
تدريب عالقات بيئة عمل الموردين 

اعرف المزيد عن حقوقك وفقاً لقوانين بيئة العمل األسترالية

اعرف المزيد عن حقوقك, القات بيئة عمل الموردين تدريب
وفقاً لقوانين بيئة العمل األسترالية 
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مقدمة: القسم األول.2

مقدمة: القسم ألول
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ة مرحبا بكم في الوحدة التدريبي
!  لعالقات بيئة عمل الموردين 

القات مسؤولين بيئة ع مل مرحبا بكم في الوحدة التدريبية ل
ال. الموردين  هذا التدريب ألنك تؤدي أو ستؤدي ع , ما أنت تكمل 

في موقع من مواقع وولورتز
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ة ألساسيات الموجودة في هذه الوحد
متعلقة بكالتدريبية 

هذه الوحدة التدريبية الرغم متعلقة بك، بألساسيات الموجودة في 
ال يتم توظيفك بواسطة وولورثز مباشرة، حيث ق د يتم من أنه قد

هدين في وولورثز .توظيفك من قبل أحد المتعا
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قوانين وتنظيمات بيئة العمل
األسترالية

هامة عن حقوقك وف هذه الوحدة التدريبية على معلومات  قاً تحتوي 
.لقوانين وتنظيمات بيئة العمل ألسترالية
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ثز تسعى لضمان فإن وولوربغض النظر عن الطريقة التي تم توظيفك بها أو المكان الذي تعمل به، اذا كنت تؤدي عمالً في وولورثز، 
.لمساعدة، ومعرفتك إلى أين يجب أن تذهب اذا ما كانت لديك استفسارات أو تحتاج لدرايتك بحقوقك القانونية في بيئة العمل

ذي تعمل بغض النظر عن الطريقة التي تم توظيفك بها أو المكان ال
لضمان به، اذا كنت تؤدي عمالً في وولورثز، فإن وولورثز تسعى

درايتك بحقوقك القانونية في بيئة العمل،
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تاج لديك استفسارات أو تح

للمساعدة؟

ثز تسعى فإن وولوربغض النظر عن الطريقة التي تم توظيفك بها أو المكان الذي تعمل به، اذا كنت تؤدي عمالً في وولورثز، 
.تحتاج للمساعدة، ومعرفتك إلى أين يجب أن تذهب اذا ما كانت لديك استفسارات أولضمان درايتك بحقوقك القانونية في بيئة العمل

هب اذا ما كانت لديك استفسار ات أو ومعرفتك إلى أين يجب أن تذ
.تحتاج للمساعدة
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تقوم وولورثز بتكليف
مقاولين

واقع تقوم وولورثز بتكليف متعهدين للقيام بأعمال محددة في م
.وولورثز
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االلتزام بالقوانين واتباع
القواعد

هو ج عهم للقواعد  زء التزام المتعهدون بالقوانين المناسبة واتبا
دونا أساسي من العمل لدى وولورثز، ونحن نريد أن نضمن أن متعه

.يقومون بالشيء الصحيح
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ا في مواقع العديد من المتعهدين يوظفون أفراداً مثلك، للقيام بعمل م
.وولورثز
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:ضمان أن المتعهدون لدى وولورثز

بيئة عمل 

مؤهلة

ح من نريد أن نتأكد أن متعهدي وولورثز يقومون بالشيء الصحي
ور بما في ذلك دفع ألج-خالل موظفيهم والمتعهدين الفرعيين

.الصحيحة وتوفير بيئة عمل متوافقة مع القوانين
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مكان عمل 

مؤهل

?

؟أين تذهب لمعرفة المزيد

تأكدنا من انك على دراية تامة بطريقة الحصول على مزيد من
همية لضمانااللتزام األ المعلومات أو المساعدة، هو أمر في غاية

.بقوانين العمل
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حماية بيئة العمل: القسم الثاني

معايير التوظيف الوطنية

ةحماية بيئة العمل، معايير التوظيف الوطني: القسم الثاني
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ومرسوم 
العمل 

المنصف 
2009

قانون العمل 
المنصف 

2009

، 2009ومرسوم العمل المنصف 2009قانون العمل المنصف إن 
العمل مرتبطين، يوفران إطار( وطنيين)هما قانونين فيدراليين 

القات بيئة العمل في أستراليا .الرئيسي ل
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هذه القوانين على ضمانات حقيقية للعمال في عدة قض ايا تحتوي 
(:بين األشياء األخرى)تتضمن 

هذه القوانين على ضمانات حقيقية للعمال في عدة ق ضايا تحتوي 
(:بين ألشياء ألخرى)تتضمن 
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الحد ألدنىالستحقاقات الموظف،

الحد األدنىالستحقاقات الموظف،•
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حماية عامة لحقوق محددة للموظف، و
(الراتب وإلجازات)الحد ألدنىالستحقاقات الموظف، مثل 

حماية عامة لحقوق محددة للموظف، و•
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.التزام صاحب العمل بالدفع والتسجيل

(الراتبواإلجازات)الحد ألدنىالستحقاقات الموظف، مثل 
حماية عامة لحقوق محددة للموظف، و

.التزام صاحب العمل بالدفع والتسجيل•
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ة األساسي هذه النقاط الثالث هذا القسم  .ةيتناول 

هذه النقاط اثالثة ألساسية هذا القسم  .يتناول 
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الحد ألدنىالستحقاقات الموظف،

.التزام صاحب العمل بالدفع والتسجيل
حماية عامة لحقوق محددة للموظف، و

.لنبدأ بالحد األدنىالستحقاقات الموظف
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تلخص في الحد األدنى لحقوق الموظفين القانونية في أستراليا ي
«NES»قواعد توظيف وطنية، تسمى عادة 10

مثابة حد لدينا في أستراليا عشرة قواعد توظيف وطنية، تعتبر ب
د ألي شخص يعمل في أستراليا .أدنى من القوا
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ف، عادة، تندرج بنود شروط وأحكام العمل في عقد توظي
ية لكن ال يهم أين، أ–أو اتفاق مؤسسة، أو قانون صناعة 

و بنود في عقد أو اتفاق أو تشريع لن يكون أقل مما ه
«NES»موجود في ال 

قواعد توظيف وطنية10توجد 
لنستكشفهم-

.النسبة لكسنقوم باستكشافهم معاً ونوضح ماذا تعني تلك القواعد ب
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ساعة38

ساعة، 38الحد األقصى لساعات العمل األسبوعية هو 
ة لبعض الساعات المناسبة .باإلضاف

هو  ساعة، باإلضافة 38الحد ألقصى لساعات العمل ألسبوعية 
.لبعض الساعات المناسبة
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ساعات 
إضافية

انت يستطيع الموظف رفض ساعات العمل اإلضافية إذا ك

غير مناسبة

.بةتستطيع  رفض ساعات العمل إلضافية إذا كانت غير مناس
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احتياجات مكان العمل،•

