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 إذا اشتكیت ھل ساطرد؟ إذا كان صاحب العمل ال
 یدفع لك األجارالصحیح ، لیس بیمكانھ ان یطردك
 إذا اشتكیت- ھاذا قد یكون غیر قانوني. ولكن إذا
 كنت تفضل ، یمكنك مطارده المدفوعات الناقصة

من األجور بعد التوقف عن العمل

 قلق بشان خروقات التاشیرات؟ حتى لو كنت علي
 تاشیره طالب وكنت قد تعمل أكثر من 40 ساعة في

 أسبوعین ، یمكنك ان تقدم شكوى على عدم دفع
 األجارالمناسب ، ھاذا قد ال یحطك في ورطھ مع
 تاشیرتك. ویقول أمین المظالم للعمل العادل "لقد
 وصلنا إلى اتفاق مع وزاره الشؤون الداخلیة ان

 تاشیره الشخص المؤقتة لن تلغي إذا كان لدیھم حق
 العمل كجزء من تاشیرتھم ، ویعتقد انھم قد استغلوا
 في العمل ، وقد أبلغونا عن الظروف الخاصھ بھم،

 وساعدونھ بنشاط في التحقیق بالمر." للمزید من
  :المعلومات اضغط عال الرابط األكتروني

https://www.fairwork.gov.au/find-
help-for/visa-holders-and-migrants.

 كم من الوقت سیستغرق للحصول على األجار
 المناسب؟ في بعض األحیان یمكنك ان تحصل علي
 دفع بشكل صحیح في أسابیع قلیلة ، ولكن یمكن ان
 یستغرق فترة من الوقت تصل إلى 6 أشھر. تحدث

 الینا لمعرفت المزید

أنت تملك حقوق: طالب الدولیین یمتلكون ذات حقوق اي 
شخص اخر یعمل في استرالیا. أنت تملك حق ان تستلم 

أجارعمل ال یقل عن الحد األدني و ان یكون مكان العمل 
آمن. یحق لك أیضا ان تستلم المعاش التقاعدي ، وفوائد 

رى. أخ

الحد األدنى لألجور: یجب ان تستلم أجار عمل ال یقل عن 
الحد األدنى,وھو ابتدائا من 1 تموز/ یولو 2018  قد یكون 

بقیمة 18.93$ كل ساعة, وقد یكون من حقك ان تستلم 
أجار عمل أكثر. ھاذا صحیح حتا لو وافقت عال أجارعمل 

ور.  اقل من الحد األدنى لألج

لیس من غیر القانوني ان تستلم أجار عمل نقدا: أنت ال 
تفعل اي شيء خاطئ إذا كنت تستلم أجارالعمل نقدا من قبل 

صاحب العمل الخاص بك. ولكن االحتفاظ بسجالت جیده 
تتضمن معلومات عن كم و متا تستلم   تستطیع ، أرسل 
لصاحب  العمل رسائلھ نصیة او واتس اب لتأكید أجرة 

العمل التي تستلمھ. احتفظ بسجل یحتوي قیمة المبالغ التي 
 . تستلمھا و متى

تعرف على األشخاص الذین تعمل لصالحھم: تأكد من 
معرفھ األسم والعنوان الكامل للشخص أو الشركة التي تعمل 

من أجلھا. یجب ان یكون لدي جمیع أصحاب العمل رقم 
  Australian Business Number العمل االسترالي

م.    ABN–حاول ان تعرف الرق

احتفظ بالسجالت: حاول االحتفاظ بسجالت األیام والساعات 
التي تعمل فیھا ، بما في ذلك استراحة الوجبات. وھذا 

سیجعل من األسھل بكثیر لتتحقق إذا كنت قد تستلم 
أجارالعمل المناسب ، وإذا لم یكن كذلك ، الحصول علي 

. صاحب العمل الخاص بك لیدفع لك بشكل صحیح

مخططات النقدیة الخلفیة غیر قانونیھ: ال یمكن لصاحب 
العمل ان یطلب منك دفع اي من األجور الخاصة بك مره 

. أخرى لھم نقدا. ھذا غیر قانوني
 




