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ඔස්ට්රේ�ේලියාාට්රේ� ට්රේස්වාා නියුක්තිකට්රේයාකු ට්රේස් 
ඔබට නීත්යාාානුකූල හිමිකම් පවාතියි. ඔබ 
ට්රේකාත්යාැනක උපන්නත්, කවාර භාාෂාාවාක් කත්යාා 
කළත්, ට්රේස්වාකට්රේයාකු වාශ ට්රේයාන් ඔස්ට්රේ�ේලියාානු 
ට්රේස්වාා නියුක්තික නීති මගින් ඔබවා 
ආරක්ෂාා ට්රේ�.

ට්රේමම ට්රේපාත් පිංංච මගින් ඔට්රේ� වාෘත්තීමයා 
හිමිකම් ගැැන වාැඩිදුර විස්ත්යාර ලබා ට්රේෙයි. 
ට්රේස්වාා ස්ථාානට්රේ� ඔට්රේ� හිමිකම් ගැැන වාැඩිදුර 
නීතිමයා ට්රේත්යාාරතුරැ ෙැන ගැැනීමට හාා උපකාර 
ලබා ගැැනීමට ඔබට JobWatch දුරකථාන 
සේ�ොරතුරු සේ�වාාවා ඇමතිය හැැකිය. 

1800 331 617 
(පාාට්රේේශීයා VIC, QLD, TAS)

(03) 9662 1933 
(නාගැරික ට්රේමල්බන්)

දුරකථානට්රේයාන් ඇමතීට්රේම් දී ඔබට භාාෂාාවා 
සම්බන්ධට්රේයාන් සහාායා අවාශා නම්, පරිවාර්ත්යාන හාා 
භාාෂාණ පරිවාර්ත්යාන ට්රේස්වාාවා (TIS National) ඔස්ට්රේස් 
භාාෂාණ පරිවාර්ත්යාකට්රේයාකු සංවිධානයා කර දීමට 
අපට හාැකියා. 

JobWatch විසින් නිෂ්පාෙනයා කරනු ලැබ ඇත්යා.
Level 10, 21 Victoria Street
Melbourne VIC 3000
දුරකථාන: (03) 9662 1933 or 1800 331 617
සේවා� අඩවිය: www.jobwatch.org.au



ඔබ රැකියාසේ� නියුතුවා  
සිටින්සේන් සේකසේ�ද
සේ�වාා නියුක්තිකයන්
ඔබ ට්රේස්වාා නියුක්තිට්රේයාකු නම් ඔබ ට්රේවානත් ට්රේකට්රේනකුට්රේ� 
වාාාපාරයාක ට්රේස්වායා කරයි. ඔබ වාැඩ කරන්ට්රේන් ට්රේකට්රේස්ෙ, 
 ට්රේකාත්යාැන සිටෙ, කුමන ට්රේ�ලාවාල ෙ යාන්න ඔවුන් පාලනයා 
කරන අත්යාර ඔබ කරන වාැඩවාලට ඔබට වාැටුපක් ලැට්රේ�. 

ට්රේස්වාා නියුක්තිකයාන් වාර්ගැ  ට්රේෙකකි - ස්ථිර ට්රේස්වාා 
නියුක්තිකයාන් සහා අනියාම් ට්රේස්වාා නියුක්තිකයාන්. ස්ථිර 
ට්රේස්වාකයාන්ට වාැටුප් සහිත්යා නිවාාඩු, වාැඩ ස්ථාාවාරත්වායා හාා 
රැකියාාවා අහිමි වීම සම්බන්ධට්රේයාන් ආරක්ෂාාවා ආදී පාතිලාභා 
පවාතියි. අනියාම් ට්රේස්වාකයාන්ට ඉහාළ වාැටුප් ම�ටම් හාා ට්රේස්වාා 
මුර පාතික්ට්රේෂ්ප කිරීමට නමාශීලීත්යාාවා පවාතියි. 

