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நீங்கள் குறைந்த 
ஊதியம் 
பெறுகிறீரக்ள் 
என்று நிறனதத்ால் 
MWC ஐ பதாடரப்ு 
பகாள்ளவும்

நீங்கள் உங்களுறடய முதலாளியிடம் 
பெசிய பிைகும், பேறல பெய்யும் இடதத்ில் 
நீங்கள் சுரண்டலுக்கு ஆளானால் 
பின்ேருேனேை்றை நீங்கள் பெய்யலாம்:

உங்களுடைய சக ஊழியரக்ளும் உங்களுடைய முதலாளியால் 
சுரண்ைப்பைட்ிருக்கிறாரக்ளா என்று அவரக்டளக் ககளுங்கள். 

குறிப்கபடு ஒன்டற டவதத்ுக்் காள்ளுங்கள். உங்களுடைய 
குறிப்கபைட்ில் கீழ்வரும் விையங்கடளக் குறிதத்ுடவதத்ுக ்
்காள்வதற்கான பிரிவுகள் இருக்ககவண்டும்: 
• நீங்கள் கவடல ்சய்துள்ள மணிதத்ியாலங்கள்
• உங்களுடைய கவடல கநரங்களின் திகதி, கவடல துவங்கும் 

மற்றும் முடிவடையும் கநரங்கள்
• உங்களுடைய கவடல கநரதத்ில் நீங்கள் எடுதத்ுக்்காண்ை ஓய்வு 

கநரங்கடளப் பற்றிய விபரங்கள்

பணியிை நியாய அரச குடறககைப்ாளர’் அல்லது ்தாழிலாளர ்
சங்கம்,நீங்கள் கவடல ்சய்யும் இைதத்ிற்கு விசாரடணகளுக்காக 
வநத்ால், அவரக்ள் ்சால்வடதக் காது்காடுதத்ுக் ககைட்ு 
அவரக்ளுடைய அறிவுறுதத்ல்கடளப் பின்பற்றுங்கள். நீங்கள் 
கவடல ்சய்யும் இைதத்ில் அவரக்டளச ்சநத்ிப்பது  உங்களுக்கு 
சங்கைமாக இருநத்ால் அடத அவரக்ளுக்குச ்்சால்லுங்கள், அவரக்ள் 
மாற்று ஏற்பாடுகடளச ்்சய்வாரக்ள்.

நீங்கள் உங்களுறடய முதலாளியிடம் பெசிய பிைகும், 
பேறல பெய்யும் இடத்தில் நீங்கள் சுரண்டலுக்கு ஆளானால், 
பின்ேருேனேை்றை நீங்கள் பெய்யலாம்: 
உங்கள் ெணியிடத்திை்கு பேளிபய ஒரு ொதுகாெ்ொன 
இடத்திை்குெ ்பெல்லுங்கள் (முன்னுரிறம உங்கள் வீடு, அல்லது 
நண்ெரின் வீடு), கீழ்கண்ட நிறுேனங்கறள  பதாடரப்ு 
பகாள்ளுங்கள்:

Migrant Workers Centre: 03 9659 3516 
Fair Work Commission: 1300 799 675

உங்களுடைய ்பயடரச ்்சால்லாமல், அநாமகதயமான 
முடறயிலும் நீங்கள் உதவி நாைலாம் அல்லது உங்களுடைய 
முதலாளிக்குத ்்தரியாமல் உங்களுடைய அடையாளதட்த 
நீங்கள் ்வளிப்படுதத்லாம். கூடிய விடரவில் இடதச ்்சய்யுங்கள். 
உங்களுடைய பிரசச்ிடனடய நீங்கள் விளக்கிச ்்சால்லும்கபாது, 
‘சுரண்ைல்’ மற்றும் ‘புகார ்்சய்தல்’ சரிபாரப்்பு அைை்வடணயில் 
்சால்லப்பைட்ுள்ள தகவல்கடள மறக்காமல் ்சால்லுங்கள். 
நிறுவனதட்தப் பற்றிய விசாரடணகடள விடரவாகவும், 
திறடமயாகவும் நைதத் இது அவரக்ளுக்கு உதவும்.

பேறலத ்தலதத்ில் 
சுரண்டலுக்கு 
உள்ளாதல்



உங்களுக்கு ்தரியுமா...  
•  நீங்கள் பணிபுரியும் நிறுவனதத்ின்  ABN இலக்கம், 

சைை் மற்றும் வரத்த்க ்பயர ்என்ன்வன்று 
உங்களுக்கு ்தரியுமா? நீங்கள் கவடலக்குச ்
கசரும்கபாது உங்களுக்குத ்தரப்பைை் 
ஆவணங்களில் இநத் விபரங்கள் இருக்கின்றனவா 
என்று பாருங்கள். 

•  பதிவு ்சய்யப்பைை் உைன்பாடு அல்லது 
ஏகதனும் ஒப்பநத்தத்ில் நீங்கள் டக்யாப்பம் 
இைட்ிருக்கிறீரக்ளா? 

•  எநத் நிரண்யிக்கப்பைை்  ஊதியதத்ின் 
அடிப்படையில் உங்களுக்கு ஊதியம் தருகிறாரக்ள்? 

•  உங்களுடைய கவடல என்ன என்று ்தரியுமா? 
கவடலயில் இருக்கும்கபாது வழடமயாக நீங்கள் 
்சய்யும் கவடலகள் என்ன என்று ்தரியுமா? 

•  உங்களுடைய கவடல கநரங்கடளப் பற்றிய 
குறிப்கபடு மற்றும் சம்பளதத்ுண்டுகள் உள்ளனவா? 

