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MIGRANT WORKERS CENTRE
54 Victoria St, Melbourne, VIC 3053 
migrantworkers.org.au
mwc@migrantworkers.org.au
(03) 9659 3516
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@mwcvic 

@mwcvic

  ایا من

:

 در امد پایین وجود
ندارد üکمرتین معاش 

برای19.84 ساعت
2020-21

 خقوق بیشرتی برای
 اضافه کاری یا کار در
 رخصتی های عمومی

 و یا کار در تعطیلی
 های هفته ای داده

منیشود

 مستحق حقوق
اضافه کاری

 رخصتی با معاش
ندارد

 اجازه رخصتی در
 زمان که مریض ویا
 برای رخصتی های

،عمومی را دارید

ü،بعضی اوقات

ü

،بعضی اوقات
 بیمه ای کاری ندارد
 به جز اینکه خودت

داشته باشی

ü

 صاحب کار باید برای
 شام حقوق تقاعدی

پرداخت کند

 صاحب کار باید
 برای بیمه ای کاری
 و دریافت امتیازی

 در صورت که در کار
اسیب دیده باشید

 بعضی اوقات، صاحب کار برایتان میگوید که شام کارگر
.قراردادی مستقل هستید در حالیکه شام کارمند هستید

 نباشید. چی کاری میتوانیدABN اگر فکر میکنید که شام در

 ما میتوانیم شام را کمک کنیم اگر فکر میکنید بعضی چیز
:ها درست نیست

3516 9659 (03)زنگ بزنید به 
یک قرار مالقات در ویبسایت ما بسازید 

migrantworkers.org.au/get_help

•    

• 

:کارهای که فعال شام انجام داده میتوانید

 از صاحب کار خود قرار داد بخواهید قبل ازینکه کار را
اغاز کنید

،

•    

•    

•    

 باید داشته
باشم

؟
تفاوت ها را در قوانین و رشایط کار مقایسه کنید

 حقوق،
 کاری در تعطیلی

 های هفته و رخصتی
 های عمومی هستید

 و بعضی اوقات
 حقوق هم پرداخت

میشود

 حقوق
تقاعدی نیست

 اگر مشرتی قرار داد
 را خامته بدهد، شام

 منیتوانید توسط
Fair Work Commission
 کدام در خواست برای

 مرخصی غیر منصفانه
 کرده منیتوانید

 اکر صاحب کار شام
،را از کار اخراج کند

شام میتوانید توسط
Fair Work Commission

شاکایت درج کنید

 صاحب کاران خالف کار قصدا این کار را میکند که برای شام
.کم معاش و دیگر حقوق پرداخت کند. این غیر قانونی است

؟انجام دهید

شام میتوانید.

 نامه، پیام، ایمل وهمه اسناد از قبیل قرار داد، قبض
غیره را که به کار شام ربط دارد نگه دارید

 از متامی جلسات و زنگ که به صاحب کار خود میکنید
بشمول تاریخ و زمان ان،نوت بگیرید

 از متامی کار های که به توگفته که انجام بدهید ثبت    •
داشته باشید

 و مکان وقت کاری را ثبت داشته،از متامی تاریخ، زمان    •
باشید



 

                                                                                                         
 

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                              
  

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

؟ABNچی است
ABN معنی

ایا من یک کارگر مستقل هستم و یا کارگر استخدام شده؟

 این فکتور هایست که شام میتوانید یک کارکن و
یک کارگر قرار دادی مستقل را تشخیص بدهید

ABN شام بیشرت یک کارگر مستقل هستید و باید
:داشته باشید اگر

 امکان بیشرت است که شام یک کارمند باشید و باید
:

برای خود کار میکنید و کنرتل باالی کار خود دارید
)

(

 کار برای کسی دیگر میکنید - صاحب کار شام کنرتل
:میکند که

چطور و چگونه کار را انجام دهید
ساعات کاری شام را تعیین میکند

)( تعیین جای کار

•  
•  
•   

 شام میتوانید خدمات برای اشخاص مختلف در
زمان که شام تعیین میکنید ارایه دهید

 شام را اجازه منیدهد در ساعات کاری که برای صاحب
کار انجام وظیفه بدهید برای دیگری کار کنید