ඔබ අනියාම් ට්රේස්වාකට්රේයාකු නම් හාා ඔබට ස්ථිර වීමට අවාශා 
නම්, සමහාර අනියාම් ට්රේස්වාකයාන්ට මාස 12කට පසු ස්ථිර 
වීම සඳහාා විකල්පයාක් පවාතියි. ට්රේමයා අනියාම් හාැරවීම ට්රේලස 
හාැඳින්ට්රේ�. 

�වාාධීන සේකොන්ත්රාාත්කරුවාන්
ඔවුන් සපයාන ට්රේස්වාා සඳහාා ස්වාාධීන ට්රේකාන්ත්යාාාත්කරැවාන් 
කුළියාට ගැනු ලැට්රේ�. සාමානාට්රේයාන් ඔවුන්ට ඔස්ට්රේ�ේලියාානු 
� යාාපාර අංකයාක් (ABN) තිට්රේබන අත්යාර වාැටුපක් ට්රේනාවා 
ඉන්ට්රේවාායිසි වාලින් ට්රේගැවීම සිදු කරනු ලැට්රේ�. 

ස්වාාධීන ට්රේකාන්ත්යාාාත්කරැවාකු සඳහාා උොහාරණ ට්රේස් කිසියාම් 
කාර්යායාක් සම්පූර්ණ කිරීමට කුළියාට ගැත් ජල නල 
කාර්මිකට්රේයාකු ෙැක්වියා හාැකියා. ට්රේමම කාර්යායා අවාසන් වූ පසු 
ස්වාාධීන ට්රේකාන්ත්යාාාත්කරැට ට්රේවානත් කාර්යායාක් භාාර ගැැනීමට 
අවාස්ථාාවා ඇති අත්යාර, ට්රේස්වාා නියුක්තිකයාා සමගැ රැඳී සිටියා 
යුතු ට්රේනාට්රේ�. 

වා�ාජ සේකොන්ත්රාාත් සිදු කිරීම
ට්රේස්වාකයාන්ට ඔවුන්ට හිමි සම්පූර්ණ ට්රේස්වාක අයිතිවාාසිකම් 
ලැබීම වාැළැක්වීම්ට, සමහාර ට්රේස්වාා ට්රේයාෝජකට්රේයාෝ 
සියා වාෘත්තිකයාන් ට්රේස්වාකයාන් ට්රේලස ට්රේනාවා ස්වාාධින 
ට්රේකාන්ත්යාාාත්කරැවාන් ට්රේස් හාඳුන්වාති. ට්රේමයා වාාාජ ට්රේකාන්ත්යාාාත් 
ට්රේලස හාඳුන්වානු ලැට්රේ�. 

ත්යාමා ට්රේස්වාකට්රේයාකු බවාත් ස්වාාධීන ට්රේකාන්ත්යාාාත්කරැවාකු 
ට්රේනාවාන බවාත් ඔබ විශ්වාාස කරන්ට්රේන් නම්, ඔබට හිමි 
පාතිලාභා සඳහාා ඉල්ලුම් කළ හාැකියා. ට්රේනාට්රේගැවාන ලෙ 
හිමිකම් සඳහාා අයාදුමක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබට වාසර 6ක් 
තිට්රේ�.

සේ�වාක ගිවිසුම්
ට්රේස්වාක ගිවිසුම් ලිඛිත්යාවා පැවාතියා යුතු බවා  ට්රේබාට්රේහාෝ ට්රේෙට්රේනක් 
සිත්යාති. ට්රේමයා සත්යාා ට්රේනාට්රේ�. ට්රේස්වාක ගිවිසුම් වාාචිකවා 
පැවාතියා හාැකියා. ඔබට ලිඛිත්යා ට්රේස්වාක ගිවිසුමක් ලැබුට්රේ� 
නම්, ඔබට එහි ඇති සියාලු ට්රේේ ඔබට වාැටට්රේහාන්ට්රේන් නම් හාැර 
එයා අත්සන් කිරීම ට්රේනාකරන්න. කිසිවාක් අත්සන් කිරීමට 
ට්රේපර නීති උපට්රේෙස් ලබා ගැන්න. 

