هل أنت جاهز عشان تتفوق؟
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Victoria
Police
ليك .نحن عندنا مجموعة متنوعة من الوظائف المثيرة والفيها تحديات .إنت ممكن تختار الشغل
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Victoria
Police
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عساكر بوليس
شغل بتاع بوليس ده شغل كويس وفيو قروش وتحديات .وهو شغل مازي أي شغل عادي
يعني استثنائي ،انت لمّن تشتغلو معناتو أنك بتحمي حقوق كل سكان فكتوريا عشان يعيشو
بأمن وسالم.
حياة بتاعم ٍ

POLICE
Policing i
extraordi
go about

PROTEC
Provide o
will be in
400,000

موظفين بتاعين خدمات حماية
ناس ديل بقدمو مساعدة مستمر لشبكة قطار بتاعتنا البزيد طوالي .انت ح تشارك في
حماية مجتمع وحوالى  400,000زول بستعملو خدمة القطر كل يوم.
الخدمة العامة بتاع فكتوريا
 Victoria Policeدايرين يشغلو أكتر من  3000موظف دعم في كل فكتوريا ،الناس ديل
حا يقدمو دعم أساسي لـ  Victoria Policeفي وظائف متنوعة وفيها تحديات.

VICTORI
Victoria P
providing
challengi

لو انت داير تبقى واحد من عساكر بوليس بتاع فكتوريا  Victoria Policeأو موظف بتاع خدمات حماية ،انت الزم:
•يكون عمرك  18سنة أو اكبر
TO BECOME A VICTORIA POLICE M
أسترالي أو عندك إقامة دائمة في أستراليا
•تكون مواطن
YOU MUST:
 Beعمرك أصغر من  21سنة ،انت الزم تكون نجحت في امتحان شهادة تعليمية بتاع فكتوريا ( )VCEأو ما
 18كان
• years or overلو

(Beشهادة بتاع تعلُّم تطبيقي للكبار في فكتوريا ( )VCALمقبولة)
يعادلو
an Australian citizen or h

مستوفي لمتطلبات بتاع أهلية بخصوص سجل بتاع حالة جنائية ومرورية
you• are under 21, you mu
تكون  If
()VCEمستوفي لمقاييس بتاع سالمة النظر .انت الزم تمشي ألخصائي بتاع فحص ومعالجة النظر في منطقة بتاعك
• or equivalent )Seniorتكون
عشانisتتأكد أنو نظر بتاعك كويس ومقبول
accepted.
Meetالئقفي جسم بتاعك وصحة بتاعك ومستعد لشغل في وظيفة فيو مطالب كتير وكلو تحديات جسمانية
•eligibility requirementsتكون
 Meet eyesight standards. C
أهلية قلناو فوق ده ،برضو عساكر بوليس الزم يكون عندهم رخصة سواقة يدوية سارية وصادرة في
لمتطلبات
باالضافة
are
suitable
ready to work in a
فكتوريا Be fit and .

eligibilityم بتاعنا
In addition to the above
requ
ِقيـَ
ً
 Victoriaده ناس في مجتمع بثقو فيو ورضيانين عنو كتير .نحن طبعا ملتزمين نضمن أنو كل الناس
Police
driversفكتوريا
بوليس بتاع
manual
Victorian
licence.
بحرصو على قيم جوهرية بتاعنا تحت ده:
Our Values
Police
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com
Victoriaيكون موجود في كل عساكر بوليس:
أساسي والزم
تحت ده
جوهرية
قيم
واستقامةensuring that all
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 follow our cأمانة
مهارات بتاع قيادة
The following core values are essential
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روح بتاع دعم
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احتراف مهني
Respect
Support
Professionalism

Leave
Upon graduation as a police member or
…be

اإلجازات
انت لمّن تتخرج وتبقى عسكري بتاع بوليس أو موظف بتاع خدمات حماية ،ح تكون استحقاقات اجازات بتاعك زي ده...
•إجازة استجمام لم ّدة سبعة أسابيع في السنة مع  10أيام اضافية كوكت عطالت مترصد.
مرضية  15يوم في السنة.
•إجازة َ
ً
•مجموعة من استحقاقات اجازة تانية كتير؛ فيو مثال إجازة األمومة واألبوّة واجازة بتاع دراسة.

