هل أنت جاه ٌز للتفوق؟

Right
Victoria
Police
إليك .لدينا مجموعة متنوعة من الوظائف المثيرة والمليئة بالتحديات .يمكنك أن تختار
nowبحاجة
Victoria
Police
wants you. Wحالياً،
فيهroles. Choose...
which
ما you
are intereste
ترغب

POLICE
Policing i
extraordi
go about

أفراد الشرطة
العمل بالشرطة مجال فيه تح ٍد ومردود مفيد .إنها وظيفة استثنائية تقوم من خاللها
بحماية حقوق كل أهل فكتوريا حتى يتمكنوا من العيش في أمان وسالم.

PROTEC
Provide o
will be in
400,000

ضباط خدمات الحماية
يقدمون دعما مستمرا لكل شبكة السكك الحديدية المتطورة في بالدنا .وستقوم
بحماية المجتمع وحماية حوالي  400,000شخص يستخدمون خدمة القطارات يوميا.

VICTORI
Victoria P
providing
challengi

خدمة فكتوريا العامة
تقوم  Victoria Policeبتوظيف ما يزيد على  3000موظفين دعم في أرجاء
فكتوريا ،يقدمون دعماً أساسياً لـ  Victoria Policeفي وظائف متنوعة ومليئة
بالتحديات.

TO BECOME A VICTORIA POLICE M

 VICTORIAأو ضابط خدمات حماية ،يجب أن ينطبق عليك ما يلي:
POLICE
لكي تصبح فردا في
YOU
MUST:
عمرك  18سنة أو أكبر
يكون
18• years or over
 Be
ً
ً
مواطنا أستراليا أو لديك إقامة دائمة بأستراليا
تكون
an• Australian citizen or h
 Be
عمرك أصغر من  21سنة ،يجب أن تكون قد اجتزت امتحان الشهادة التعليمية بفكتوريا ()VCE
• are under 21, you muإذا
If you
كان 
ُّ
()VCE
 or equivalent )Seniorأو ما يعادلها (شهادة التعلم التطبيقي للكبار بفكتوريا ( )VCALمقبولة)
accepted.
تكونisمستوفياً لمتطلبات األهلية فيما يختص بسجل الحالة الجنائية والمرورية
•
Meet

ً
•eligibility requirementsتكون مستوفيا لمعايير سالمة البصر .راجع أخصائي فحص ومعالجة البصر بمنطقتك للتأكد من
 Meet eyesight standards. C
بصرياً
لياقتك
 are suitable
Beالئقاًبدنياً وصحياً ومستعداً للعمل في وظيفة كثيرة المطالب وتكتنفها تحديات بدنية.
تكون
fit•and ready to work in a

أعاله ،يجب أن يكون أفراد الشرطة أيضا حاصلين على رخصة قيادة يدوية سارية
شروط األهلية
باإلضافة
In addition
إلىto the
above
eligibility requ
فكتوريا.
من
صادرة
المفعول
manual Victorian drivers licence.

Our Values
انمَيـق
Victoria
enjoysPolice
considerable com
ورضا المجتمع بدرجة كبيرة .إننا ملتزمون بضمان تقيد كل الناس بقيمنا األساسية:
 Policeبثقة
 Victoriaتتمتع
ensuring that all our people follow our c

بالقيـَم الجوهرية التالية:
يجب أن يتمتع كافة المنتسبين
The following core values are essential
األمانة واالستقامة Integrity
مهارات القيادة Leadership
Flexibility
المرونة
Respect
االحترام
Support
روح الدعم Professionalism
االحتراف المهني

Leave
Upon graduation as a police member or
…be

اإلجازة
عند التخرج كشرطي أو ضابط خدمات حماية ،ستكون استحقاقات إجازتك...
•سبعة أسابيع في السنة عالوة على  10أيام كرصيد إضافي.
•إجازة َم َرضية بواقع  15يوم في السنة.
•تشكيلة كبيرة أخرى من استحقاقات اإلجازة؛ بما في ذلك إجازة أمومة وأبوة وإجازة دراسية.