සමහාර විට ඔට්රේ� රැකියාාවා ට්රේවානස් වියා හාැකියා - ඔබට උසස් 
වීමක් ලැබීම, ට්රේවානත් පාට්රේේශයාකට යාාම ට්රේහාෝ ඔට්රේ� පැයා 
ගැණන ට්රේවානස් වියා හාැකියා. ඔට්රේ� ට්රේස්වාක  ගිවිසුට්රේම් ඇති 
ට්රේයාෝජිත්යා ට්රේවානස්කම් සම්බන්ධට්රේයාන් ඔබ සමගැ සාකච්ඡාා 
කිරීම කළ යුතුයා. ඔට්රේ� එකඟත්යාාවා රහිත්යාවා ඔට්රේ�  ගිවිසුම 
නීත්යාාානුකූලවා ට්රේවානස් කිරීම සිදු කළ ට්රේනාහාැක. ට්රේවානස් 
කිරීම් පාතික්ට්රේෂ්ප කිරීමට ඔබට හාැකියාාවා ඇත්යා.

වාැටුප් ලැැබීම
වාැටුප් රහි�වා කරන අත්හැදා බැලීම්
ඔබ කරන සියාලු කටයුතුවාලට ඔබට ට්රේගැවීම් සිදු කළ යුතු 
ට්රේ� - ට්රේමයාට ඔබ අොළ ත්යානතුර ට සුදුසු ෙ යාන්න බැලීම 
සඳහාා කරන අත්හාො බැලීට්රේම් වාැඩ කටයුතුෙ ඇතුළත්යා. 

අත්හාො බැලීට්රේම් වාැඩ කටයුතු, පැයාක්, සතියාක් ට්රේහාෝ 
මාසයාක්  - වාශට්රේයාන් ට්රේකත්යාරම් දීර්ඝ වුවාත් ට්රේම් වාැඩ කටයුතු 
සඳහාා ඔබට ට්රේගැවීම් සිදු කළ යුතුයා. ට්රේස්වාා ට්රේයාෝජකයාා 
විසින් ට්රේමම වාැඩ කටයුුතුවාලට ට්රේගැවීම්වා සිදු ට්රේනාකිරීම 
නීති විට්රේරෝධී ට්රේ�. ට්රේනාට්රේගැවාන ලෙ හිමිකම් සඳහාා අයාදුමක් 
ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබට වාසර 6ක් තිට්රේ� 

අත්පිට මුදල් ලැැසේබන රැකියා  
(කෑෂ් ඉන් හැෑන්ඩ්)
ඔට්රේ� වාැඩ සම්බන්ධට්රේයාන් විධිමත් වාාර්ත්යාාවාක් ට්රේනාමැති විට 
එයා අත්පිංට මුෙල් ලැට්රේබන රැකියාාවාක් ට්රේ�. ඔබට මුෙලින් 
ට්රේගැවීම ට්රේහාෝ බැංකුවා හාරහාා ට්රේගැවීම් සිදු කිරීම කළත්, 
ඔබ ඔවුන්ට්රේ� ‘වාාර්ත්යාාවාල‘ ඇතුළත් වී ට්රේනාසිටියි. සමහාර 
ට්රේස්වාා ට්රේයාෝජකට්රේයාෝ බදු ට්රේගැවීම ට්රේහාෝ විශාාම වාැටුප් වාළක්වාා 
ගැැනීමට ට්රේමයා සිදු කරති. ට්රේමයා නීති විට්රේරෝධී ට්රේ�. අත්පිංට 
මුෙල් ලැට්රේබන රැකියාාවාල ඇති අට්රේනක් ගැැටලුවා නම්, ඔට්රේ� 
ට්රේස්වාක අයිතිවාාසිකම්වාලට ට්රේස්වාා ට්රේයාෝජකයාා විසින් ගැරැ 
ට්රේනාකිරීමයි. 