عساكر بوليس
هل انت عندك خصائص بخليك تبقى واحد من عساكر بوليس بتاع فكتوريا Victoria Police؟
Iلو كان عندك الدافع والحماس والرغبة في خدمة مجتمع النحن بنعيش فيو كلنا ،نحن طبعاً بنرحب بيك.
شغل بتاع بوليس ده شغل كويس وفيو قروش وتحديات .وهو شغل مازي أي شغل عادي يعني استثنائي ،انت لمّن تشتغلو معناتو
بأمن وسالم.
أنك بتحمي حقوق كل سكان فكتوريا عشان يعيشو حياة بتاعم ٍ
هل انت عندك خصائص بخليك تحقق حاجات انت دايرو؟ نحن دايرين نسوان ورجال يشتغلو معانا من كل مكان في فكتوريا
يعكسو تنوع بتاع مجتمعنا.
لو داير تعرف حاجات زيادة عن نفسك وتتأكد من أنو عندك خصائص بخليك تبقى واحد من عساكر بوليس بتاع فكتوريا
جرب اختبار بتاع أهلية ولياقة في موقع انترنت بتاعنا.
ِّ ،Victoria Police
ساعات الشغل
بوليس بتاع فكتوريا  Victoria Policeبقدم خدمة على مدار  24ساعة في اليوم كل أيام األسبوع السبعة .وح يطلبو منك
كعسكري أنك تشتغل بنوبات شغل متنوع وبرضو في عطلة بتاع نهاية األسبوع ،ونوبات الشغل الليلي ،وعطالت رسمية وفي
مواقع متنوع .ساعات الشغل العادي بالنسبة للعاملين بنظام الدوام الكامل بكون  80ساعة لكل أسبوعين.
التدريب
انت ح تعمل تجارب تعرف فيهو شغل بتاع بوليس ده شنو لمّن تكون في دورة تدريب بتاع عساكر مستجدين في أكاديمية بوليس
بتاع فكتوريا  .Victoria Police Academyدورة الـ  33أسبوع التدريبية ده عملو عشان يدوك معرفة ومهارات وثقة عشان تكمل
تدريب بتاعك “ميدانياً” أثناء ما انت بتعمل مهام شغلك كعسكري تحت التجربة.
وعشان تتخرج كعسكري تحت التجربة ،انت الزم تتأهل في كل جوانب بتاع التدريب والزم تثبت أنو عندك امكانات شخصية،
ومزاج وأسلوب البخليك تبقى زول كويس في بوليس بتاع فكتوريا .Victoria Police
ما بعد األكاديمية
بعد ما تتخرج ،ح يطلبو منك تختار تالتة مناطق حضرية انت بكون داير تكمل تدريبك التجريبي فيو .لكن برضو ،يمكن
يوزعوك في أي مكان في فكتوريا وبرضو مواقع في أرياف.

تقديم الطلب
لمّن تتأكد من أنك مستوفي لشروط أهلية بتاعنا ونجحت في اختبار بتاع لياقة ،كالم ده معناتو أنت جاهز تعمل خطوات الباقي
عشان تبدا شغل سمح شديد وكلو تحديات كعسكري في بوليس بتاع فكتوريا .Victoria Police

موظفين بتاعين خدمات حماية PROTECTIVE SERVICES OFFICERS

هل انت بتعتقد أنك زول ممكن يحمي مجتمع ويبقى زول مهم؟
هسي Victoria Police ،دايرة تشغل ناس في وظائف هامة عشان خدمة المجتمع في فكتوريا.
وبصفتك ضابط خدمة حماية ،إنت حا تساعد في حماية  400,000زبائن بستخدمو شبكة قطارات بتاعتنا كل يوم.
وظيفة بتاعتك حا تركز على مساعدة الناس باإلجابة على استفساراتهم ،وتقديم المشورة والتأكد من أمن المجتمع .وانت ممكن
برضو تتعامل مع حوادث السلوك المنافي للمجتمع ،زي المخالفات بتاعت الكحول والمخدرات وكسير الممتلكات.
ساعات الشغل
الشغل بتاع ضباط خدمات الحماية بكون نوبات عمل مدتها ثمانية أو تسعة أو عشرة ساعات عشان حماية شبكة القطارات.
و حا نطلب منهم يكونو موجودين في محطاتهم المخصصة من الساعة  6المساء لغاية مغادرة آخر قطر.
بعض ساعات الشغل بنطبق عليو عالوات/بدالت نوبات اضافية ح يضيفو لماهية بتاعك األساسي.
التدريب
انت ح تبدأ دورة تدريبية شامل لم ّدة  12أسبوع في أكاديمية بوليس بتاع فكتوريا  ،Victoria Police Academyفي
 .Glen Waverleyو ح يطلبو منك تعمل تدريب بدوام كامل من االثنين للجمعة ،من الساعة  7:30الصباح لغاية  4:10العصر.
تدريب موظفين بتاعين خدمات حماية ده عملو عشان يجهزو عساكر عشان يشتغلو بأمان في بيئة كلو قوة ونشاط ومفاجآت.
انت ح تتعلم استعمال نفس أسلحة نارية وتدريبات تكتيك البتعلمو عساكر بوليس و برضو ح تتعلم كيف تحترم ناس
ضعيفين ومعرضين لخطر زي المتشردين ،والشباب ،وناس بستعملو مخدرات وبشربو كحول ،وناس عجايز وناس عندهم
أمراض عقلية.

