
هل من األفضل أن تكون موظًفا؟
قارن االختالفات يف حقوق ورشوط مكان العمل

ABN ؟

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

/mwcvic 

@mwcvic 

@mwcvic

 هل يجب أن
 أكون عىل

:

 ال يوجد حد أدىن
لألجور

üالحد األدىن لألجور
 دوالرًا لعام(19.84

(2020-21

 ال يوجد أجر إضايف يف
 حالة العمل اإلضايف
 أو يف عطالت نهاية
 األسبوع أو العطل

الرسمية

 يحق له أجر عمل
 إضايف ومعدل  أجر

 أعىل يف عطالت نهاية
 األسبوع والعطالت

الرسمية

 ال توجد إجازة
مدفوعة األجر

 له  الحق يف األجازة
 يف حالةاملرض

  والعطالت الرسمية
 وتكون مقابل أجر

، يف بعض األحيان
ال يوجد راتب تقاعد

üيجب أن يساهم 
 صاحب العمل يف
معاشك التقاعدي

، يف بعض األحيان
 ال يتم تعويض
 إصابات العامل

(WorkCover)
 ما مل تدفع تأمينك

الخاص

üيجب أن يدفع 
 صاحب العمل مقابل

 وقدWorkCover تأمني
 تحصل عىل تعويض
 إذا تعرضت لإلصابة

يف العمل

 إذا أنهى العميل
 ال ميكنك،العقد

 رفع ادعاء بالفصل
 الغري العادل يف لجنة

العمل العادل

üإذا قام صاحب 
، العمل بطردك

 فيمكنك االحتجاج
 من خالل لجنة
العمل العادل

 يف بعض األحيان، يقول أصحاب العمل لعاملهم أنهم
 أصحاب .متعاقدون مستقلون وهم يف الواقع موظفني

 العمل السيئون يفعلون ذلك عمداً لتجنب إعطاء العامل
.فهذا غري قانوين.األجور والرشوط التي يستحقونها جميعاً

 ما الذي ينبغيABN ال أعتقد أنه من املفرتض أن أكون عىل
عيل فعله؟

 ميكننا مساعدتك إذا كنت تعتقد أن هناك يشء غري صحيح
:ميكنك التواصل معنا عن طريق

3516 9659 (03) اتصل بنا عىل
احجز موعًدا اآلن عىل موقعنا عىل اإلنرتنت

migrantworkers.org.au/get_help

•    

• 

:أشياء ميكنك فعلها اآلن

ا قبل البدء بالعمل اطلب من صاحب العمل عقًدا مكتوبً
 احفظ كل العقود والفواتري والخطابات والرسائل ورسائل

الربيد اإللكرتوين وما كل مايتعلق بعملك

•    

• 

 قم بتدوين مالحظات حول كل االجتامعات واملكاملات
مبا يف ذلك التاريخ والوقت، الهاتفية مع رئيسك يف العمل

سجل جميع املهام التي تم إبالغك بالقيام بها

•    

•    

 سجل التواريخ واألوقات واألمكان لكل أوقات عملك
 والفرتة الزمنية

•    



 

                                                                                                         
 

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                              
  

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

؟ABN ما هو
يعني رقم العمل األسرتايل

ABN
 يجب أن يكون لدى الرشكات.

 التعرف مبا يف ذلك املقاولون املستقلون حتى ميكن
.عليها من قبل األشخاص والرشكات األخرى والحكومة

هل أنا متعاقد أو موظف مستقل؟
 هناك العديد من األشخاص لديهم أعاملهم الخاصة
.وذلك من خالل تقديم خدماتهم ألشخاص آخرين

 تقدم سارة خدمات البستنة املتخصصة:عىل سبيل املثال
 للعديد من العمالء كل أسبوع وتتقاىض رسوًما من كل

 سارة تعترب متعاقد مستقل.عميل وتحتفظ به لنفسها
ABN. ويجب أن يكون لديها رقم العمل االسرتايل

 مثال آخر: يعمل أشخاص آخرون يف رشكة مملوكة لشخص 
 هؤالء األشخاص موظفون والعمل الذي يعملون فيه.آخر