ඔබ අත්පිංට මුෙල් ලැට්රේබන රැකියාාවාක් කරන්ට්රේන් නම්, ඔබ 
කුමන දින වාන ට්රේකාපමණ ට්රේ�ලාවාක් වාැඩ කරන්ට්රේන්ෙ 
යාන්න හාා ඔබට ලැට්රේබන ට්රේකටි පණිවුඩ හාා ඊට්රේම්ල්  
පණිවුඩ ආදියා ගැැන හාැකි පමණ වාාර්ත්යාා පවාත්වාා ගැන්න.  
Fair Work ඔම්බුඩ්ස්මන් හි ඔබට භාාවිත්යා කළ හාැකි  
‘Record my Hours’ ට්රේයාෙවුම තිට්රේ�. සෑම මූලා වාර්ෂායාක් 
අවාසානට්රේ� දීම ඔබ විසින් ඔස්ට්රේ�ේලියාානු බදු කාර්යාාලයා 
(Australian Tax Office) ට්රේවාත්යා බදු ආපසු ලබා ගැැනීට්රේම් 
අයාදුම් පත්යාක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයා. 

ඔබ ට සේ�වාන �ණන
ඔබට වායාස අවුරැදු 18ට වාඩා වාැඩි නම්, කිසිම අවාස්ථාාවාක 
ඔබට ඔස්ට්රේ�ේලියාාට්රේ� අවාම වාැටුපට වාඩා අඩු ගැණනක් 
ට්රේගැවීම සිදු කළ ට්රේනාහාැක. 



ඔබට අවාම වාැටුපට වාඩා වාැඩිපුර ට්රේගැවීම සිදු කළ හාැකියා. 
සමහාර ට්රේස්වාා ස්ථාානවාල ඔවුන් කටයුතු කරන්ට්රේන් නූත්යාන 
පාොනයාක් ට්රේහාෝ වාාාවාසායා එකඟත්යාාවාක් යාටට්රේත් ෙ යාන්න 
පෙනම් කර ගැනිමින් ඉහාළ ට්රේහාෝ ට්රේවානස් වාැටුප් අනුපාතික 
පවාත්වාා ගැත්යා හාැකියා. ඔට්රේ� වාැටුප් අනුපාතිකයා  ට්රේකට්රේස් ට්රේ� 
ෙැයි ෙැන ගැැනීමට Fair Work ඔම්බුඩ්ස්මන් අමත්යාන්න. 

සුපර් ඇනුසේ�ෂන් (සුපර්)
ඔට්රේ� විශාාමයා සඳහාා ට්රේස්වාා ට්රේයාෝජකයාන් විසින් ඔට්රේ� 
වාැටුට්රේපන් 10%ක් සුපර් ඇනුට්රේ�ෂාන් අරමුෙලකට බැර කළ 
යුතුයා. ඔට්රේ� සුපර් ට්රේගැවීම් ඔට්රේ� වාැටුට්රේප් ට්රේකාටසක් ට්රේලස 
පැවාතීම ට්රේහාෝ වාැටුපට අමත්යාරවා ට්රේගැවීම සිදු වියා හාැක - ට්රේමයා 
සාමානාට්රේයාන් ඔට්රේ� ගිවිසුට්රේම් විස්ත්යාර කර ෙක්වාා ඇත්යා. 
ට්රේමයා ඔබට්රේ� වාැටුප් පට්රේත්යාහි සඳහාන් කර තිබියා යුතුයා. 

ට්රේම් සම්බන්ධට්රේයාන් යාම් යාම් වාාාතිට්රේර්ක (ට්රේවාන්කර 
ෙැක්වීම්) ඇත්යා. උොහාරණයාක් ට්රේස්, සමහාර ස්වාාධීන 
ට්රේකාන්ත්යාාාත්කරැවාන්ට හාා වායාසින් අඩු ට්රේස්වාකයාන්ට සුපර් 
ට්රේනාලැබීම සිදු වියා හාැකියා. ට්රේමම 10% ගැණනයා කරන විට 
එයාට අතිකාල දීමනා හාා ට්රේසසු දීමනා ෙ ඇතුළත් ට්රේනාවීම 
සිදු වියා හාැකියා. 

