
ਕੰਮ 'ਤੇ  
ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਧਿਕਾਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਿਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ 
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾ ਂ
ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜੀ ਭਾਸਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ 
ਿਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੋ।

ਇਹ ਵਕਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਅਵਿਕਾਰਾ ਂਬਾਰ ੇ
ਿਿੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਿੇਰ ੇਕਾਨੂੰਨੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤ ੇਆਪਣ ੇਅਵਿਕਾਰਾ ਂਸੰਬੰਿੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ JobWatch ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੂਚਨਾ 
ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

1800 331 617 
(ਿੇਤਰੀ VIC, QLD, TAS) 

(03) 9662 1933 
(ਮੈਲਬੌਰਨ ਮੈਟਰ)ੋ 

ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤ ੇਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਅਨੁਿਾਦ 
ਅਤੇ ਦੁਭਾਸੀਆ ਸੇਿਾ (TIS ਨੈਸਨਲ) ਰਾਹੀਂ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ।ਂ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਧਿਆ: JobWatch (ਜੌਬਿਾਚ)
Level 10, 21 Victoria Street  
(ਲੈਿਲ 10, 21 ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟ੍ੀਟ)
Melbourne VIC 3000
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (03) 9662 1933 ਜਾ ਂ1800 331 617
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.jobwatch.org.au 



ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਧਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇ
ਹੋ। ਉਹ ਵਨਯੰਤਰਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਕਿੇਂ, ਵਕੱਥ,ੇ ਅਤੇ 
ਕਦੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਅਤੇ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ 
ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਥ ੇਦ ੋਤਰ੍ਾ ਂਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ - ਸਥਾਈ (ਪਰਮਾਨੇਂ ਟ) ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਅਤੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੁਦਾ 
ਛੁੱਟੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਸਵਥਰਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਿਰਗ ੇ
ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆ ਂ
ਉੱਚੀਆ ਂਦਰਾ ਂਅਤੇ ਵਸਫਟਾ ਂਨੂੰ ਮਨ੍ਾ ਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਿਰਗੇ ਲਾਭ 
ਵਮਲਦ ੇਹਨ। 

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਕੁਝ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ 12 ਮਹੀਵਨਆ ਂਦ ੇ
ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਨੂੰ ਆਮ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ ) ਪਵਰਿਰਤਨ ਵਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਖੁਦਮੁਖਧਤਆਰ ਠੇਕੇਦਾਰ
ਿੁਦਮੁਿਵਤਆਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ 
ਲਈ ਭਾੜ ੇ'ਤ ੇਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਨ੍ਾ ਂਕੋਲ ABN 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਲਾਨ (ਇਨਿੋਇਸ) ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਿੁਦਮੁਿਵਤਆਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪਲੰਬਰ ਹੈ ਵਜਸਨੂੰ ਵਕਸ ੇ
ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾੜ ੇ'ਤ ੇਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਾਰ 
ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿੁਦਮੁਿਵਤਆਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੈਣ 
ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਰਵਹਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਨਕਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ
ਕਾਵਮਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਪੂਰ ੇਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕੁੱਝ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਵਹਣਗ ੇਵਕ ਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਕਾਮ ੇਿੁਦਮੁਿਵਤਆਰ ਠੇਕੇਦਾਰ 
ਹਨ ਨਾ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਸਨੂੰ ਨਕਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦ ੇਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਵਤਆਰ 
ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਲਾਭਾ ਂਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ 
ਵਜਨ੍ਾ ਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਇਗੀ ਹੱਕਦਾਰੀਆ ਂਲਈ 
ਦਾਅਿਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਸਾਲ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਸੋਚਦ ੇਹਨ ਵਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਵਲਿਤੀ ਰੂਪ 
ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 
ਮੂੰਹ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਲਿਤੀ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
'ਤ ੇਦਸਤਿਤ ਨਾ ਕਰ ੋਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵਕ 
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਲਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਕਸ ੇਿੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। 