ار عند من بين العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين العتب
قولة الحكم على ساعات العمل اإلضافية بكونها غير مع

:هي

كم على من بين العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين العتبار عند الح
هي :ساعات العمل إلضافية بكونها غير مناسبة 

احتياجات مكان العمل،•
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ظروف الموظف الشخصية، وتشمل مسؤوليات •
العائلة،

ظروف الموظف الشخصية، وتشمل مسؤوليات العائلة،•
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أي خطر قد تتأثر به صحة وأمان الموظف من •
العمل لساعات اضافية،

مان الموظف من العمل لساعات• أي خطر قد تتأثر به صحة وأ
اضافية،
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ألنماط المعتادة للصناعة واذا ما كان الموظف •
ثال يتلقى تعويضات إضافية، على سبيل الم

الت إضافية لساعات العمل إلضافية،مع

األنماط المعتادة للصناعة واذا ما كان الموظف يتلقى •
لساعات تعويضات اضافية، على سبيل المثال معدالت اضافية

العمل اإلضافية،
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طبيعة الدور الذي يقوم به الموظف، ومستوى •
المسئولية الخاص بالموظف،

طبيعة الدور الذي يقوم به الموظف، ومستوى المسئولية•
الخاص بالموظف،
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ة متوافقة م• ع اذا ما كانت ساعات العملاإلضافي
الشروط المتوسطة الموجودة في حكم حديث أو

ن، واتفاقية شركة يتم تطبيقها على الموظفي

اذا ما كانت ساعات العمل إلضافية متوافقة مع الشروط •
ها المتوسطة الموجودة في حكم حديث أو اتفاقية شركة يتم تطبيق

على الموظفين، و
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.أي أمور أخرى مرتبطة•

.أي أمور أخرى مرتبطة•
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هل يمكنك العمل لساعات 

إضافية اآلن؟

رة عذاراً، ال أستطيع ألني مضط

إلى اصطحاب ابنتي من 

.المدرسة

ت قد ال يكون مناسباً أن تطلب من موظف العمل لساعا
اله من إضافية في الوقت الذي يريد هو فيه اصطحاب أطف
المدرسة مباشرة بعد انتهاء وقت عمله المعتاد

ب السب-هذا مثال واحد عن ساعات العمل االضافية غير المناسبة
.أخرىالرئيسي يكمن في عدم توافر وقت لك للقيام بترتيبات
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هل يمكنك العمل لساعات 

إضافية األسبوع القادم؟
.يمكنني ذلك! بالطبع

بالرغم من ذلك، قد يكون مناسباً أن تطلب من الموظف 
العمل لساعات إضافية في حال تم اعطائه اشعار مسبق 

لكي يستطيع أن يجري الترتيبات وطلب )للطلب 
وقد كان ذلك أحد ( اصطحاب أطفاله من شخص آخر

الطلبات

القة األخذ والعطاء مع صاحب  يجب أن تكون لدينا 
.الموظف، ولكن يجب أن تكون معقولة/العمل
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.القة العمل الجيدة توفر السعادة للجميع
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رصيد
العمل

الحياة

ثال، تغيير في ساعات طلب لرئيسهم في العمل بخصوص بعض ترتيبات العمل المرنة، على سبيل المتقديملبعض الموظفين الحق في 
ن الطلب يجب أن يكو". لخلفيات أعمال مناسبة"يمكن لصاحب العمل رفض الطلب فقط وفقاً . العمل، أنماط العمل أو موقع العمل

 ً مكتوبا

.المرونة في مكان العمل تعتبر رصيد جيد
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سه في يمكن لموظف أن يطلب تغيير في ترتيبات العمل الخاصة به من رئي

:العمل اذا كان يطلبون مرونة ألنهم

أقل،آباء، أو لديهم مسؤوليات الرعاية، الخاصة بطفل في سن المدرسة أو•

،(2010وفقاً لقانون الرعاية لعام )يقدمون الرعاية •

معاقين،•

عاماً أو أكثر،55عمرهم •

يتعرضون لعنف من أحد أفراد األسرة، أو•

اج يوفرون الرعاية ألحد أفراد األسرة أو المنزل القريبين، الذي يحت•

.للرعاية والدعم بسبب تعرضه للعنف من أسرته

سك في طلبك يجب أن يكون معقوالً ويجب أن يكون مكتوباً لرئي
.العمل
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آسف بشأن ذلك لكنه غير ممكن ألن 

.دورك يحتاج أن تكون في متجرنا

هل يمكنني العمل من المنزل 

رجاًء، ألن ذلك سيوفر لي بعض

المال؟

 ً يجب على صاحب. يجب أن يكون طلب العمل المرن مكتوبا
يوماً، واذا تم رفض الطلب فيجب 21العمل أن يرد في خالل 

.على صاحب العمل عرض األسباب

عض خلفيات في بعض ألحيانقد ال تتم الموافقة على طلبك بسبب ب
ب العمل يتوجب على صاح. المتطلبات التشغيلية/ العمل المعقولة

ه. توفير أسباب عدم قبول طلبك !امتوازن حياة العمل هو شيء 
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:إجازة والدين بدون أجر

شهراً 12

شهراً مغادرة غير 12جميع الموظفين في أستراليا لديهم حتى 
عة األجر لكل موظف، مدف
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اً شهراً إضافي12

:إجازة والدين بدون أجر

شهر اضافي من الجازات بدون 12باإلضافة إلى حقهم في طلب 
ومة واألبوة والتب األم ني،أجر، عالوة على بعض ألمور المرتبطة 
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خدمة مستمرة

:إجازة والدين بدون أجر

ب شهراً متواصالً من الخدمة المستمرة لصاح12اذا كانوا قد أتموا 
.العمل
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:يشمل ذلك الموظفين العرضيين، فقط في حالة-
ما اذا كان قد تم توظيفهم بواسطة صاحب العمل على أساس اعتيادي •

شهراً على األقل12ونظامي لفترات متتالية تزيد عن 

:إجازة والدين بدون أجر

:هذا يشمل الموظفين العرضيين، فقط في حالة
ما اذا كان قد تم توظيفهم بواسطة صاحب العمل على أساس•

شهراً على 12اعتيادي ونظامي لفترات متتالية تزيد عن 
ألقل، و
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:يشمل ذلك الموظفين العرضيين، فقط في حالة-
ي ما اذا كان قد تم توظيفهم بواسطة صاحب العمل على أساس اعتيادي ونظام•

شهراً على األقل12لفترات متتالية تزيد عن 
لطفل، ( أو متوقع)أو تبني حالي (  أو متوقع)وفي حالة وجود مولود حالي •

أساس توقع اإلستمرار في الوظيفة لدى صاحب العمل علىسيكون من المناسب
.اعتيادي ونظامي

:إجازة والدين بدون أجر

أو)أو تبني حالي (  أو متوقع)وفي حالة وجود مولود حالي •
الوظيفة لطفل، سيكون من المعقول توقع الستمرار في( متوقع