ඔට්රේ� ට්රේස්වාා ට්රේයාෝජකයාා සුපර්  ට්රේනාට්රේගැවාන්ට්රේන් නම් ට්රේහාෝ 
පාමාණවාත් ත්යාරම් ට්රේනාට්රේගැවාන්ට්රේන් නම්, ඔබට ඔස්ට්රේ�ේලියාානු 
බදු කාර්යාාලයා ඇමතියා හාැකියා. 

ඔබ වාැඩ කරන අ�රතුර
විසේ�ක �ැනීසේම් හැැකියාවා ඇ�
ස්ථිර ට්රේස්වාකයාන්ට විවිධ ස්වාභාාවායාන් හි වාැටුප් ට්රේගැවාන 
නිවාාඩු ලබා ගැත්යා හාැකි අත්යාර පහාත්යා ෙැක්ට්රේවාන ට්රේේ එයාට 
ඇතුළත් ට්රේ�:
• වාාර්ෂික නිවාාඩු
• ට්රේපෞේගැලික ට්රේහාෝ රැකවාරණ සැපයීම් නිවාාඩු
• සානුකම්පිංත්යා නිවාාඩු 

අනියාම් ට්රේස්වාකයාන්ට වාැටුප් රහිත්යා සානුකම්පිංත්යා නිවාාඩු 
ලබා ගැැනීට්රේම් හාැකියාාවා ට්රේ�. 

පවුල් හාා ගැෘහාස්ථා හිංසන නිවාාඩු, පාජා ට්රේස්වාා නිවාාඩු  
හාා දීර්ඝ ට්රේස්වාා නිවාාඩු ඇතුළු ට්රේවානත් ආකාරයාන්හි  
නිවාාඩු ෙ පවාතියි.

නිවාාඩු ලබා ගැැනීමට හාා ඔට්රේ� හිමිකම් අවාට්රේබෝධ කර 
ගැැනීමට, ඔට්රේ� ගිවිසුම, පාොනයා ට්රේහාෝ වාාවාසායා එකඟත්යාාවා 
ට්රේමන් ම ට්රේස්වාා ට්රේයාෝජකයාාට්රේ� නිවාාඩු පාතිපත්තියා ගැැන 
ට්රේසායාා බලන්න. 

අසාධාාරණයට ලැක් කිරීම
පහාත්යා ෙැක්ට්රේවාන ට්රේ�තූන් නිසා ට්රේස්වාා ස්ථාානට්රේ� දී ඔබට 
අයාහාපත් ට්රේලස සැලකීම සම්බන්ධට්රේයාන් ඔබවා ආරක්ෂාා 
කිරීමට ඔස්ට්රේ�ේලියාානු නීති පවාතියි:
• ජාතියා ට්රේහාෝ ජාතිකත්වායා 
• වායාස
• ස්තීා පුරැෂා භාාවායා
• ලිංගික නැමියාාවා
• ආගැමික ට්රේහාෝ ට්රේේශපාලනික විශ්වාාස
• මාපිංයා හාා රැකවාණ සැපයීට්රේම් ත්යාත්ත්වායාන්
• ගැර්භානීභාාවායා ට්රේහාෝ ම� කිරි දීම

අසාධාරණ ට්රේලස සැලකීම ඍජුවා ම සිදු වියා හාැකියා - 
උොහාරණ ට්රේලස ට්රේස්වාා ට්රේයාෝජකයාා ඔට්රේ� උච්ඡාාරණ විධියාට 
අකමැති නිසා ඔබ අයාදුම් කළ රැකියාාවාට ට්රේත්යාෝරා ට්රේනාගැත් 
බවා ෙැන්වීම ෙැක්වියා හාැකියා. අසාධාරණ ට්රේලස සැලකීම 
වාකාාකාරට්රේයාන් ෙ ෙ සිදු වියා හාැකියා - උොහාරණයාක් ට්රේලස 
රැකවාරණ වාගැකීම් ඇති ට්රේකට්රේනකුට කිරීමට අපහාසු 
නමාශීලී ට්රේනාවාන ට්රේ�ලාවාන් ට්රේස්වායා කරන ට්රේස් ට්රේස්වාා 
ට්රේයාෝජකයාා විසින් බල කර සිටින අවාස්ථාා ෙැක්වියා හාැකියා.

