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 التوقعات المتعلقة بالخدمة 
 

 يساعد مركز العمال المهاجرين العمال من حاملي التأشيرات المؤقتة أو من أصول مهاجرة في  القضايا المتعلقة 

 بمكان العمل.
 
 

 كيف يمكننا ان نساعد
 

 الحقوق والقوانين.يمكننا تقديم معلومات عن حقوقك في مكان العمل وكيفية  تفعيل هذه  •

   

 كما يمكننا مساعدتك بصورة عامة بإعالمك عن الخيارات  المتاحة امامك عند مواجهة مشكلة تتعلق بعملك.  •
 

يمكننا مساعدتك في التواصل مع صاحب العمل واألشخاص اآلخرين المشاركين في المشكلة ، لمعرفة ما إذا   •

 كان يمكن حلها

 

ولجان   /Fair Work Ombudsman   القضايا مع أمين المظالم للعمل العادليمكننا مساعدتك في إثارة  •

   حقوق اإلنسان والمنظمات الحكومية األخرى

 

   يمكننا مساعدتك في االنضمام إلى  نقابة والمشاركة فيها إذا كنت ترغب في ذلك •

 

 يمكننا توجيهك أو إحالتك إلى منظمات أخرى للحصول على مزيد من المساعدة ، بما في ذلك   •

  WorkCover. إذا كنت بحاجة إلى مشورة محام أو تمثيل في المحكمة أو المساعدة في نزاع

المثال ، او  قد تحتاج إلى مساعدة منظمة أخرى إذا كان استفسارك أو مشكلتك ال تقع ضمن ما ورد أعاله ، على سبيل 
   مشورة حول تأشيرتك

 
 ما يمكن أن تتوقعه أثناء قيامنا بمساعدتك

 

 ان المساعدة التي نقدمها مجانية •

 

يتم أحيانًا استخدام ومشاركة البيانات التي تم جمعها  تظل معلوماتك الشخصية وظروفك دائًما خاصة وسرية.   •

والدعوة وتنظيم شؤون العمال المهاجرين . نحن ال  بشكل صارم وبصورة مجهولة مع شركائنا لغرض البحث 

  .نبيع البيانات على االطالق

 

سنقوم  بقدر االمكان بتعيين موظفين أو متطوعين يتحدثون لغتك ليكونوا نقطة اتصالك معنا. وسنوفر   •

    .المترجمين الفوريين اذا دعت الحاجة
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في بعض األحيان ، نحتاج إلى وقت لإلجابة على سؤالك أو للنظر في المستندات واألدلة التي قدمتها لنا. سنعاود  •

 االتصال بك بمجرد حصولنا على إجابات ومعلومات لك. ومع هذا ، فإننا  

 .نعطي األولوية للعمال بناًء على عوامل اخرى مثل االلتزام بالمواعيد النهائية القانونية

 

نساعدك على إبالغك بخياراتك لحل مشكلتك ، ولكن من حقك أن تقرر اإلجراء الذي ترغب في اتخاذه. نحن   قد •

 .  ال نتخذ أي خطوات نيابة عنك بدون إذن منك

 

أثناء قيامنا بمساعدتك ، يمكنك االستمرار في التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني أو عبر الهاتف أو الرسائل   •

ع الموظف أو المتطوع المعين لك.  سنرد على طلبات التعيين كحد اقصى في غضون يومي النصية مباشرة م

 العمل التاليين اللذين يعمل فيهما الموظف المعين

 

إذا قمنا بإحالتك إلى منظمة أخرى للحصول على مزيد من المساعدة ، فسنقوم بالمتابعة معك مرتين على األقل   •

 ك أم الللتحقق مما إذا كانوا على اتصال ب

 

بينما نبذل قصارى جهدنا دائًما لمساعدتك في حل مشكلتك ، ال يمكننا أن نعد بالنتائج ، وهناك أوقات حاولنا فيها  •

كل شيء ضمن نطاق النقاط المذكورة أعاله ضمن "ما يمكننا المساعدة فيه". سنكون صادقين معك بشأن هذا  

    وقف مساعدتناالقيد وسنقدم لك إشعاًرا معقوالً إذا احتجنا إلى 

 

 الذي يمكنك القيام به للحصول على أقصى استفادة من مساعدتنا 
 
 

إذا قدمت أكبر قدر ممكن من المعلومات والوثائق واألدلة  في أقرب وقت ممكن ، فهذا يساعدنا على اإلجابة   •

نحتاج إلى إجابة عليها   بدقة على أسئلتك وتزويدك بالمعلومات حول خياراتك.  نطرح عليك فقط األسئلة التي 

    .بهدف تقديم الدعم لك

 

 .حقق من بريدك اإللكتروني وهاتفك ألننا سنستخدمهما لتقديم تحديثات أو طلب مزيد من المعلومات •

 

إذا لم تكن متأكًدا أو مرتبًكا بشأن المعلومات التي نقدمها لك ، فيرجى إخبارنا حتى نوضحلك المعلومات اكتر.   •

 ث  و الحصول على المعلومات من منظمات أخرى اذا كنت ترغب في ذلك. نشجعك ايضا بالبح


