưới 21 tuổi, quý vị phải có 
Victorian Certificate of Education (VCE), Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) cấp cao hoặc 
tương đương trước khi nộp đơn.

Có Bằng lái xe Tiểu bang Victoria
Quý vị phải có bằng lái xe Úc vào thời điểm nộp đơn (bằng lái xe số tay hoặc tự động đều được).



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

Tôi cần xem xét thông tin quan trọng gì khác trước khi  
nộp đơn để trở thành Cảnh sát viên?
•  Là Cảnh sát viên, quý vị sẽ làm việc 80 giờ mỗi hai tuần, theo các ca khác nhau để giúp Victoria Police 

đáp ứng nhu cầu của cộng đồng Victoria 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

• Khi bắt đầu sự nghiệp của mình, quý vị có thể phải làm nhiệm vụ ở bất kỳ nơi nào trong địa phận tiểu bang 
Victoria theo quyết định của Victoria Police.

• Quý vị sẽ gặp các tình huống xung đột, can phạm bạo động và người bị ma túy và bia rượu ảnh hưởng.

•  Là Cảnh sát viên, thế nào quý vị cũng sẽ phải đặt quan điểm cá nhân, tôn giáo và chính trị của mình sang 
một bên để duy trì luật pháp tiểu bang.

• Là Cảnh sát viên, quý vị sẽ phải đeo súng.

• Hành vi của quý vị khi là cảnh sát viên và khi không là cảnh sát viên đều phải đạt tiêu chuẩn cao và phản 
ánh các giá trị của Victoria Police.

• Quý vị cần phải có Chứng chỉ Sơ cứu trước khi bắt đầu tại Học viện, chứng chỉ này có hiệu lực trong thời 
gian quý vị được huấn luyện tại Học viện cộng năm đầu tiên làm nhiệm vụ cảnh sát viên.

Thủ tục nộp đơn xin làm Cảnh sát viên là như thế nào?
Là ứng viên, quý vị sẽ phải trải qua các giai đoạn dưới đây trước khi được Victoria Police tuyển dụng:

Bước 1 Nộp đơn xin qua mạng Internet tại www.policecareer.vic.gov.au/police

Bước 2 Kiểm tra tư cách hội đủ điều kiện

Bước 3 Kỳ thi tuyển sinh

Bước 4 Kiểm tra lý lịch

Bước 5 Khám thể lực

Bước 6 Trắc nghiệm tâm lý

Bước 7 Khám sức khoẻ

Bước 8 Kiểm tra toàn diện

Bước 9 Phỏng vấn bởi Hội đồng



Muốn biết thêm thông tin?
Truy cập: www.policecareer.vic.gov.au/police
Hoặc gửi thắc mắc của quý vị bằng thư điện tử (email) đến: rsbmarketing@police.vic.gov.au
Hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi qua số (03) 9247 3212

 

Cảnh sát viên được hưởng lương và những quyền lợi 
như thế nào?
• Mức lương cơ bản rất khá từ ngày đầu tiên của khóa huấn luyện tại Học viện

• Tăng lương hàng năm và được hưởng phụ khoản làm ca

• Chương trình hưu bổng hậu hĩ

• Nghỉ phép 9 tuần mỗi năm

• Nghỉ phép lực lượng quốc phòng; nghỉ phép hộ sản / cha có con; nghỉ phép học tập; nghỉ phép thâm niên

• Nghỉ phép Thâm niên

• Được cấp phát đồng phục

• Cơ hội liên tục học tập và phát triển suốt sự nghiệp của quý vị.

Là Cảnh sát viên, tôi sẽ được huấn luyện như thế nào?
Phần huấn luyện ban đầu của quý vị trong hai năm đầu tiên khi được tuyển vào Victoria Police là như sau:

TUẦN 
1 – 12

Tuần đầu tiên tại Học viện sẽ là tuần giới thiệu, chỉ để tân binh làm quen với Victoria 
Police như là một tổ chức.

Phần huấn luyện tại Học viện sẽ bắt đầu với môn pháp luật, kỹ năng giao tiếp, thao tập 
và vấn đề an toàn khi thi hành nhiệm vụ (kể cả súng ống) và giao tiếp với cộng đồng.

Quý vị sẽ được tuyên thệ vào cuối tuần 12, khi quý vị sẽ bắt đầu theo học POL50115 
Diploma of Policing (Văn bằng Cao đẳng Cảnh sát).

TUẦN  
13 – 31

Huấn luyện tiếp tục tại Học viện cộng với làm việc tại đồn cảnh sát, được huấn luyện 
về ứng phó với vấn đề trật tự công cộng và làm việc trên xe thùng của Cảnh sát tới 
giải quyết các vấn đề bạo hành trong gia đình.

Nhiệm vụ của quý vị sẽ được mở rộng dần khi quý vị có thêm kiến thức, kỹ năng và 
kinh nghiệm.

TUẦN 
32 – 52

Sau khi học tại Học viện, quý vị sẽ tới làm việc tại đồn cảnh sát như là người ứng phó 
đầu tiên và cùng làm công tác với đơn vị cảnh sát giao thông, bao gồm tuần tra xa lộ 
và RPDAS (ban cảnh sát giao thông và bia rượu – xe buýt thổi bia rượu).

TUẦN 
53 – 116

Quý vị sẽ hoàn thành khóa huấn luyện lái xe và được cấp bằng lái xe màu bạc.

Quý vị sẽ được bổ nhiệm và quý vị sẽ được gửi đến đồn cảnh sát huấn luyện như là 
cảnh sát viên thường kèm những công việc khác nữa để hoàn thành.

Vào cuối giai đoạn này, nếu quý vị hoàn thành tất cả các yêu cầu của Diploma of Policing (Văn bằng Cao đẳng 
Cảnh sát), quý vị sẽ được công nhận là Cảnh sát viên và được cấp văn bằng cao đẳng của mình.

Phần huấn luyện ban đầu chỉ là bước khởi đầu. Là Cảnh sát viên thuộc lực lượng Victoria Police, quý vị sẽ 
tiếp tục được huấn luyện trong việc làm của mình trong suốt con đường sự nghiệp của quý vị.