.لدى صاحب العمل على أساس اعتيادي ونظامي
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:إجازة والدين بدون أجر

أجر إجازة الوالدين من الحكومة ألسترالية

ن يجوز للموظفين المؤهلين الحصول على أجر اجازة الوالدين م
.الحكومة ألسترالية
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:إجازة والدين بدون أجر

أسبوعاً إجازة مدفوعة18

هم أولياء أمور أساس يين يمكن أن يحصل الموظفون المؤهلون الذين 
18لحديثيالوالدة أو الطفل المتبنى، على إجازة تصل إلى  

.أسبوعاً كحد أدنى مدفوع األجر الوطني
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:إجازة والدين بدون أجر

هذه المدفوعات لصاحب العمل وال، ومن ثم يدفع  يتم دفع 
هذه المدفوعات قبل أو بعد أو في نف. للموظفين س ويمكن سداد 

سنوية الوقت الذي يتم فيه دفع المستحقات ألخرى مثل إلجازة ال
.وإجازة الخدمة الطويلة
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:إجازة والدين بدون أجر

ال تغير من إ جازة إجازة الوالدين المدفوعة من الحكومة األسترالية
الوالدين المدفوعة من صاحب العمل، فالموظف يمكنه الحصول

.على كليهما
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:إجازة والدين بدون أجر

هذه المدفوعات على إجازة الوالدين الغير المدفوعة أ و ال تؤثر 
ها ازة ال يزال يحق للموظفين الذين يحصلون على إج. تحل محل

.الوالدين مدفوعة ألجر الحصول على إجازة الوالدين بدون أجر
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:إجازة والدين بدون أجر

لمزيد من المعلومات عن خطة إجازة " سنترلينك"قم بزيارة 
.الوالدين مدفوعة ألجر
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:إجازة سنوية

على إجازة سنوية مدفوعة األجر لمدة أربعة أسابيع لكل عام من الخدمة ( ماعدا الموظفين العرضيين)يحصل الموظف 

( نباستثناء العمال العرضيي)في أستراليا يحق لكل موظف 
.أسابيع4الحصول على إجازة سنوية لمدة 
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:إجازة سنوية

أسابيع لكل عام خدمة5إجازة سنوية 

.أسابيع  كإجازة سنوية5وعمال التناوب يحق لهم 
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:إجازة سنوية

1عام

يوم1+

يوم1+

يوم1+

يوم1+

يوم1+

يوم1+

يوم1+

يوم1+

يوم1+ يوم1+

يوم1+

يوم1+

يوم1+

يوم1+ يوم1+

يوم1+

يوم1+

يوم1+

يوم1+

يوم1+

وفقاً تتراكم اإلجازة السنوية للموظفين باستمرار

إلجازة تستمر ا. لعدد الساعات العادية التي يعملونها

ظف السنوية في التراكم بعد مرور فترة على المو

من حصولة على إجازة سنوية مدفوعة أو إجازة 

راكم مقدم رعاية أو شخصية، لكن على العموم لن تت

.في صورة إجازة غير المدفوعة

، "عامل تناوب"الموظف الذي يُصنف على أنه 

يمكنه الحصول على إجازة سنوية مدفوعة لمدة 

.خمسة أسابيع

خالل السنة طلب يمكنك التقدم ب. سوف تتراكم إجازاتك الخاصة
للحصول على إجازتك في أي وقت، ومع ذلك ، قد تكون هناك 
ها أوقات ذروة قد يحتاجك فيها صاحب العمل للعمل، ونطلق علي

".متطلبات التشغيل"
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اإلجازة السنوية وأنت
الساعات . ديتهايتم دفع اإلجازة السنوية وفقاً لراتبك األساسي لجميع ساعات العمل العادية التي أ

.ساعة في األسبوع38ال يمكن أن تتجاوز " NES“العادية وفقاً ل 

:الراتب األساسي ال يشتمل على

معدالت ساعات العمل اإلضافية،•

الغرامات،•

البدالت،•

.العالوات•

:يمكن تلخيص اإلتفاقيات المسجلة في

وسائل الدفع المختلفة لإلجازة السنوية،•

.زيادات اإلجازة السنوية تلك يتم دفعها مع اإلجازة السنوية•

ون المبلغ يجب أن يك. عند إنهاءالخدمة، يجب أن يدفع صاحب العمل للموظف عن إجازة سنوية لم يتم االستفادة منها
ادة بهذه المدفوع لإلجازة الغير مستفاد بها، هو نفس الراتب الذي كان سيحصل عليه الموظف في حالة اإلستف

.اإلجازة

Contract

فستكون إذا كنت موظفاً بموجب اتفاقية حديثة أو اتفاقية مشروع ،
لبدالت لديك تفاصيل حول مدفوعات العمل إلضافي والعقوبات وا

.ساعة في ألسبوع38إذا كنت تعمل فوق 
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تقديم الرعاية وإجازة الرأفة/اإلجازة الشخصية

ة تقديم الرعاي/يزداد مدى استحقاق الموظف لإلجازة الشخصية•
ها، خالل السنة وفقاً لعدد ساعات العمل العادية التي تم تأديت

.وتتراكم من سنة ألخرى

أقل عدد أيام مدفوعة. رعاية على كل من إجازة المريض وإجازة مقدم الرعاية/يغطي مصطلح إجازة شخصية
.أيام في السنة10( باستثاء الموظف العرضي)يحصل عليه الموظف 

ذا يمكن الحصول على اإلجازة الشخصية وإجازة تقديم الرعاية إ
و لديك كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك القريبين مصابون أو جرحى أ

.حالة طوارئ عائلية، يحق لك عشرة أيام في السنة
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تقديم الرعاية وإجازة الرأفة/اإلجازة الشخصية

:رعاية مدفوعة/قد يحصل الموظف على إجازة شخصية

راض يشمل ذلك األم)إذا كان ال يستطيع العمل بسبب اصابة أو مرض شخصي •
، أو(المرتبطة بالحمل

مرض لتوفير رعاية أو دعم ألحد أفراد األسرة أو المنزل المباشرين، بسبب ال•
.هذا الفردعلىالشخصي، اإلصابة أو شيء طاريء غير متوقع يؤثر

فيد أحد أفراد األسرة المباشرين للموظف يعني الزوج، شريك، طفل، والد، جد، ح
للموظف، أو طفل، والد، جد، حفيد زوج الموظفة أو شريكها

ها من األدلة إذا ط لب سيُطلب منك تقديم الشهادات الطبية أو غير
.صاحب العمل ذلك
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اإلجازة غيرالمدفوعة

:يحق للموظفين أيًضا
اد إجازة يومين تعاطفيه مدفوعة ألجر عندما يصاب أحد أفر•

موت، ألسرة أو أفراد العائلة القريبين بمرض يهدد حياته أو ي
و
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اإلجازة غيرالمدفوعة

الك جميع إجازات )إجازة لمدة يومين بدون أجر • إذا تم است
عندما يكون أحد أفاد األسرة أو ( مقدمي الرعاية المدفوعة