ਕਈ ਿਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਕਸ ੇਿੱਿਰ ੇਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦ ੇਘੰਟੇ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦੀਆ ਂ
ਸਰਤਾ ਂਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਆ ਂ
ਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਂਤੁਹਾਡਾ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਾਹਂ ਿੀ ਕਵਹ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਭੁਿਤਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਅਦਾਇਿੀ-ਰਧਹਤ ਪਰਖ਼ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ (ਟ੍ਾਯਲ) ਕੰਮ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰ ੇਕੰਮਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣਾ 
ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ - ਪਰਖ਼ ਲਈ ਕਰਿਾਏ (ਟ੍ਾਯਲ) ਕੰਮ ਸਮੇਤ ਵਜੱਥ ੇ
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇਿ ਰਹ ੇਹੁੰਦ ੇਹੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੂਵਮਕਾ 
ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਹੋ। 

ਅਜ਼ਮਾਇਸ ਕੰਮ (ਟ੍ਾਯਲ ਿਰਕ) ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਜਾ ਂਇੱਕ 
ਮਹੀਨਾ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਵਕੰਨਾ ਿੀ ਲੰਮਾ ਹੋਿੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 
ਕੰਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ 
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ 
ਰਵਹਤ ਿੇਤਨ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਸਾਲ 
ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਸ਼-ਇਨ-ਹੈਂਡ (ਨਕਦ) ਨੌਕਰੀਆਾਂ 
ਕੈਸ-ਇਨ-ਹੈਂਡ ਨੌਕਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ 
ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਰਕਾਰਡ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਦ ਜਾ ਂ
ਬੈਂਕ ਟ੍ਾਸਂਫਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 
'ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਿਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦ ੇਹੋ।' ਕੁੱਝ ਮਾਲਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਜਾ ਂ
ਸੁਪਰਐਨੂੰਏਸਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ 
ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੈਸ-ਇਨ-ਹੈਂਡ ਨੌਕਰੀਆ ਂਦੀ ਦੂਜੀ ਸਮੱਵਸਆ ਇਹ 
ਹੈ ਵਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦ ੇ
ਅਵਿਕਾਰਾ ਂਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 

ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ-ਇਨ-ਹੈਂਡ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਕੰਮ ਬਾਰ ੇਵਜੰਨੇ ਹੋ 
ਸਕਣ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱਿ,ੋ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜ ੇ
ਵਦਨ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ 
ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ਼ ਜਾ ਂਈਮੇਲਾ।ਂ Fair Work Ombudsman (ਫੇਅਰ 
ਿਰਕ ਓਮਬਡਸਮੈਨ) ਕੋਲ ‘Record my Hours’ ('ਵਰਕਾਰਡ ਮਾਈ 
ਆਿਰਜ਼') ਐਪ ਹੈ ਵਜਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ 
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦ ੇਅੰਤ 'ਤ ੇAustralian Tax Office (ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ 
ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ) ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਿੀ ਜਮ੍ਾ ਂਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 



ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਕੰਨਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 
ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਿ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦ ੇਿੀ 
ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਰਾਸਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿੇਤਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿੇਤਨ ਤੋਂ ਿੱਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਵਦਨਾ ਂਅਤੇ ਘੰਵਟਆ ਂਦ ੇਅਿਾਰ 
'ਤ ੇਕੁੱਝ ਕੰਮ ਸਥਾਨਾ ਂ'ਤ ੇਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਜਾ ਂਿੱਿਰੀਆ ਂਦਰਾ ਂ
ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਆਿੁਵਨਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਾ ਂਉੱਦਮੀ 
ਸਮਝੌਤ ੇਦ ੇਅਿੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, Fair Work 
Ombudsman (ਫੇਅਰ ਿਰਕ ਓਮਬਡਸਮੈਨ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਸੁਪਰਏਨਯੂਏਸ਼ਨ (ਸੁਪਰ) 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 
10% ਸੁਪਰਐਨਯੂਏਸਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਦਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾ ਂਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦ ੇਵਹੱਸ ੇਿਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਇਹ ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਵਿੱਚ ਵਿਸਵਤ੍ਤ ਵਲਵਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਰਸੀਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਕੁਝੱ ਅਪਿਾਦ ਿੀ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਵਕ ਕੁਝੱ 
ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਵਤਆਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾ ਂਨਬਾਵਲਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਪਰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ। ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਵਕ 10%ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਹੁਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 
ਵਿਚੱ ਓਿਰਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤ ੇਹਰੋ ਭਤੱ ੇਿੀ ਨਾ ਸਾਮਲ ਜਾਣ। 

ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਵਰਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਢੁੱਕਿੇਂ ਸੁਪਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 
Australian Tax Office (ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ) ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ 
ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਈ ਵਕਸਮ ਦੀਆ ਂਭੁਗਤਾਨ-ਸਵਹਤ 
ਛੁੱਟੀਆ ਂਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾ ਂਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:
• ਸਾਲਾਨਾ ਛੱੁਟੀ
• ਵਨੱਜੀ ਜਾ ਂਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਿਜੋਂ ਛੱੁਟੀ 
• ਹਮਦਰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ 

ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰ ੇਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ-
ਰਵਹਤ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 

ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਹੰਸਾ ਛੁੱਟੀ, ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸੇਿਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਲੰਮਾ 
ਸਮਾ ਂਕੰਮ 'ਤ ੇਸੇਿਾ ਵਨਭਾਉਣ ਲਈ (ਲਾਗਂ ਸਰਵਿਸ) ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 
ਕਈ ਵਕਸਮ ਦੀਆ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਉਪਲਬਿ ਹਨ।

ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਹੱਕਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਇਕਰਾਰਨਾਮ,ੇ 
ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਾ ਂਉੱਦਮੀ ਸਮਝੌਤ ੇਅਤੇ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 
ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 

ਭੇਦਭਾਵ
ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦ ੇਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਾ ਂਕਾਰਨਾ ਂਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤ ੇ
ਬੁਰੇ ਜਾ ਂਿੱਿਰ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਤੀਰਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦ ੇਹਨ :
• ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਜਾ ਂਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ 
• ਉਮਰ
• ਵਲੰਗ-ਪਛਾਣ 
• ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ 
• ਿਰਮ ਜਾ ਂਰਾਜਨੀਵਤਕ ਵਿਸਿਾਸ 
• ਮਾਵਪਆ ਂਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
• ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਜਾ ਂਦੁੱਿ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਕਾਰਨ

ਭਦੇਭਾਿ ਵਸੱਿਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ- ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਤਹੁਾਨੂੰ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਵਕ 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ ਵਜਸ ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੱਤੀ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ 
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਹੁਾਡਾ ਲਵਹਜ਼ਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਦੇਭਾਿ ਅਵਸਿੱ ੇਰੂਪ ਵਿਚੱ ਿੀ 
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ- ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਤਹੁਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਗਰੈ-ਿਾਜਬ ਕੰਮ 
ਦ ੇਘੰਵਟਆ ਂ'ਤ ੇਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੋ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜ ੋਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਦੀਆ ਂ
ਵਜ਼ਮੇੰਿਾਰੀਆ ਂਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸਕਲ ਹੁਦੰ ੇਹਨ।

ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਰਾਜ ਵਿੱਚ 
ਭੇਦਭਾਿ ਵਿਰੋਿੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾ ਂAustralian Human Rights 
Commission (ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਮਨੁੱਿੀ ਅਵਿਕਾਰ ਕਵਮਸਨ) ਰਾਹੀਂ 
ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਿ ਦ ੇਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦ ੇ
21 ਵਦਨਾ ਂਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ Fair Work Commission (ਫੇਅਰ 
ਿਰਕ ਕਵਮਸਨ) ਦ ੇਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਿਾਸਤਗੀ ਦਾਅਿਾ 
ਜਾ ਂGeneral Protections Dispute – Termination 
(ਆਮ ਸੁਰੱਧਖਆ ਧਵਵਾਦ-ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਦਂ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਜਾ ਂਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਿਾਪਸ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾ ਂਆਪਣ ੇਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਿੱਕੇਸ਼ਾਹੀ (ਬੁਧਲੰਿ)
ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤ ੇਿੱਕੇਸਾਹੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਦ ੇਿੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਵਕਸ ੇਦੁਆਰਾ ਸਬਦਾ ਂਜਾ ਂਕੰਮਾ ਂਦੁਆਰਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਿੱਕੇਸਾਹੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਖ਼ਤਰ ੇਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 
ਇਹ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 
• ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾ ਂਉਵਚਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਿੱਕੇਸਾਹੀ ਬਾਰੇ 

ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ 
• Fair Work Commission (ਫੇਅਰ ਿਰਕ ਕਵਮਸਨ) ਰਾਹੀਂ 

ਿੱਕੇਸਾਹੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਓ 
• ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ ਵਸਕਾਇਤ ਕਰੋ 
• WorkSafe ਨੂੰ ਵਸਕਾਇਤ ਕਰੋ 
• ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਦੇ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰੋ
• ਭੇਦਭਾਿ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰੋ (ਉੱਪਰ ਦੇਿੋ)