ඔබ අසාධාරණයාට ලක් වී සිටින්ට්රේන් නම්, ඔට්රේ� පාාන්ත්යාට්රේ� 
අසාධාරණයාට එට්රේරහි අධිකාරියා හාරහාා ට්රේහාෝ ඔස්ට්රේ�ේලියාානු 
මානවා හිමිකම් ට්රේකාමිසම (Australian Human Rights 
Commission) හාරහාා ඔබට සහාන සඳහාා අයාදුමක් ඉදිරිපත් 
කළ හාැකියා. 

ඔබ අසාධාරණයාට ලක් වී සිටින්ට්රේන් නම්  අසාධාරණයා 
නිසා ඔට්රේ� රැකියාාවා අහිමි වූට්රේ� නම් ඔබට දින 21ක් 
ඇතුළත්යා අසාධාරණවා ට්රේස්වාට්රේයාන් පහා කිරීට්රේම් අයාදුමක් ට්රේහාෝ  
සාමාන� ආරක්ෂණ ම�සේ�ද - නැවාැත්වීසේම් අයදුමක් Fair 
Work ට්රේකාමිසට්රේමන් ඉල්ලා සිටියා හාැකියා. ඔබ එයින් සාර්ථාක 
වූට්රේ� නම්, එක්ට්රේකෝ ඔබට රැකියාාවා ආපසු ලැබීම ට්රේහාෝ ඔබට 
සිදු වූ පාඩුවා ට්රේවානුට්රේවාන් ට්රේගැවීම් කිරීම සිදු ට්රේ�. 

හිරිහැැර කිරීම
ට්රේස්වාා ස්ථාානට්රේ� දී හිරිහාැර කිරීම කිසිට්රේස්ත් ම පිංළිගැත්යා 
ට්රේනාහාැක. ඔබ ට්රේස්වාා ස්ථාානට්රේ� දී යාට්රේමකුට්රේ� වාචන ට්රේහාෝ 
කටයුතු නිසා හිරිහාැරයාට පත් වූ එමගින් ඔට්රේ� ට්රේසෞඛ්යා 
හාා ආරක්ෂාාවාට අවාොනමක් ඇති වී ඇත්නම් ඔබට පහාත්යා 
ෙැක්ට්රේවාන ට්රේේ කළ හාැකියා:
• හිරිහාැර කිරීම ගැැන ඔට්රේ� කළමනාකරැට ට්රේහාෝ සුදුසු 

පුේගැලයාාට වාාර්ත්යාා කිරීම
• Fair Work ට්රේකාමිසම හාරහාා හිරිහාැර කිරීම නැවාැත්වීම 

සඳහාා නිට්රේයාෝගැයාක් අයාදුම් කිරීම 
• ට්රේපාලිසියාට පැමිණිලි කිරීම
• WorkSafe ට්රේවාත්යා පැමිණිලි කිරීම
• ට්රේස්වාක හාානි පූර්ණ හිමිකමක් අයාදුම් කිරීම
• අසාධාරණයාට ලක් කිරීම සම්බන්ධ අයාදුමක් ඉදිරිපත් 

කිරීම (ඉහාත්යා බලන්න)

කුමක් කළ යුතුෙ යාන්න තීරණයා කිරීමට ට්රේපර නීති උපට්රේෙස් 
ලබා ගැැනීම වාැෙගැත් ට්රේ�. 



සේ�වාය අවාසන් කිරීම 
රැකියාවාකින් ඉවාත්වා යෑම
ට්රේබාට්රේහාෝ රැකියාාවාල ෙැනුම් දියා යුතු අවාම කාල සීමාවාක් ඇති 
අත්යාර සාමානාට්රේයාන් ට්රේමයා සති ට්රේෙට්රේක් සිට හාත්යාර ෙක්වාා ට්රේ�. 
සාමාන් යාට්රේයාන් ට්රේමයා ඔබට්රේ� ගිවිසුට්රේම් නූත්යාන පාොනට්රේ� ට්රේහාෝ 
වාාවාසායාක එකඟත්යාාට්රේ� සඳහාන් වානු ඇත්යා.