ي أفراد العائلة، يحتاج إلى رعاية أو دعم بسبب مرض شخص
.أو إصابة أو حالة طارئة غير متوقعة
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اإلجازة غيرالمدفوعة

ال توجد 
إجازة 
متبقية

ات تقديم رعاية أو لیولدیك مسؤوكانت تك زاجاذ إستنفااتم إذا •
ش صاحب العمل إذا كان تناقأن یضاً أفیمكنك ، مریضًاإذا كنت 
.ألجراغیر مدفوعة ى خرزة أجاة إمدل على لحصوابإمكانك 
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إجازة خدمة المجتمع

هلة يحق للموظفين الذين يشاركون في أنشطة خدمة المجتمع ال مؤ
.أن يتغيبوا عن العمل في ظروف معينة
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إجازة خدمة المجتمع

هيئة محلفين يشمل ذلك عندما يكون الموظف مطلوبًا لواجب 
أو على سبيل المثال خدمة الطوارئ-وبعضاألنشطة التطوعية 

.قوات الدفاع
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إجازة خدمة المجتمع

.تشمل فترة اإلجازة السفر المعقول ووقت الراحة
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إجازة خدمة المجتمع

الطلبترك

رة إجازة يجب على الموظفين تقديم إشعار وبيان منطقي عن كل فت
".مناسبة في جميع الظروف" ويجب أن تكون إلجازة 
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إجازة خدمة المجتمع

أيام10أول 

دفع بالنسبة لخدمة المحلفين فقط، يجب على صاحب العمل أن ي
ه هم األساسي، مطروًحا منه أي أجر يتلقا ا للموظفين معدل أجور
ن خدمة المحلفين، لساعات العمل العادية الخاصة به م الموظف م

.الل العشرة أيام ألولى فقط
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إجازة الخدمة الطويلة

عمل يحصل الموظف على إجازة خدمة طويلة بعد فترة طويلة من ال
.لنفس صاحب العمل
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إجازة الخدمة الطويلة

?
?

ه تخضع إجازة الخدمة الطويلة للدولة أو إلقليم الذي تعمل في
:وتنص على 

على )مدة عمل الموظف للحصول على إجازة خدمة طويلة •
؛( سنوات7سبيل المثال بعد 

ها الموظف• .مقدار الخدمة الطويلة التي يحصل علي
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إجازة الخدمة الطويلة

ة الطويلة للدولة أو اإلقليم الذي تعمل فيه  تخضع إجازة الخدم
•ACT-العمل اآلمن

•NSW-العالقات الصناعية نيو ساوث ويلز

•NT-ة اإلقليم الشمالي حكوم

•QLD-العالقات الصناعية كوينزالند
•SA –عمل آمن اس ايه

•TAS -عمل آمن تاسمنيا

•VIC .–أعمال فيكتوريا

•WA–تجارة غرب أستراليا

لة أن في بعض اواليات وألقاليم، يحق للخدمة العرضية الطوي
د عن لمعرفة المزي. تكون جديرة بالحصول على إجازة خدمة طويلة

في استحقاقات إلجازة الطويلة، اتصل بوكالة إلجازات الطويلة
.اليتك أو إقليمك

•ACT-العمل آلمن
•NSW-القات الصناعية نيو ساوث ويلز ال
•NT-حكومة إلقليم الشمالي
•QLD- القات الصناعية كوينزالندال
•SA –عمل آمن اس ايه
•TAS - تاسمنياعمل آمن
•VIC .–أعمال فيكتوريا
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•WA–تجارة غرب أستراليا

65



العطالت العامة

عامة هي يوم عطلة مدفوع ألجر في  تم ي". عطلة رسمية"العطلة ال
الت الرسمية حسب لوالية أو إلقليم الذي ت .عمل فيهتعيين أيام الع
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العطالت العامة
د كافة إذا كنت تعمل في عطلة عامة، فسوف تحصل على راتبك على األقل من السعر األساسي لسدا

لعمل في أيام بعض الجوائز واتفاقيات المشاريع يمكن أن توفر استحقاقات ل. الساعات التي عملت فيها
.العطل الرسمية، بما في ذلك الراتب اإلضافي أو يوم عطلة إضافي بدالً منه

عامة، فسوف تحصل على راتبك عل ى إذا كنت تعمل في عطلة 
هااألقل من السعر ألساسي لسداد كافة الساعات التي عملت ف .  ي

اقات للعمل بعض الجوائز واتفاقيات المشاريع يمكن أن توفر استحق
م عطلة في أيام العطل الرسمية، بما في ذلك الراتب إلضافي أو يو

.إضافي بدالً منه

67



العطالت العامة

مة وعيد الفصح مة والجمعة العظي .يوم رأس السنة الجديدة ويوم عيد الميالد ويوم المالك

الت الرسمية النموذجية يوم رأس السنة الجدي دة تشمل أيام الع
الكمة والجمعة العظيمة وعيد الفص .حويوم عد الميالد ويوم ال
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إخطار اإلنهاء

عموماً، يجب أن يعطي صاحب العمل الذي يقوم 

 ً .بإنهاء توظيف موظف ما، إخطاراً مكتوبا

عار على تعتمد الفترة التي يجب أن يُعطى فيها اإلش

طول فترة الخدمة المستمرة للموظف مع صاحب 

(.يُحسب من نهاية يوم إعطاء اإلخطار)العمل 

ملك اذا يجب أن يقدم لك صاحب العمل إخطاًرا كتابيًا إذا تم إنهاء ع
.ما كنت موظفًا غير رسمي
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إخطار اإلنهاء

خدمة 
مستمرة

عاماً وكان قد أتم على األقل 45تزداد الفترة بمقدار أسبوع واحد إذا كان عمر الموظف فوق 

.عامين من الخدمة المستمرة

ار تعتمد فترة إلشعار التي يمنحها لك صاحب العمل على مقد
ن الخدمة المستمرة التي لديك مع صاحب العمل وإذا كنت فوق س

45.
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إخطار اإلنهاء
فترة اإلخطار ةفترة الخدمة المستمر

أسبوع1 أقل من عام واحد

أسبوع2 أكثر من عام وأقل من 

سنوات3

أسابيع3 سنوات لكن 3أكثر من 

أعوام5أقل من 

أسابيع4 أعوام5أكثر من 

في . بوعالموظفون الذين يتم إنهاء خدمتهم خالل فترة التدريب يجب إخطارهم قبل ذلك بأس

ج ، ال يحتا(مثل إنهاء فترة خدمة الموظف نظراً لسوء سلوكه)بعض الظروف الخاصة 

.صاحب العمل أن يوفر إخطار إنهاء أو الدفع نظير اإلخطار

لكنال قد يدفع لك صاحب العم خالل فترة إلشعار الخاصة بك، و
هذه الفترة ل خالل  .يتطلب منك الع
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الدفع المتكرر

