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 اتصل بـمكتب العامل
 املهاجرين إذا كنت تعتقد
 أنك تحصل عىل راتب أقل

من الراتب القانوين

 إذا وجدت نفسك تتعرّض لإلستغالل  يف العمل
 حتى  بعد ان تحّدثت مع صاحب العمل، عليك ان

 تقوم بهذه األمور

 اسأل زمالئك يف العمل عام إذا كانوا هم أيضا يتعرّضون لإلستغالل من قبل صاحب العمل . قم
بذلك بعيدا عن موقع العمل

احتفظ  بسجل معك . ويجب ان يحتوي عىل أعمدة لكل:

إذا حرض موظّفون من مكتب أمني مظامل العمل العادل

للقائهم يف مكان العمل ، وهم سيتّخذون ترتيبات بديلة اخرى.
تعاون معهم وإصغ جيّدا لتعليامتهم. او اي من نقابات العامل يف مكان  عملك إلجراء تحقيق ،

عدد الساعات التي اشتغلتها

 التاريخ ، والتوقيت  لبداية الدوام ونهايته

فرتات االسرتاحة التي تأخذها خالل الدوام

  (Fair Work Ombudsman)

 إذا وجدت نفسك تتعرّض لإلستغالل  يف العمل حتى  بعد ان تحّدثت مع صاحب
العمل، عليك ان تقوم بهذه االمور: إذهب اىل مكان آمن خارج موقع العمل

 لديك الخيار بأن تطلب هذه الخدمات كانك مجهول الهوية او بإمكانك اإلفصاح عن هويتك
 بدون علم اصحاب العمل قم بذلك بأرسع وقت ممكن. عند القيام برشح قضيتك ، تذكّر ان

’Exploitation‘تقّدم لهم املعلومات املطلوبة تحت بند
قامئة التدقيق . هذا يساعدهم يف إجراء تحقيقاتهم يف املصالح  ‘Making A Report’

“و كتابة تقرير

“

(من اآلفضل ان يكون بيتك ، او منزل صديق) 

”االستغالل“
يف

برسعة وبكفاءة

،واتصل 
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هل لديك / تعرف...
(ABN) اإلسم القانوين،

قامئة التدقيق : عمل التقرير

رقم السّجل التجاري األسرتايل
 والتجاري للمصلحة/املؤسسة التي تعمل بها؟ تحّقق من

وثائق التوظيف لتعرف ذلك

فيام اذا وقّعت إتفاقا مسّجال و/او عقدا؟

أية أدلة أخرى تثبت فيها أنك تتعرّض 

 نطاق عملك؟ املهاّمت النموذجية التي تقوم بها خالل
عملك؟

ما إذا كانت هذه الرشكة Pty Ltd, Inc. or Ltd company؟

ما هي املكافأة املعتمدة  التي يدفع لك الراتب مبوجبها؟

لإلستغالل؟ 

دفرت السّجل الخاص بك وقسائم دفع الرواتب؟

منذ متى وأنت تعمل يف هذا العمل؟

 نعلم انه من الصعب  تقديم تقرير عن ظروف عملك.
 ستشارك يف تقديم األدلّة التي تثبت انك ، ورمبا اآلخرين

 من حولك ، قد تعرّضوا لظروف عمل غري مرضية . يف كافة
 اآلحوال ، عند رفع التقرير بقضيتك لهذه الجهات ، فانه

 بإستطاعتهم مساعدتك انت وزمالئك يف هذه األوقات
 العصيبة . معا، ستكون واقفا من أجل الحصول عىل حقوق

عمل افضل لك ولآلخرين من حولك

 ال يسمح لك بأخذ إجازة بالرغم من انك موظّف بدوام جزيئ
او دوام   كامل ؟ مل يدفع لك بدل اإلجازة املدفوعة ؟

تعرّضت للرتهيب ، والتهديد والتحرّش يف العمل؟

تتقاىض اجرا أقل مام تستحق، او ال يدفع لك صاحب العمل؟
تعمل عدد ساعات أكرث من املسموح لك مبوجب تأشريتك ؟

 مل تتلق تعويضا عن اإلصابات التي تعرّضت لها أثناء العمل؟

تعمل يف بيئة غري آمنة ؟

إزاحتك من عملك بدون تقديم سبب او رشح معقول؟

 تعرّضت للتمييز العنرصي يف موقع العمل بسبب أصولك ،
معتقداتك الدينية أو السياسية ؟

إذا اعتقدت أنك فصلت
من العمل بشكل تعسفي ، 

الفصل لتخرب بذلك أمني مظامل العمل العادل
يوماً من تاريخ أمامك

هل

 إذا أعطاك صاحب العمل إشعاراً بالفصل ، يتوجب عىل
 صاحب العمل أن يقّدم هذا اإلشعار لك خالل فرتة ترتاوح

 بني اسبوع اىل اربعة اسابيع ، حسب طول فرتة عملك .
 ولن يتم تقديم هذا اإلشعار يف حال  تورطك يف حالة سوء

 سلوك خطري ، كالرسقة ، واالحتيال او اإلعتداء .  يحّق
 لك يف الدفعة النهائية ، نفس امليّزات التي كنت ستحصل

عليها لو أنك قدمت استقالتك

 .the Fair Work Ombudsman
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  تأكّد من أن صاحب العمل قد أعطاك ملّخصا عن
السالمة يف املوقع . وإذا بدا لك شيئ ما غري آمن لك

قل شيئا . وإذا كنت تعمل يف أحد معاهد التعليم الفّني
 والتدريب ، فيجب ان تكون تحت املراقبة  واإلرشاف 

طوال الوقت

قامئة مراجعة االستغالل
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