ඔබට රැකියාාවා හාැර යාාමට අවාශා නම්,  ට්රේස්වාා  ට්රේයාෝජකයාාට 
අොළ අවාම ෙැනුම් දීට්රේම් කාලයා ලබා දීමට ත්යාහාවුරැ කර 
ගැන්න නැත්නම්, ගිවිසුම උල්ලංඝනයා කිරීම සම්බන්ධට්රේයාන් 
ඔබට එට්රේරහිවා නීති මගින් කටයුතු කිරීමට ඔවුන්ට හාැකියා. 

ස්ථිර ට්රේස්වාකට්රේයාකු වාශට්රේයාන් ඔබ රැකියාාට්රේවාන් ඉවාත් වාන විට 
ඔට්රේ� අවාසාන වාැටුප් පට්රේත්, ඔබ භාාවිත්යා කර ට්රේනාමැති වාාර්ෂික 
නිවාාඩු ආදී හිමිකම් සඳහාා ට්රේගැවීම් සිදු කර තිබියා යුතුයා. 

අසාධාාරණ සේලැස සේ�වාසේයන් පහැ කිරීම
අකාරැණික, අසාධාරණ ට්රේහාෝ පිංළිගැත්යා ට්රේනාහාැකි 
ආකාරයාකින් ඔබවා ට්රේස්වාට්රේයාන් පහා කිරීම සිදු ට්රේනාවියා යුතුයා. 
ට්රේමයාට පහාත්යා ෙැක්ට්රේවාන ට්රේේ ඇතුළත් වියා හාැකියා:
• ට්රේස්වාට්රේයාන් පහා කිරීම සඳහාා ට්රේ�තුවාක් ට්රේනාමැති වීම
• ට්රේස්වාට්රේයාන් පහා කිරීමට ට්රේපර ඔට්රේ� වාැඩකටයුුුතු වාැඩි 

දියුණු කර ගැැනීම සඳහාා වාන අනතුරැ ඇඟවීමක් ලබා  
දී ට්රේනාතිබීම

• ඔට්රේ� ට්රේස්වාා ට්රේයාෝජකයාා විසින් ට්රේස්වාා ස්ථාානට්රේ� ඇති නීති 
අනුගැමනයා කර ට්රේනාතිබීම

ඔබට ට්රේමයා සිදු වුවා ට්රේහාාත්, රැකියාාවා අහිමි වී දින 21ක් 
ඇතුළත්යා Fair Work ට්රේකාමිසම මගින් අසාධාාරණ සේලැස 
සේ�වාසේයන් පහැකිරීසේම් අයදුමක් ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කළ 
හාැකියා. ඔබ එයින් සාර්ථාක වූට්රේ� නම්, එක්ට්රේකෝ ඔබට 
රැකියාාවා ආපසු ලැබීම ට්රේහාෝ ඔබට සිදු වූ පාඩුවා ට්රේවානුට්රේවාන් 
ට්රේගැවීම් කිරීම සිදු ට්රේ�. 

අනවාශ්ය�කත්වාය
සමහාර විට වාාාපාර ට්රේවානස් කිරීමක් නිසා රැකියාා 
අනවාශාකත්වායාට පත් වීම සිදු වියා හාැකියා. 
අනවාශාකත්වායා යානුට්රේවාන් අෙහාස් වානුට්රේ� ඔට්රේ� රැකියාාවා 
(ඔට්රේ� ත්යානතුර, ඔට්රේ� වාැටුප, ඔබ වාැඩ කරන පැයා ගැණන, 
වාැඩ කරන ස්ථාානයා හාා ඔට්රේ� රාජකාරී) ත්යාවා දුරටත් 
ට්රේනාපවාතින බවායි. 