:يحدث التكرار عندما يكون صاحب العمل
ال يحتاج إلى عمل موظف لكي يقوم به أي شخص ؛ أو

.يصبح معسرا أو مفلسا

:يحدث التكرار عندما يكون صاحب العمل
ال يحتاج إلى عمل موظف لكي يقوم به أي شخص ؛ أو•
.يصبح معسرا أو مفلسا•
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الدفع المتكرر
 ً التكرار أسبوعيا فترة الخدمة المستمرة

أسابيع4 سنة واحدة على األقل ولكن أقل من سنتين 

أسابيع6 سنوات 3سنتان على األقل ولكن أقل من 

أسابيع7 سنوات 4سنوات ولكن أقل من 3على األقل 

أسابيع8 سنوات 5سنوات ولكن أقل من 4على األقل 

أسابيع10 سنوات 6سنوات ولكن أقل من 5على األقل 

أسبوًعا11 سنوات 7سنوات على األقل ولكن أقل من 6

أسبوًعا13 سنوات 8سنوات على األقل ولكن أقل من 7

أسبوًعا14 سنوات 9سنوات على األقل ولكن أقل من 8

أسبوًعا16 سنوات 10سنوات على األقل ولكن أقل من 9

أسبوًعا12 أكثر من عشر سنوات 

إذا كان مركزك غير ضروري ، فان مقدار تعويضات القالة 
مل المستحق يعتمد على طول مدة خدمتك المستمرة مع صاحب الع

.الخاص بك في وقت إلنهاء
أسابيع4-سنة واحدة على ألقل ولكن أقل من سنتين • 
أسابيع6-سنوات 3سنتان على األقل ولكن أقل من • 
أسابيع7-سنوات 4سنوات ولكن أقل من 3على األقل • 
أسابيع8-سنوات 5سنوات ولكن أقل من 4على ألقل • 
أسابيع10-سنوات 6سنوات ولكن أقل من 5على األقل • 
أسبوًعا11-سنوات 7سنوات على األقل ولكن أقل من 6• 
أسبوًعا13-سنوات 8سنوات على األقل ولكن أقل من 7• 
أسبوًعا14-سنوات 9سنوات على األقل ولكن أقل من 8• 
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أسبوًعا16-سنوات 10سنوات على األقل ولكن أقل من 9• 
أسبوًعا12-أكثر من عشر سنوات • 
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الدفع المتكرر

هي التي تقوم بتوظيف أقل من  .  موظفا١٥المشاريع الصغيرة 
ال تضطر لدفع تعويضات إقالة ز ائدة عن بعض الشركات الصغيرة

.الحاجة عند فصل الموظف من العمل
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بيان العمل العادل

"  بيان عمل عادل"يجب على صاحب العمل إعطاء كل موظف 
.العملقبل، أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد أن يبدأ الموظف في
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بيان العمل العادل

Fair Work 
Information Statement

انقر هنا من اجل نسخة

يمكن الحصول على نسخة من بيان معلومات العمل العادل من 
ر بيان يتوف. الموقع الشبكيألمين المظالم المعني بالعمل العادل

.لغة مختلفة30معلومات العمل العادلة بـ 
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حماية التوظيف: القسم الثالث

الحماية العامة بموجب قانون األعمال العادلة

الحماية العامة بموجب قانون. حماية التوظيف: القسم الثالث
.ألعمال العادلة
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الضمانات العامة

ييز التي تتعلق ببعض حقوق مكان العمل والتم" الضمانات العامة"يحتوي قانون العمل العادل على عدد من 
.والعضوية النقابية

ي الت" الضمانات العامة"يحتوي قانون العمل العادل على عدد من 
.ابيةتتعلق ببعض حقوق مكان العمل والتمييز والعضوية النق
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الفصل الغير قانوني

:ال يجوز لصاحب عملك فصلك عن عملك أو تهديدك بالفصل أو تغيير وضعك أو واجباتك أو أن يتسبب لك أي ضرر بسبب
أحقيتك في مكان العمل ؛•
.لعملن افي مكاأو لعمل اتحقیق فیما یتعلق بحقوقك في ى أو شكوم تقدأن •
االنضمام إلى نقابة أو المشاركة في أنشطة االتحاد ؛•
؛( مثل ممثل األمن والصحة أو ضابط التحرش أو مندوب نقابة)أداء دور تمثيلي في مكان عملك •

وليات العرق أو اللون أو الجنس أو األفضلية الجنسية أو العمر أو اإلعاقة الجسدية أو العقلية أو الحالة االجتماعية أو مسؤ•
األسرة أو مقدم الرعاية والحمل والدين والرأي السياسي واألصل القومي أو االجتماعي

أو ال يجوز لصاحب عملك فصلك عن عملك أو تهديدك بالفصل
:بتغيير وضعك أو واجباتك أو أن يتسبب لك أي ضرر بسب

أحقيتك في مكان العمل ؛•
في تحقیق فیما یتعلق بحقوقك ى أو شكوم تقدأن •

.لعملن امكاأو في لعمل ا
اد ؛االنضمام إلى نقابة أو المشاركة في أنشطة االتح•
مثل ممثل ألمن )أداء دور تمثيلي في مكان عملك •

؛( والصحة أو ضابط التحرش أو مندوب نقابة
و العرق أو اللون أو الجنس أو األفضلية الجنسية أ•

العمر أو إلعاقة الجسدية أو العقلية أو الحالة 
الجتماعية أو مسؤوليات ألسرة أو مقدم الرعاية 

والحمل والدين والرأي السياسي وألصل القومي أو
.الجتماعي
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متأسفة، يجب علي المغادرة في الثالثة 

والنصف مساءاً كل يوم الصطحاب ابني 

لقد قبلت بذلك عندما بدأت . من المدرسة

!بالعمل هنا

لدينا اجتماع في الساعة الرابعة 

مساء اليوم، يتوجب عليك 

!الحضور

برر من غير المشروع أن يضعك صاحب العمل تحت تأثير غير م
.المحددةأو ضغوط للموافقة على تغيير بعض ترتيبات التوظيف
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لقد أرسلت العديد. هذا غير متوقع! ماذا

من اإلخطارات للحصول على إجازة 

!وأخذها في شهر واحد غير عادل

يمكنك أخذ إجازتك في يناير من كل عام 

!فقط

من غير المشروع أن يرغمك صاحب العمل على ممارسة حقوقك 
يستطيع رب على سبيل المثالال. مكان عملك بطريقة معينةيف

ى ال تأخذ إجازة تستحقها .عملك أن يضغط عليك ل
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إلى من يجب أن أتحدث؟

تحدث قد تم خرقها يجب عليك ال" الحماية العامة"اذا كنت تعتقد أن 
إلى صاحب العمل الخاص بك، او أمين المظالم المعني بالعمل 

.  المنصف، أو لجنة العمل المنصف
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ئم إلتزامات أصحاب العمل حول قسا. الفصل الرابع
الت المرتبات والس