 يجب عىل املوظفني تقديم رقم امللف.هو لصاحب العمل
 ولكن يجب أال يطلب.إىل صاحب العمل (TFN) الرضيبي

ABN.أصحاب العمل من املوظفني رقم

.هناك عوامل ميكن أن تساعدك يف معرفة الفرق

 قامئة التحقق هذه هي دليل فقط. سواء كنت متعاقًدا أو
 موظًفا مستقالً وال يتم تحديده بالرضورة من خالل عدد

 يجب مراعاة جميع العوامل.العوامل عىل كال الجانبني
 فيمكن ملركز العامل املهاجرين، مًعا. إذا مل تكن متأكًدا

.مساعدتك

 من املرجح أن تكون متعاقًدا مستقالً ويجب أن يكون
:إذاABN لديك

 من املرجح أن تكون موظًفا ويجب عليك تقديم رقم
: ملفك الرضيبي إذا كنت

)التحكم(كنت تعمل لنفسك - ولديك السيطرة
، عىل سبيل املثال.عىل العمل الذي تقوم به

ا أو  ميكنك رفض العمالء إذا مل يكن الوقت مناسبً
.بعيًدا جًدا بالنسبة لك

 أنت تعمل لحساب شخص آخر - ويتحكم صاحب
:العمل الخاص بك عىل سبيل املثال

ماذا تفعل وكيف تفعل ذلك
ما هي عدد ساعات عملك

( مكان عملك
(

 عادة يف نفس املكان الذي يعمل
مسوؤلك، فيه املرشف

•  
•  
•   

 ميكنك تقديم خدمات ألشخاص مختلفني يف الوقت
الذي انت تقرره

 ال ميكنك العمل مع اآلخرين خالل الساعات التي
يتوقع منك فيها صاحب العمل أن تعمل معه

أنت تعلن عن خدماتك لعامة الناس صاحب العمل الخاص بك يعلن عن خدماته

أنت تستخدم األدوات واملعدات الخاصة بك  مينحك صاحب العمل األدوات واملعدات الستخدامها
يف العمل

 ميكنك أن تقرر نقل العمل او اعطائه إىل شخص آخر
)( ودفع األجره

 يقرر صاحب العمل إذا كان يريد أن يقوم شخص آخر
 بأي جزء من العمل

 ميكن للعميل إنهاء العقد إذا مل تفعل ما تم االتفاق
عليه

 ميكن لصاحب العمل تعليقك عن العمل أو فصلك
مثل مستوى عملك أو سلوكك ،لعدة أسباب

إذا وجد ، أنت من يختار الزي الرسمي مينحك صاحب العمل زياً موحًدا

 تحتوي بطاقات العمل أيًضا عىل اسم الرشكة أو لديك بطاقات العمل الخاصة بك
صاحب العمل

 إذا كنت أنت الذي تدير كل رضائبك ومعاشاتك
التقاعدية

 يقوم صاحب العمل بخصم الرضيبة من راتبك
ويساهم يف معاشك التقاعدي

 أو يتم الدفع لك عندما ترسل فاتورتك الخاصة ،
 مع رسد املهام التي قمت بها

 يدفع لك صاحب العمل بشكل روتيني مقابل
 ملن وافق عىل  الدفع،بغض النظر عن املهام التي قمت بها، ساعات العمل

لك مقابل خدماتك

 انت تقرر بنفسك عدم العمل إذا كنت مريًضا أو
مع العلم أنك قد ال تحصل دخل، بحاجة إىل عطلة

 يوافق صاحب العمل عىل إجازتك املرضية والعطالت
والتي يف الغالب تكون مدفوعة،بعد إخبارهم بذلك

 أنت الذي تدفع تكاليف األعامل الخاصة بك مثل
 دفع التأمني وتحتفظ بأي ارباح بعد دفع تكاليف

العمل

 يدفع صاحب العمل تكاليف العمل مثل راتبك أو
ويحتفظ صاحب العمل باألرباح، التأمني