ඔට්රේ� රැකියාාවා අනවාශාකත්වායාට පත් වූ බවා ඔබට පැවාසුවාත් 
ත්යාාම එම ත්යානතුර ඇත්නම් ට්රේහාෝ ඒ සමාගැට්රේම් ම ට්රේවානත් 
රැකියාාවාක් සඳහාා ඔබවා අනුයුක්ත්යා කළ ට්රේහාාත්, නැත්නම් ඔට්රේ� 
ට්රේස්වාාට්රේයාෝජකයාා අවාශා උපට්රේේශන ක් රියාාවාලියා අනුගැමනයා 
කර නැත්නම් ඔබට අසාධාරණ ට්රේලස ට්රේස්වාට්රේයාන් පහාකිරීම 
පිංළිබඳ අයාදුමක් ඉදිරිපත් කළ හාැකියා. 

ස්ථිර ට්රේස්වාකට්රේයාකු ට්රේස් ඔබ අනවාශාකත්වායාට පත් 
වුවාට්රේහාාත්, ඔබට අනවාශාකත්වා වාැටුප් ලබා ගැත්යා හාැකි 
වානු ඇත්යා. ට්රේමයා සාමානාට්රේයාන් වාසරක කාලයාක් රැකියාාවා 
කිරීට්රේමන් අනතුරැවා සති හාත්යාරක වාැටුප  වාන අත්යාර ඔබ 
ට්රේකත්යාරම් කාලයාක් රැකියාාවා කර ඇත්ෙ යාන්න හාා ඔට්රේ� 
ගිවිසුට්රේම්, පාොනට්රේ� ට්රේහාෝ වාාවාසායික එකඟත්යාාට්රේ� සඳහාන් 
වාන්ට්රේන් ට්රේමානවාාෙ යාන්න මත්යා පෙනම්වා පවාතී.

ප්රසේයෝජනවාත් සම්බන්ධා�ා
ට්රේමම අත්පතිාකාට්රේ� ඔබට උෙ� ලැබියා හාැකි ආයාත්යාන 
ගැණනාවාක් අප විසින් ෙක්වාා ඇත්යා. එම ආයාත්යාන සම්බන්ධ 
කර ගැත්යා හාැකි ආකාරයාන් පහාත්යා ෙැක්ට්රේ�. 

JobWatch හි  �ා�තු රහි�, රහැසි��  දුරකථාන 
සේ�ොරතුරු සේ�වාාවා
දුරකථාන: (03) 9662 1933 (නාගැරික ට්රේමල්බන්),  
1800 331 617 (පාාට්රේේශීයා Vic, Qld, Tas)
සේවා� අඩවිය: jobwatch.org.au

Fair Work ඔම්බුඩ්�මන්වාරයා
දුරකථාන: 13 13 94
සේවා� අඩවිය: fairwork.gov.au

Fair Work සේකොමිසම
දුරකථාන: 1300 799 675
සේවා� අඩවිය: fwc.gov.au

ඔ�සේ�ලියානු බදු කාර්යාලැය
දුරකථාන: 13 28 61
සේවා� අඩවිය: ato.gov.au

ඔ�සේ�ලියානු මානවා හිමිකම් සේකොමිසම
දුරකථාන: 1300 656 419
සේවා� අඩවිය: humanrights.gov.au

වාියාාචනයා: මට්රේම ත්යාොරත්යාුරු සාමාන්යා ත්යාොරත්යාුරු පමණක් වාන අත්යාර වාෘත්යා්ත්යාීමයා නෛත්යාික 
උපෙට්රේස් වාට්රේනුවාට ආෙේශකයාක් නොවාේ. මට්රේම ත්යාොරත්යාුරුවාලට අනුවා කටයාුත්යාු කිරීමට පට්රේර 
ඔබගැේ පෞේගැලික ත්යාත්යා්ත්යා්වායා ගැැන නීත්යාීඥයාට්රේකුගැට්රේන් නෛත්යාික උපෙට්රේස් ලබා ගැත්යා යාුත්යාුයා.