التزامات أصحاب العمل حول قسائم المرتبات. الفصل الرابع
.واسجالت
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اليك قسيمة الراتب!شكراً لك

من حقك أن تستلم قسيمة 

رة بالراتب الخاص بك في كل م

م تتلقى راتبك فيها، وقسائ

الرواتب هذه يجب أن تشتمل 

.على تفاصيل معينة

وظفين يجب أن تتوفر قسائم المرتبات من قبل أصحاب العمل للم
لكى يتمكنوا من ضمان حصولهم على ألجر واالستحقاقات 

اال. الصحيحة حتفاظ تسمح أيضا قسائم المرتباتألصحاب العمل 
انونيا يحق لك ق. تتميسجالتهم الدقيقة الخاصة بالدفعات الت

حتوى الحصول على قسيمة مرتب كل مرة يدفع لك بها، ويجب أن ت
.هذه القسيمة على تفاصيل محددة
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___:قسيمة راتب                   التاريخ

جون سميث

-----$: المستحقات

يوم عمل واحد من 
يوم الدفع

قسائم الرواتب

غضون فى-وفقاً للقانون-قسائم المرتبات يجب أن تتوفر للموظف 
.ةعطليحتى ولو كان الموظف ف. يوم عمل واحد من يوم الدفع له
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قسائم الرواتب

ن طريق يقدم العديد من أصحاب العمل قسائم المرتبات إلكترونياً ــ إما ع
يل البريد اإللكترونى أو عن طريق موقع ويب يمكن للموظفين تسج

مة الراتب كنسخة م. الدخول إليه . طبوعةومع ذلك يمكن أيضا توفير قسي
مة المرتب مطبوعة أو إلكترونية، يجب وبغض النظر عن ما إذا كانت قسي

.  أن تحتوى جميع قسائم المرتبات على معلومات محددة

 ً ـ إما عن يقدم العديد من أصحاب العمل قسائم المرتبات إلكترونيا ـ
وظفين طريق البريد اإللكتروني أو عن طريق موقع ويب يمكن للم

مرتب ومع ذلك يمكن أيضا توفير قسيمة ال. تسجيل الدخول إليه
وبغض النظر عن ما إذا كانت قسيمة المرتب . كورقة مطبوعة

ت على مطبوعة أو إلكترونية، يجب أن تحتوى جيع قسائم المرتبا
.اتدعونا نلقى نظرة على مثال عن قسيمة المرتب. معلومات محددة
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حاب يمكن عرض قسائم المرتبات بطريقة مختلفة عن طريق أص
ها، بموجب . العمل هار ولكن هناك معلومات مؤكدة يجب إظ

.القانون،  تظهر في قسائم المرتبات
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اسم : لبالنسبة للمبتدئين، توجد بعض المعلومات ألساسية مث
إذا () ABN)صاحب العمل ورقم العمل ألسترالي لصاحب العمل 

هنا(أمكن .، موضحة 
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هنا .اسم الموظف، موضح 
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مة الرتيالتصرف المرتبفترة خ السداد، تب وتارياتعلق بها قسي
هنا حددة وتعتمد فترة صرف المرتب على دورة الدفع الم.موضحة 

ما أسبوعية، نص ها تكون إ ف الخاصة بصاحب العمل، والشائع أن
.شهرية، شهرية
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.لنلق نظرة على بعض المعلوماتاألخرى المطلوبة
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أي المبلغ )يجب أن توضح قسيمة المرتب الراتب إلجمالي 
اإلجمالي لألجر العادي للموظف متضمناً الخصومات، العمل 

(.اإلضافي، العموالت، العالوات، إلخ، قبل إجراء أية استقطاعات

92



مبلغ اليأ)ويجب أيضا أن توضح قسيمة المرتب صافى الراتب 
روحا فترة صرف الراتب، مطيالذى تم دفعه بالفعل للموظف ف

ها أية خصومات مثل ضريبة الدخل (.من
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هار أية خصومات من ألجر هنا على سبيل المثال، يمكنك. يجب إظ
ها .الحظة أن ضريبة الدخل قد تم خصم
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سيمة إذا كان الموظف يأخذ أجره بالساعة، فيجب أيضا أن توضح ق
:الراتب

;يمعدل الساعة العاد•
و;عمل بها بهذا المعدليعدد الساعات الت•
والر لهذا المعدل• وع األجر الكلى بال .مج
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يمة اإلضافة إلى ساعات العمل العتيادية، يجب أن توضح قس
حفيزية، أية زيادات قابلة للتطبيق، بدالت، عالوات، مبالغ تالمرتب 

ها من االستحقاقات المدفوعة التي يمكن رامة، أو غير عدالت غ
.فصلها عن المعدل العادي بالساعة للموظف
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هل للحصول على معاش تقاعد ، يجب يبالنسبة ألى موظف مؤ
هار تفاصيل صندوق المعاشات التقاعدية والمساهمة المقدم ة إظ

ها .للصندوق يجب أن يتم توضيح
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ها فى قسائم المرتبات: دعونا نلخص هى العناصر الواجب توافر :هذه 
;اسم صاحب العمل. 1
;اسم الموظف. 2
;(إن أمكن( )ABN)رقم العمل األسترالى لصاحب العمل . 3
ة المرتب. 4 ;فترة صرف المرتب التى يتعلق بها قسيم
;تاريخ الدفع. 5
موالت، أي المبلغ اإلجمالى لألجر العادى للموظف متضمناً الخصومات، العمل اإلضافى، الع)الراتب اإلجمالى . 6

;(العالوات، إلخ، قبل إجراء أية استقطاعات
ها أية خ)صافى الراتب . 7 صومات أى المبلغ الذى تم دفعه بالفعل للموظف فى فترة صرف الراتب، مطروحا من

;(مثل ضريبة الدخل
ة الراتب. 8 :إذا كان الموظف يأخذ أجره بالساعة، فيجب أيضا أن توضح قسيم
oمعدل الساعة العادى;
oو;عدد الساعات التى عمل بها بهذا المعدل
oهذا الراتب .مجموع األجر الكلى بالدوالر ل

:قسائم المرتباتيالعناصر الواجب توافرها فيهذه ه: دعونا نلخص
;اسم صاحب العمل1.
;اسم الموظف2.
;(إن أمكن( )ABN)رقم العمل األسترالي لصاحب العمل 3.
مة المرتبيفترة صرف المرتب الت4. ;يتعلق بها قسي
;تاريخ الدفع5.
ألجر العادي للموظف متضم)الراتب إلجمالي 6. ناً أي المبلغ إلجمالي 

الوات، إلخ، قبل إجراء أي الت، ال ة الخصومات، العمل إلضافي، العم
;(استقطاعات

رة صرف فتيالمبلغ الذى تم دفعه بالفعل للموظف فيأ)صافى الراتب 7.
ها أية خصومات مثل ضريبة الدخل ;(الراتب، مطروحا من