 این شام هستید که خدمات خود را برای مردم تبلیغ
 میکنید

 صاحب کار شام تبلیغات خدمات خودرا خودش
انجام میدهد

شام سامان و لوازم از خود را استفاده میکنید صاحب کار برای شام وسایل کا را میدهد

 شام میتوانید تصمیم بگیرید که کار را برای شخص
دیگر بدهید و برای شان پول بدهید

 صاحب کار شام تصمیم میگیرد که اگر کسی دیگر
بخش از کار را انجام دهد

 مشرتی شام میتوانید قرار داد را فسخ کند اگر شام
به تهد خود عمل نکنید

 صاحب کار میتواند که شام را از کار اخراج کند و یا کار
شام را به تعلیق بیاندازد با دالیل مختلف

 این شام هستید که یونیفورم را انتخاب میکنید،
هرچی باشد صاحب کار برای تان یونیفورم میدهد

شام کارت تجارتی خود را دارید  کارت تجارت شام همچنان نام صاحب کار شام هم
 است

 شام متامی مالیه و حقوق تقاوتی خود را اداره
میکنید

،صاحب کار از درامد شام مالیه را کم میکند

 شام وقتی حقوق خود را دریافت میکنید که
 صورت حساب و لیست کارهای که شام انجام داده

 اید را به کسیکه شام قرار داد کرده اید که حقوق
 شام را بپردازد ارسال منایید

 صاحب کار شام بطور معمول برای تان بر اساس ساعت
،که کار کرده اید میپردازد

 متامی تجاران به.منرب تجارتی اسرتالیای است
 داشته باشند، تا توسطABNشمول کارگران مستقل باید

.مردم و دیگرتجاران و دولت شناسایی شوند

 بسیاری از مردم تجارت خود را توسط عرضه خدمات به
 قرض مثال، سارا هر هفته برای.دیگران به بپیش میربد

 چندین مشرتیان خود خدمات باغبانی در مقابل پول ارایه
 سارا یک.میدهد که این عاید را برای خود نگه میدارد

.داشته باشدABN کارگر مستقل است و باید یک

 اشخاص دیگر برای یک تجارت که دیگران صاحب ان است
 این اشخاص کارمند است و برای تجارت که.کار میکند

TFN کارکنان باید.انها کار میکنند صاحب کار انها میباشد
 و صاحبان کار نباید از انها.را برای صاحب کار خود بدهند

ABNتقاضا نکنند.

.

 خواه که شام.این لیست فقط یک رهنامست
 کارگرقراردادی مستقل هستید یا کارمند با در نظر گرفنت

 اگر شام مطمن.فکتورهای هر دوجانب میتوانید بفهمید
.میتواند شام را کمک کندMigrant Workers Centre نیستید

TFNبدهید اگر

 شام میتوانید به کار نه بگویید اگر،فرض مثال
برای شام دور است و یا وقتش مناسب نیست

عادتا در ساحه ای رهنامی کار

 بر اساس ،

 معیار های کاری یا اخالقی

 و برای
شام حقوق تقاعدی میدهد

 بدون در نظر داشت اینکه
چی کاری را انجام داده اید

 شام تصمیم میگیرید که به رخصتی بروید یا کار
 نروید اگر مریض هستید در حالیکه میدانید درآمد

منی داشته باشید

 صاحب کار شام رخصتی و مریضی ساالنه شام را
 تایید میکند بعد ازینکه شام انها را خرب داده باشید،

بیشرت اوقات برای شام حقوق تان هم میدهد

 مانند خریدن ،شام مصارف تجارت خود را میدهید
 بیمه و شام متامی مفاد که بعد از مصارف

بدست می آید نگه میدارید

 صاحب کار شام برای متامی مصارف تجارتی میپردازد
 و صاحب کار شام ،مانند حقوق کاری شام یا بیمه

متامی مفاد را نگه میدارد


