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தற்காலிகத் ததாழிலாளி 
ஒருவருக்கு: 
•  குறிப்பிடட் 

மணிதத்ியாலங்களுக்கு வேலல 
இருக்கும் என்ற  உதத்ரோதம் 
கிலடயாது

•  பபாதுோக மாறுபடட் 
வேரங்களில் வேலல பெய்ோர்

•  வோய் விடுப்பு மற்றும் ேருடாேத் 
விடுப்பு ஆகியேற்றிற்கு இேர ்
ஊதியம் பபறமாடட்ார்

•  பதிவு பெய்யப்படட் 
உடன்படிக்லக, 
ேிரண்யிக்கப்படட் அல்லது 
பணியமரத்த்ல்ஒப்பேத்ம் 
ஒன்றினால் 
வேண்டப்படட்ாபலாழிய, 
பெய்யும் வேலலலய அேர ்
ேிறுதத்ிகப்காள்ளலாம். 

தற்காலிகத ்
ததாழிலாளிகளுக்குப் 
பின்வரும் உரிமமகள் 
உள்ளன: 
•  தனக்குெ ்ெமமான முழு 

வேர அல்லது பகுதி வேரத ்
பதாழிலாளரக்லள விட 
அதிகமான மணி வேர உதிய 
வீதம். இது ‘தற்காலிகத ்
பதாழிலாளர ்கூடுதல் பதாலக’  
என்று பொல்லப்படும். 

•  ஊதியமில்லாத 2 ோள் 
பராமரிப்பாளர ்விடுப்பு மற்றும் 
ஒே்போரு தருணத்திலும் 2 
ோள் கருலண அடிப்பலட 
விடுப்பு

•  ஊதியமில்லாத ெமூக வெலே 
விடுப்பு

12 மாதங்கள் ததாடரந்்து 
வவமலயில் இருந்த 
பிறகு, வவமல தவறாமல் 
ததாடருமானால், தற்காலிகத ்
ததாழிலாளி ஒருவரால்:
• ேெதிக்வகற்ற வேலல 

ஏற்பாடுகள் வேண்டுபமனக ்
வகட்க இயலும்

• பிள்லளப்வபறு விடுப்பு 
வகட்க இயலும் 

தற்காலிகத ்ததாழிலாளி
முழு வநரத் ததாழிலாளி ஒருவர:்
•  ஒே்போரு ோரமும் ெராெரியாக 

ஏறதத்ாழ 38 மணி வேரம் வேலல 
பெய்ோர.்

•  பபாதுோக ஒே்போரு ோரமும் 
ஒவர வேரங்களில் வேலல 
பெய்ோர்

•  NES ஆதாயங்கலள முற்றிலும் 
பபறுோர்

•  ஒரு குறிப்பிடட் வேலல அல்லது 
பதாழில்துலறயில், பதாழிலாளி 
ஒருேருக்கான வேலல 
வேரங்கள் முதலாளிக்கும் 
பதாழிலாளிக்கும் இலடவயயான 
உடன்பாடு ஒன்றினால் 
அல்லது ேிரண்யிக்கப்படட் 
அல்லது பதிவு பெய்யப்படட் 
ஒப்பேத்ம் ஒன்றினால் 
ஏற்படுதத்ிகப்காள்ளப்படும்.

•  ஒே்போரு ேருடதத்ிற்கும் ோன்கு 
ோர கால ேருடாேத் விடுப்பு 
(ேீங்கள் எே்ேளவு காலம் வேலல 
பெய்திருக்கிறீரக்ள் என்பலதப் 
பபாறுதத்ு இது அலமயும்).

•  ஒே்போரு ேருடதத்ிற்கும் 
பதத்ு ோடக்ள் தனிேபர/்
பராமரிப்பாளர ் விடுப்பு (ேீங்கள் 
எே்ேளவு காலம் வேலல 
பெய்திருக்கிறீரக்ள் என்பலதப் 
பபாறுதத்ு இது அலமயும்), 
அனுமதிக்கத ்தக்க இரண்டு 
தருணங்களில் ெம்பளதவ்தாடு 
கூடிய இரண்டு ோடக்ளுக்கான 
விடுப்பு மற்றும் அனுமதிக்கத ்
தக்க இரண்டு தருணங்களில் 
ெம்பளதவ்தாடு கூடிய இரண்டு 
ோடக்ள் பராமரிப்பாளர ் விடுப்பு.

• ேீண்டகால வெலே விடுப்பு.
•  பபாது விடுமுலறகள் மற்றும் 

அேத் ோடக்ளில் ொதாரண 
மணி வேரங்களுக்கான ஊதியம் 
பபறுேதற்கான உரிலம.