ما بعد األكاديمية
تخرج في
تتخرج كموظف بتاع خدمات حماية ،بعد تكمل دورة تدريبية مدتو  12أسبوع ،ح يعملو ليك مراسم/حفلة بتاع ُّ
لمّن ّ
أكاديمية بوليس بتاع فكتوريا .Victoria Police Academy
في البداية حا يوزعوك في محطات وسط المدينة ( )city loopوالمحطات المركزية البتشمل  Footscrayو North Melbourne
و  Clifton Hillو  .Richmondوكجزء من تدريبك المستمر ،حا يدعموك بموظفين شرطة انتقالية وممكن يوزعوك في النهاية

إلى محطات ضواحي أبعد.

تقديم الطلب
لو داير تعرف هل عندك المؤهالت والمهارات عشان تشتغل ضابط خدمات حماية ،جاوب على اختبار األهلية الموجود في
موقع وظائف  Victoria Policeعلى policecareer.vic.gov.au/pso

الخدمة العامة بتاع فكتوريا
لمّن تفكر في الشرطة إنت بتفكر في أفراد الشرطة وهم يتجولو ويطوفو في أرجاء المجتمع ،ولكن في آالف األشخاص شغالين
مع  Victoria Policeفي وظائف دعم ،وممكن يكون عندنا ليك وظيفة.
بوليس بتاع فكتوريا  Victoria Policeعندو وظائف كتير بعكس تنوع متطلبات المنظمة ،وظائف ده فيو تخصصات جنائي
شرعي وتقنية معلومات وتخصصات تانية كتير.
الفرص متوفر في مجاالت ده:
•مالية ومشتريات
•إدارة موارد بشرية
•تقنية معلومات
•ادارة عامة
•بحوث ،وتخطيط ااستراتيجي وتحليل سياسات
•وظائف تخصصية زي خبراء البصمة ،ومحللين وعلماء في مجال جنائي شرعي.
واحد من حاجات كويس بتاع شغل في منظمة كبير هو أنو بديك فرصة انك تشتغل في أقسام مختلف ،وتعرف جوانب مختلف
وتتعلم مهارات متنوع.
بوليس بتاع فكتوريا  Victoria Policeبدي موظفين بتاعنو فرصة بتاع تقدم المهني وفرصة عشان يتعلمو مهارات متنوع في
جوانب واسعة .بكون برضو في فرص شغل متوفر في كل أماكن فكتوريا الحضرية أو الريفية.
بوليس بتاع فكتوريا  Victoria Policeده منظمة ملتزمة بمبدأ بتاع تكافؤ الفرص.
نحن بنقدم شنو
لمّن تشتغل في بوليس بتاع فكتوريا  Victoria Policeكالم ده معناتو أنو ح يكون عندك فرصة تساهم في عيشة كويس بتاع
مجتمع وأنو تكون زول مهم .وبكالم ده انت ح تقدر تساعدنا أنو نحقق أهداف بتاعتنا عشان نزيد األمن في فكتوريا بالتعاون مع
شركائنا عشان نعمل حاجات ده:
•ضمان سالمة وأمن مجتمع عن طريق تطبيق القانون
•بحث وتحري في جرايم ومحاكمة ناس بعملو جرايم ده
•تقديم مساعدة وتوعية لمجتمع
•تنفيذ استراتيجيات بتاع منع الجريمة
•التعاون مع دوائر ووكاالت حكومية تانية ومع مجتمع محلي.

انت لمّن تبقى موظف خدمة عامة شغال مع بوليس بتاع فكتوريا  ،Victoria Policeانت ح تساعد في تنفيذ ودعم مبادرات
استراتيجية بتاع منظمة .وبتقدر تعمل كده عن طريق مساعدة عساكر بوليس في الواجهة بتوفير موارد محتاجنو عشان يعملو
أنشطة يومية لزيادة أمن في فكتوريا.
انت برضو ح تكون مؤهل لمزايا كتير بتاع شغل في حكومة فكتوريا وشغل في منظمة كويس زي بوليس بتاع فكتوريا
.Victoria Police
تقديم الطلب
الوظائف الشاغرة المستمرة بتاع بوليس بتاع فكتوريا  Victoria Policeبعلنو عنو في موقع انترنت بتاع حكومة فكتوريا ده:
.www.careers.vic.gov.au
كل ناس القدمو طلبات وقبلوهم ح يعملو ليهم تدقيقات أمنية كتير ،زي فحوصات بتاع سجل جنائي ،وفحوصات بصمة،
وفحوصات مالية ،وكالم ده بكون قبل ما يدوهم عرض التعيين بتاعم.