مة 8. إذا كان الموظف يأخذ أجره بالساعة، فيجب أيضا أن توضح قسي
:الراتب
oمعدل الساعة العادي;
oو;عدد الساعات التي عمل بها بهذا المعدل
oوالر لهذا الراتب .مجموع ألجر الكلى بال
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ة المرتب  ها فى قسيم هى العناصر التى يجب توافر ..(:يتبع)هذه 
ها من اإلستحقاقات المدفوعة التى يأى زيادات، بدالت، عالوات، مبالغ تحفيزية، . 9 ة، أو غير مكن معدالت غرام

ها عن المعدل العادى بالساعة للموظف .فصل
.معدل األجور الذى تم تطبيقه فى أخر يوم عمل. 10
ها من أجر الموظف، بما فى ذلك مبلغ وتفاصيل كل خصم أية. 11 ريبة على سبيل المثال، ض)اقتطاعات تم أخذ

.متضمناً اسم او اسم ورقم الصندوق أو الحساب الذى تم دفع الخصم له( الدخل
ة ا. 12 ة، واسم أو رقم صندوق الجه هم همات تقاعدية تدفع لصالح الموظف، بما فى ذلك مبلغ المسا لمدفوع أية مسا
.لها

ه ها فيالعناصر التيهذه  مة المرتب ييجب توافر ..(:بعيت)قسي
مةزيادات، بدالت، عالوات، مبالغ تحفيزية، يأ. 9 ، عدالت غرا

ها عن ال ها من االستحقاقات المدفوعة التي يمكن فصل معدل أو غير
.العادي بالساعة للموظف

.معدلاألجور الذى تم تطبيقه في أخر يوم عمل. 10
ها من أجر الموظف، بما فأية. 11 ذلك مبلغ ياقتطاعات تم أخذ

ضمناً اسم مت( على سبيل المثال، ضريبة الدخل)وتفاصيل كل خصم 
.او اسم ورقم الصندوق أو الحساب الذى تم دفع الخصم له

همات تقاعدية تدفع لصالح الموظف، بما ف. 12 مبلغ ذلكيأية مسا
ها .المساهمة، واسم أو رقم صندوق الجهة المدفوع ل
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سنوات7

.سنوات7يجب على أصحاب العمل اإلحتفاظ بسجالت الوقت واألجور لمدة 

___:قسيمة راتب                   التاريخ

جون سميث

-----$: المستحقات

مدة يجب على أصحاب العمل االحتفاظ سجالت الوقت وألجور ل
.سنوات7
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:سجالت الوقت واألجور يجب أن تكون
;سهلة الوصول إلى مفتش العمل المنصف•
;سهلة القراءة•
.باإلنجليزية•

:سجالت الوقت واألجور ال يمكن أن تكون
;معدلة إال اذا كان التغيير لتصحيح خطأ•
;خطأ أو مضللة•

:جالت الوقت وألجور يجب أن تكون
;سهلة الوصول إلى مفتش العمل المنصف•
;سهلة القراءة•
.اإلنجليزية•

:جالت الوقتواألجورال يمكن أن تكون
;معدلة ال اذا كان التغيير لتصحيح خطأ•
;خطأ أو مضللة•

101



هى السجالت التى يجب اإلحتفاظ بها وما المعلومات ها فيها؟ ما  الواجب توافر
معلومات عامة عن الموظف وصاحب العمل ــ األسماء، رقم العمل األسترالى •

(ABN) (عمل لوقت جزئى، عرضي)، طبيعة العمل;
;معلومات الدفع ــ معدل الدفع، المبالغ اإلجمالية والصافية المدفوعة•
ها العمال• ;ساعات العمل التى عمل
ل اإلجازات التى حصعددسجالت اإلجازات ــ اإلجازات التى حصل عليها الموظفون، •

عليها الموظف
ة المعاش • هم ;المدفوع وتفاصيل التمويلالتقاعديمبالغ مسا
;نسخ من أية عقود أو وثائق توظيف•

اإلحتفاظ بالسجالت

ه الواجبيجب الحتفاظ بها وما المعلوماتياسجالت التيما 
ها فيها؟ يجب الحتفاظ بمعلومات معينة لكل موظف يما يلى ف.توافر

جالت الت مة بال ا يجب على صاحب العمل الحتفاظ بهيقائ
.يجب أن تكون فيهايوالمعلومات الت

عامة عن الموظف وصاحب العمل ــ ألسماء، رقم • معلومات 
، يعمل لوقت جزئ)، طبيعة العمل (ABN)العمل ألسترالي 

;(عرضي
ة معلومات الدفع ــ معدل الدفع، المبالغاإلجمالية والصافي•

;المدفوعة
ها العماليساعات العمل الت• ;عمل
حصل عليها الموظفون، يجالت إلجازات ــ إلجازات الت•

102



حصل عليها الموظف؟يكم عدد إلجازات الت
همة المعاش التقاعد• ;يلالمدفوع وتفاصيل التمويمبالغ مسا
;نسخ من أية عقود أو وثائق توظيف•
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الحق في العمل: القسم الخامس
الهجرة وحق العمل

.العمل والهجرة وحق العمل المنضبطيالحق ف: القسم الخامس
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حقوق بيئة 
العمل

حاملو التأشيرة وحقوقك في العمل بأستراليا

الب مهاجرون وحاملي التأشيرة، بما فيهم ال يتمتع العمال ال
يألجانب بنفس حقوق مكان العمل مثل جميع العمال ألخرين ف

.أستراليا
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حاملو التأشيرة وحقوقك في العمل بأستراليا

هنا اليا وتحقق أستريبتأشيرة، فتأكد أنها تتيح لك العمل فاذا كنت 
هايمن أية شروط مثل عدد ساعات العمل الت وعلى . يمكنك عمل

يفة عمل سبيل المثال اذا كنت طالبا دوليا، يمكنك الحصول على وظ
.لياأسترايلوقت جزئي أو عمل مؤقت باليومية أثناء الدراسة ف
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حاملو التأشيرة وحقوقك في العمل بأستراليا

ون عدد الساعات التي يمكنك عملها في األسبوع من الممكن أن تك
.محدودة وفقا لشروط التأشيرة الخاصة بك
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حاملو التأشيرة وحقوقك في العمل بأستراليا

يمكن .خرقهاال يمكن لصاحب العمل الغاء تأشيرتك، حتى ولو تم 
منح التأشيرات أو رفضها (DIBP)فقط لقسم الهجرة وحماية الحدود 

.أو إلغائها
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:لإلتصال
(DBIP)قسم الهجرة وحماية الحدود 

 450 131أو  881 131: هاتف

ب عليك اذا كنت تعتقد أن صاحب العمل الخاص بك  يستغلك، فيج
على الرقم ( DBIP)التصال بقسم الهجرة وحماية الحدود 

/ اذا كنت بحاجة إلى مترجم عادي131450أو 131881
.فورى
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:  لمعرفة المزيد قم بزيارة
www.border.gov.au أو