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। 



ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਦਾ ਅੰਤ 
ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੋਵਟਸ ਅਿਿੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਦ ੋਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਵਤਆ ਂਦ ੇਵਿਚਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਸ ਨੂੰ 
ਆਪਣ ੇਇਕਰਾਰਨਾਮ,ੇ ਆਿੁਵਨਕ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਜਾ ਂਉੱਦਮ ਸਮਝੌਤ ੇਵਿੱਚ 
ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੋਵਟਸ 
ਅਿਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ,ੋ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ 'ਤ ੇਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ੇਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, 
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਤਨਿਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆ ਂਹੱਕਦਾਰੀਆ ਂਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਲਾਨਾ 
ਛੁੱਟੀ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। 

ਅਣਉਧਚਤ ਬਰਖਾਸਤਿੀ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਅਵਜਹ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦ ੇਜ ੋ
ਕਠੋਰ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਿਾਲਾ ਜਾ ਂਗੈਰ ਿਾਜਬ ਹੋਿੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਵਜਹੀਆ ਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ: 
• ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ 
• ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਿਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੇਤਾਿਨੀ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
• ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੇ ਕੰਮ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਜ ੇਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ 
ਦ ੇ21 ਵਦਨਾ ਂਦ ੇਅੰਦਰ ਫੇਅਰ ਿਰਕ ਕਵਮਸਨ ਨਾਲ ਿਲਤ 
ਬਰਖਾਸਤਿੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਦਂ ੇਹੋ, 
ਤਾ ਂਜਾ ਂਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਿਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾ ਂਆਪਣ ੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਬੇਲੋੜਾਾਂ ਕਰਨਾ
ਕਈ ਿਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆ ਂਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਡੰਡੈਂਸੀ (ਬੇਲੋੜਾ ਂਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ) ਉਹ ਹੈ ਵਜੱਥ ੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ (ਭਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਘੰਟੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦ ੇਵਜੰਮ)ੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ  
ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਵਸਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਫਾਲਤ ੂ(ਵਰਡਨਡੇਂਟ) ਹੋ 
ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਅਜੇ ਿੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ੇਕੰਪਨੀ 
ਵਿੱਚ ਵਕਸ ੇਿੱਿਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤ ੇਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ 
ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸਿਰ ੇਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਰਿਾਸਤਗੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਨੌਕਰੀ ਪੱਿੋਂ ਫਾਲਤ ੂ
(ਵਰਡਨਡੇਂਟ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵਰਡੰਡੈਂਸੀ ਤਨਿਾਹ ਦ ੇ
ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਹਫਵਤਆ ਂਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਸ ਗੱਲ 
'ਤ ੇਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨਾ ਸਮਾ ਂਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਾ ਂਉੱਦਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਿਾ: ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸੇਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ 
ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਵਨੱਜੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਿਕੀਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਪਰਕ 

ਇਸ ਬਰੋਸਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸੰਸਥਾਿਾ ਂਦ ੇਨਾਮ ਵਦੱਤ ੇਹਨ 
ਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਸੰਸਥਾਿਾ ਂਦ ੇਸੰਪਰਕ 
ਿੇਰਿੇ ਹੇਠਾ ਂਹਨ।

JobWatch ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਿੁਪਤ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 
ਫੋ:(03) 9662 1933 (ਮੈਲਬੌਰਨ ਮੈਟਰ)ੋ, 1800 331 617 
(ਿੇਤਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ, ਤਸਮਾਨੀਆ) 
ਵੈੱਬ: jobwatch.org.au

Fair Work Ombudsman (ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਓਮਬਡਸਮੈਨ )
ਫੋ: 13 13 94 
ਵੈੱਬ: fairwork.gov.au 

Fair Work Ombudsman (ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਓਮਬਡਸਮੈਨ )
ਫੋ:1300 799 675
ਵੈੱਬ: fwc.gov.au

Australian Tax Office (ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ)
ਫੋ:13 28 61
ਵੈੱਬ: ato.gov.au

Australian Human Rights Commission 
(ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਧਮਸ਼ਨ)
ਫੋ:1300 656 419
ਵੈੱਬ: humanrights.gov.au