أفراد الشرطة
هل لديك ما يؤهلك لكي تصبح أحد أفراد Victoria Police؟
إذا كان لديك الباعث والدافع والرغبة في خدمة المجتمع الذي نعيش فيه جميعا ،نحب أن نسمع منك.
العمل بالشرطة مجال فيه تح ٍد ومردود مفيد .إنها وظيفة استثنائية تقوم من خاللها بحماية حقوق كل أهل فكتوريا حتى
يتمكنوا من العيش في أمان وسالم.
هل أنت من نبحث عنه؟ نرغب في تعيين نساء ورجال من فكتوريا بطريقة تعكس تنوع مجتمعنا.
لمعرفة المزيد عنك وللنظر فيما إذا كنت مؤهال لكي تصبح أحد أفراد  ،Victoria Policeأجب على اختبار األهلية
والمالءمة الموجود على موقعنا اإللكتروني.
الساعات
ً
تقدم شرطة فكتوريا  Victoria Policeخدمة على مدار  24ساعة في اليوم طيلة أيام األسبوع السبع .وسيكون مطلوبا منك
كشرطي أن تعمل بنوبات عمل متنوعة بما في ذلك عطلة نهاية األسبوع ،نوبات العمل الليلي ،العطالت الرسمية وفي
مواقع متنوعة .ساعات العمل العادية بالنسبة للعاملين بنظام الدوام الكامل هي  80ساعة لكل أسبوعين.
التدريب
ً
وسوف تخوض تجاربا تتعرف من خاللها على ماهية العمل الشرطي ،وذلك أثناء خضوعك لدورة تدريب المنتسبين
في أكاديمية شرطة فكتوريا  .Victoria Policeهذا البرنامج التدريبي الذي مدته  33أسبوعا مصمم لتزويدك بالمعرفة
والمهارات والثقة إلكمال تدريبك “العملي” أثناء قيامك بالمهام الوظيفية كشرطي تحت التجربة.
للتخرج كشرطي تحت التجربة ،يجب أن تكون مؤهال في كل نواحي التدريب وأن تكون لديك المؤهالت الشخصية
والرغبة واالستعداد لكي تصبح أحد األفراد الفاعلين في .Victoria Police
بعد التخرج من األكاديمية
بعد التخرج ،سيطلب منك تسمية ثالث مناطق حضرية تود إكمال تدريبك فيها ،لكن قد يتم تعيينك في أي مكان آخر في
فكتوريا بما في ذلك المناطق الريفية.

تقديم الطلب
عندما تأنس في نفسك استيفاء معايير األهلية المطبقة لدينا وتجتاز اختبار المالءمة ،فأنت جاهز التخاذ الخطوات التالية
ومنطو على التحدي وهو عملك كشرطي لدى .Victoria Police
التي تقودك إلى تولي عمل مثير
ٍ

ضباط خدمات الحماية
هل تأنس في نفسك المقدرة على حماية المجتمع وإحداث فرق؟
حالياً ،ترغب  Victoria Policeفي توظيف أشخاص ليشغلوا وظائفا هامة لخدمة المجتمع في فكتوريا.
وبصفتك ضابط خدمة حماية ،سوف تساعد على حماية  400,000زبائن يستخدمون شبكة قطاراتنا يومياً.
سوف ترتكز وظيفتك على مساعدة الناس باإلجابة على استفساراتهم ،وتقديم المشورة والتأكد من أمن المجتمع.
وقد تقوم أيضا بالتعامل مع حوادث السلوك المنافي للمجتمع ،بما في ذلك المخالفات المتعلقة بالكحول والمخدرات
واتالف الممتلكات.
الساعات
سوف يعمل ضباط خدمات الحماية بنوبات عمل مدتها ثمان أو تسع أو عشر ساعات لحماية شبكة القطارات .وسوف
يُطلب منهم التواجد في محطاتهم المخصصة منذ الساعة  6مساءاً حتى مغادرة آخر قطار.
بعض ساعات العمل ستكون مقابل دفع عالوات مناوبة باإلضافة إلى راتبك األساسي.
التدريب
ستحضر فترة تدريبية شاملة تستمر الثني عشر أسبوعا لدى  ،Victoria Police Academyفي .Glen Waverley
كما سيطلب منك حضور تدريب على أساس التفرغ من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  7:30صباحا إلى الساعة
 4:10مساء.
تدريب ضباط خدمات الحماية يعد األفراد للقيام بعمل السالمة في بيئة نشطة تجعلك مستعدا للتعامل مع أوضاع ذات
عال من المباغتة.
مستوى ٍ
كما ستتلقى نفس التدريب على األسلحة النارية والتكتيكات الدفاعية كشرطي كما ستتعلم أيضا كيفية إظهار االحترام
لألشخاص الحساسين مثل المشردين والشباب واألشخاص الواقعين تحت تأثير المخدرات والمشروبات الكحولية والمسنين
والمصابين باألمراض العقلية.