•  வேலலயில் இருேத்ு 
ேிறுதத்ப்படுேது அல்லது 
ஆடக்ுலறப்பு பெய்யப்படுேது 
ஆகியேற்லறப் பற்றிய 
அறிவிப்பு உங்களுக்குத ்தரப்பட 
வேண்டும்.

முழு வநர வவமல

த�ொழில் பழகுநர ்அல்லது 
பயிற்சிதபறுபவர ்என்ற 
முறறயில், வருடொந�் விடுப்பு, 
நநொய்க்கொல விடுப்பு, தபொது 
விடுமுறறகள் மற்றும் 
இறடநவறளகள் நபொன்ற 
அறன�த்ிற்கும் மற்ற 
த�ொழிலொளரக்ளுக்கு உள்ள 
அந� உரிமங்கள் உங்களுக்கும் 
உண்டு. உங்களுறடய 
நிரண்யிக்கப்படட் ஊதியம் 
அல்லது பதிவுதெய்யப்படட்ுள்ள 
ஒப்பந�்ம் ஆகியவற்றறப் 
தபொறு�ந்�  உங்களது உரிமங்கள் 
அறமயும், ஆகநவ இற�ப் 
பற்றிய �கவல்கறள� ் �ரும் 
ஏடுகறளப் பற்றி உங்களுறடய 
மு�லொளியிடம் நகளுங்கள்.  

ததாழில் பழகுநரக்ள் மற்றும் 
பயிற்சி தபறுபவரக்ள்

ேிரேத்ரத ்பதாழிலாளரக்ள் 
அல்லது குறிப்பிடட் காலப் 
பகுதிகக்ான ஒப்பேத்திலுள்ள 
பதாழிலாளரக்ள்  என்ற ேலகயில் 
பதாழிலாலரக்லள வேலலக்கு 
அமரத்த்லாம்.  

நிரந்தர வவமல
முதலாளி அல்லது பதாழிலாளி 
வேலலலய முடிதத்ுகப்காள்ளும் 
ேலர, பதாடரே்த்ு வேலல 
பெய்யும் அடிப்பலடயில் ேிரேத்ரத ்
பதாழிலாலரக்ள் வேலலயில் 
இருப்பாரக்ள்.  

குறிப்பிடட் காலப் பகுதிக்கான 
வவமல
ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்கு 
அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட 
வேலலக்காக பதாழிலாளி 
வேலலக்கு அமரத்்தப்படுகிறார ்
என்பலத இது குறிக்கும். 
உதாரணத்திற்கு, 6 மாத 
காலத்தில் வேலல முடிே்துவிடும் 
என்ற ேலகயிலான 6 மாத 
கால ஒப்பே்தம். ேிரே்தரத ்
பதாழிலாளரக்லளப் வபாலவே 
அவத ஊதியம், வமலதிக 
ஊதியம் மற்றும் விடுப்புகள் 
ஆகியன குறிப்பிட்ட காலத ்
பதாழிலாளரக்ளுக்கும் உண்டு.  
ேிரண்யிக்கப்பட்ட ஊதியம் 
அல்லது பதிவு பெய்யப்பட்ட 
ஒப்பே்தத்தினால் வமலதிக 
ேிபே்தலனகள் குறிப்பிட்ட 
கால பதாழிலாளரக்ளுக்கு 
விதிக்கப்படலாம்.

நிரந்தர அல்லது குறிப்பிடட் 
காலப்பகுதிக்கான வவமல  

பகுதி வநரத் ததாழிலாளர ்ஒருவர:்
•  ெரொெரியொக, வொர�த்ிற்கு 38 மணி நநர�த்ிற்குக் குறறவொக நவறல 

தெய்வொர்
•  ஒவ்தவொரு வொரமும் ஒநர மொதிரியொன நநரங்களில் நவறல தெய்வொர்
•  முழு நநர� ்த�ொழிலொளர ்ஒருவறரப் நபொல, NES ஆ�ொயங்களுக்கு� ்

�குதி தபறுவொர.் ஒரு வொர�த்ிற்கு 38 மணி நநரம் நவறல தெய்யும் முழு 
நநர� ்த�ொழிலொளி ஒருவருடன் ஒப்பிடும்நபொது , ஒரு வொர�த்ிற்கு நீங்கள் 
எ��்றன மணி�த்ியொலம் நவறல தெய்கிறீரக்ள் என்பற�ப் தபொறு��் 
விகி�ொெெ்ொர�த்ில் இது அறமயும்.

பகுதி வநர வவமல

வவமலயின் 
வமககள்migrantworkers .org.au