•  நீங்கள் சுரண்ைலுக்கு ஆளாகிறீரக்ள் என்பதற்கான 
மற்ற ஆதாரங்கள் ஏதும் உள்ளனவா? 

•  நீங்கள் கவடல ்சய்யும் நிறுவனம்  Pty Ltd, Inc. -யா 
அல்லது Ltd company -யா? 

•  இநத் நிறுவனதத்ில் நீங்கள் எவ்வளவு காலம் கவடல 
பாரத்த்ிருக்கிறீரக்ள்?

உங்களுடைய கவடல நிடலடமகடளப் பற்றிப் 
புகார ்்சய்வது சிரமம் என்பது எங்களுக்குத ்
்தரியும். நீங்களும், அகநகமாக உங்களுக்கு 
அருகிலுள்ள மற்றவரக்ளும் திருப்திகரம் இல்லாத 
கவடலச ்சூழல்களுக்கு ஆளாகியிருக்கிறீரக்ள் 
என்படத நிரூபிக்கும் ஆதாரங்கடள நீங்கள் 
்காடுக்ககவண்டியிருக்கும். இருநத்ாலும், 
பிரசச்ிடனகடளப் பற்றி இநத் முகடமகளுக்கு 
நீங்கள் புகார ்்சய்வதால் இநத்க் கடினமான 
சூழ் நிடலயில் உங்களுக்கும் உங்களுடைய சக 
்தாழிலாளரக்ளுக்கும் அவரக்ளால் உதவி ்சய்ய 
இயலும். உங்களுக்கும், உங்கடளச ்சுற்றியுள்ள 
மற்றவரக்ளுக்கும் இன்னும் நல்ல  கவடலதத்ல 
உரிடமகள் கிடைக்க நீங்களும் இநத் முகடமகளும் 
உதவியாக இருக்கும்!

2 of 2
migrantworkers .org.au

பேறலத ்தலதத்ில் 
சுரண்டலுக்கு 
உள்ளாதல்

புகாபரான்றைத ்
தயாரப்ெய்யும் ெரிொரெ்்பு 
அடட்ேறண:

நீங்கள் ... 
•  உங்களுடைய இனம், மதம் அல்லது அரசியல் 

கருதத்ுக்களுக்கடள முன்னிைட்ு வேடலதத்லதத்ில் 
பாகுபாைாக நைதத்ப்படுகிறீரக்ளா? 

•  நியாயமான விளக்கம் இல்லாமல் வேடலயில் 
இருநத்ு நீக்கப்பைட்ீரக்ளா? 

   • எழுதத்ு மூலமான வேடல நீக்க அறிவிப்பு 
ஒன்டை உங்களுடைய முதலாளி உங்களுக்குக ்
ககாடுக்கிைார ்என்ைால், நீங்கள் எே்ேளவு காலம் 
வேடல கெய்திருக்கிறீரக்ள் என்படதப் கபாறுதத்ு 
1 முதல் 4 ோரங்களுக்கு முன்பாக அேர ்அடத 
உங்களுக்குக் ககாடுக்கவேண்டும். களவு, வமாெடி 
அல்லது தாக்குதல் வபான்ை பாரிய தேைான 
நைதட்தயில் நீங்கள் ஈடுபைட்ிருநத்ால் இநத் 
அறிவிப்டப உங்களுக்குக் ககாடுக்கமாைை்ாரக்ள்.

•  நீங்கள் ஒரு பகுதி வநர அல்லது முழு வநரத ்
கதாழிலாளியாக இருநத்ும் விடுப்பு எடுக்க 
உங்கடள அனுமதிக்கவில்டலயா? ஊதியதவ்தாடு 
கூடிய விடுப்பு எடுதத்தை்கு உங்களுக்கு ஊதியம் 
தரப்பைவில்டலயா?   

•  வேடலதத்ளதத்ில் உருைட்ி மிரைை்ப்படுகிறீரக்ளா, 
அெச்ுறுதத்ப்படுகிறீரக்ளா அல்லது கதால்டலக்கு 
ஆளாகிறீரக்ளா? 

•  பாதுகாப்பை்ை சூழ்நிடலயில் வேடல கெய்கிறீரக்ளா?
   •  உங்களுடைய முதலாளி உங்களுக்குப் 

பாதுகாப்டபப் பை்றிய தகுநத் விளக்கங்கடளக ்
ககாடுக்கிைார ்என்படத உறுதிப்படுதத்ுங்கள். 
பாதுகாப்பிை்கு ஆபதட்த உண்ைாக்கக் கூடிய 
விையங்கள் எடதயும் நீங்கள் பாரத்த்ால், அடதப் 
பை்றித ்கதரியப்படுதத்ுங்கள். கதாழில்பழகுநர ்
பயிை்சி அல்லது வேடலப் பயிை்சியில் நீங்கள் 
இருநத்ால் எல்லா வநரதத்ிலும், உங்களுக்கு 
வமை்பாரட்ேயாளர ்ஒருேர ்இருக்கவேண்டியது 
கைை்ாயம். 

•  ஊதியம் குடைோகத ்தருகிைாரக்ளா, அல்லது 
உங்களுடைய முதலாளி உங்களுக்கு ஊதியம் 
தராமல் இருக்கிைாரா? 

•  உங்களுடைய விொவில் அனுமதிக்கப்பைட்ுள்ளடத 
விை அதிகமான மணிதத்ியாலங்களுக்கு வேடல 
கெய்கிறீரக்ளா?  

•  வேடலதத்லதத்ில் உங்களுக்கு ஏை்பைை் 
காயதத்ிை்கான நஷ்ைஈடு உங்களுக்குத ்
தரப்பைவில்டலயா? 

சுரண்டறல தடுக்கும்  
ெரிொரெ்்பு அடட்ேறண: 