بعد التخرج من األكاديمية
عندما تتخرج كضابط خدمات حماية ،وبعد فترة تدريبية تستمر الثني عشر أسبوعا ،ستحضر احتفال تخرج في
.Victoria Police Academy
سوف يتم توزيعك مبدئياً في محطات وسط المدينة ( )city loopوالمحطات المركزية التي تشمل  Footscrayو
 North Melbourne Clifton Hillو  .Richmondوكجز ٍء من تدريبك المستمر ،سوف يتم دعمك بموظفي شرطة
انتقالية وقد يتم توزيعك في آخر المطاف إلى محطات ضواحي أبعد.
تقديم الطلب
لمعرفة ما إذا كانت لديك المؤهالت والمهارات لكي تصبح ضابط خدمات حماية ،أجب على اختبار األهلية الموجود في
موقع وظائف  Victoria Policeعلى policecareer.vic.gov.au/pso

خدمة فكتوريا العامة
عندما تفكر في الشرطة فأنت تفكر في أفراد الشرطة وهم يتجولون ويطوفون في أرجاء المجتمع ،ولكن ثمة آالف
األشخاص يعملون لدى  Victoria Policeفي وظائف دعم ،وقد تكون لدينا وظيفة لك.
هنالك مجموعة واسعة من الوظائف لدى  Victoria Policeوهي تعكس تنوع متطلبات المؤسسة ،من االختصاصيين في
مجال الطب الشرعي إلى مجال اإلعالم مرورا بمجال تقنية المعلومات.
توجد فرص عمل في المجاالت التالية:
•المالية والمشتريات
•إدارة الموارد البشرية
•تقنية المعلومات
•اإلدارة العامة
•البحوث والتخطيط اإلستراتيجي وتحليل السياسات
•الوظائف المتخصصة كخبراء البصمات والمحللين وعلماء الطب الشرعي.
إن من مزايا العمل لدى مؤسسة كبيرة توفر فرصة العمل في وحدات عمل مختلفة والتعرض لمجاالت مختلفة ومجموعة
من المهارات.
 Victoria Policeتمنح الموظفين فرصة التطور المهني وتنويع المهارات في مجموعة واسعة من المجاالت .ومن أقصى
فكتوريا إلى أدناها ،توجد فرص عمل في المناطق الحضرية واإلقليمية.
 Victoria Policeجهة عمل تتيح فرص توظيف متساوية.
ماذا نقدم
عندما تكون جزءا من  ،Victoria Policeفذلك يعني أن لديك فرصة في المساهمة وفي إحداث فرق في المجتمع.
ساعدنا في تحقيق هدفنا في جعل فكتوريا أكثر أمنا باالشتراك مع شركائنا حيث أننا نعمل من أجل:
•ضمان مجتمع آمن ومطمئن من خالل تنفيذ القانون
•التحقيق في الجرائم ومعاقبة المجرمين
•تقديم المساعدة للمجتمع وتعليمه
•تنفيذ إستراتيجيات منع الجريمة
•التعاون مع الدوائر والوكاالت الحكومية األخرى والمجتمع المحلي.

كضابط خدمة عامة تعمل لدى  ،Victoria Policeفإنك تساعد في قيادة ودعم المبادرات اإلستراتيجية للمؤسسة.
ويمكنك القيام بذلك عن طريق المساعدة في تزويد أفراد الشرطة األماميين بالموارد الضرورية للقيام بأنشطتهم اليومية من
أجل جعل فكتوريا أكثر أمنا.
كما ستحصل أيضا على الكثير من المزايا مقابل العمل لدى حكومة فكتوريا ولدى مؤسسة رائعة مثل .Victoria Police
تقديم الطلب
كل الوظائف المستمرة في  Victoria Policeمعلن عنها على الموقع اإللكتروني الخاص بحكومة فكتوريا:
www.careers.vic.gov.au

سيخضع كل مقدمي الطلبات الناجحين لعدد من المراجعات األمنية ،بما في ذلك فحص السجالت الجنائية والبصمات
والممارسات المالية ،قبل تقديم عرض التعيين.