اتصل بقسم الهجرة وحماية الحدود

.881 131: على

ل والقيود هناك خدمات متاحة لحاملي التأشيرات للتحقق من التفاصي
هذه المصادر متوفرة على  المفروضة على تأشيراتهم 

www.border.gov.au.
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التحقق من
التأشيرة عبر االنترنت 

(VEVO)

.881 131: أو اتصل بقسم الهجرة وحماية الحدود علىwww.border.gov.au: لمعرفة المزيد قم بزيارة

هو نظام  (  تالتحقق من التأشيرة عبر النترنVEVO (أحد المصادر 
والذى يمكن حامل التأشيرة من التحقق من شروط وتفاصيل 

.التأشيرة الحالية
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التحقق من
التأشيرة عبر االنترنت 

(VEVO)

مكن من للتحقق من التأشيرة الخاصة بك، ولكن يجب عليه طلب إذن صاحب التأشيرة قبل أن يتVEVOيجوز لصاحب العمل استخدام 
.VEVOالتحقق من التفاصيل الخاصة به عن طريق 

ة للتحقق من التأشيرة الخاصVEVOيجوز لصاحب العمل استخدام 
مكن من بك، ولكن يجب عليه طلب إذن صاحب التأشيرة قبل أن يت

.VEVOالتحقق من التفاصيل الخاصة به عن طريق 
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!بكل تأكيد، تفضل

ة مرحباً جين، هل تمانعين بالقاء نظر

على جواز سفرك أو بطاقة الهجرة 

الخاص بك؟" اإليمي كارد"

كارد اليميقد يطلب منك صاحب العمل رؤية جواز سفرك أو 
.VEVOالستكمال فحص بياناتك عبر (كارت الهجرة)
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ال يوجد
حق في العمل

في من غير القانوني أن يوظف صاحب العمل شخص ليس له الحق
وا لك العمل في أستراليا، لذلك فإن معظم أصحاب العمل لن يوفر
صحيح فرصة عمل ما لم تثبت تأشيرتك أن لديك الحق الحالي وال

.في العمل
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الحصول على المساعدة: القسم السادس
.إلى أين تذهب إذا كانت لديك أسئلة أو تحتاج إلى مشورة

هب إذا كان: القسم السادس ت الحصول على المساعدة، إلى أين تذ
.لديك أسئلة أو تحتاج إلى مشورة
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خدمة مجانية–مكتب أمين مظالم العمل

هو خدمة مجانية مت احة مكتب أمين المظالم المعني بالعمل المنصف 
.أستراليايللموظفين وأصحاب العمل ف
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مكتب أمين مظالم العمل
هو :دور مكتب أمين المظالم 

;تعزيز العالقات المتوافقة والمنتجة والتعاونية فى مكان العمل•
;ضمان اإلمتثال للقوانين األسترالية فى مكان العمل•
.457مراقبة بعض الموافقات الفرعية للتأشيرة •

:دور مكتب أمين المظالم هو
القات المتوافقة والمنتجة والتعاونية ف• ;ان العملمكيتعزيز ال
;مكان العمليضمان المتثال للقوانين ألسترالية ف•
;457مراقبة بعض الموافقات الفرعية للتأشيرة •
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!صحيحغيرهذا الراتب 

يجب أن أحصل على راتب 

!أكبر من هذا

، يمكن اذا كنت تعتقد أن لديك قضية مستحقه أو نزاع حول الراتب
.ألمين المظالم مساعدتك
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.  يمرحبا، لدي استفسار بشأن راتب

هل يمكنك مساعدتي رجاءاً؟

أو اذا 131394يمكنك التصال بهم خالل ساعات العمل على 
صل التحدث أو فهم اللغة إلنجليزية، اتفىكنت تواجه صعوبة 

وسيقومون 131450بخدمة الترجمة والتوضيح الفورية على 
.االتصال بأمين المظالم نيابة عنك وتوضيح استفسارك
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مستقل

ه القات القومية المستقلة فيلجنة العمل العادل  كان ميمحكمة ال
.العمل

119



األدنى لألجور• الحد
وشروط العمل•
خرىأوظائف ولوائح •

مان من الحداألدنىلألجويه ر المسؤولة عن الحفاظ على شبكة أ
وشروط العمل، ضال عن مجموعة من الوظائف واللوائح ألخرى

، يفمكان العمل، تشمل وسائل الحماية العامة، الفصل التعسيف
.أماكن العمليوالبلطجة ف

120



رار موجب قبال يمكن للجنة تقديم المشورة بشأن الستحقاقات
قاقات التحكيم أو الموافقات المسجلة أو الحد ألدنى  لألجور واستح

.المكافأة
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.هذه مسؤولية أمين المظالم للعمل المنصف
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:لالتصال
بلجنة العمل المنصف على 

1300799675: هاتف
أو

خدمة الترجمة والتوضيح الفوري
131450:هاتف

أو 1300799675يمكنك التصال بلجنة العمل المنصف على 
اتصل التحدث أو فهم اللغة إلنجليزية،فىاذا كنت تواجه صعوبة 

وسيقومون 131450بخدمة الترجمة والتوضيح الفورية على 
.ساركاالتصال بلجنة العمل العادل نيابة عنك وتوضيح استف
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األمانة واالنفتاح
طوال الوقت 

هي طريقتنا لمزاولة أعمالنا و ألمانة واالنفتاح على اآلخرين 
 ً .تعاوننا سويا
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رثز الخاصة بالموردين في وولو“ سبيك اب أو ارفع صوتك’’خدمة 

.أعتقد أن زميلي في الشغل يسرق

مهم عندما ترى ش أن ترفع صوتك ، غير صحيحيءلهذا من ال
.وتتحدث عنه
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:يمكنك اإلبالغ عن التالى
;السرقة•
ألمانة• ;عدم 
;التنمر والمضايقة•
;التزوير•
مة• ،قضايا المخاطرة واألمن السال
;انتهاك خطير لسياسة الشركة بما فى ذلك قواعد السلوك•

رثز الخاصة بالموردين في وولو“ سبيك اب أو ارفع صوتك’’خدمة 

الخاصة ’’ خدمة سبيك أب أو ارفع صوتك’’ لدي وولورتز 
ساعة طوال ألسبوع حيث يمكنك 24بالموردين  علي مدار 

الغ عن التالي :إل
;السرقة•
;عدم ألمانة•
;التنمر والمضايقة•
;التزوير•
،قضايا المخاطرة وألمن والسالمة•
;ذلك قواعد السلوكيانتهاك خطير لسياسة الشركة بما ف•
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ورثز الخاصة بالموردين في وول“ سبيك اب أو ارفع صوتك’’خدمة 

إلى من يجب أن أتحدث

، أومديري المباشر1.

مديره، أو2.

ر مسؤول الموارد البشرية أو خبي3.
متخصص 

رك تحدث أوالً إلى مدي. توجد مراكز عمليات وموظفين مختصين
يره، أو المباشر، أو اذا كنتال تستطيع التحدث اليه، تحدث إلى مد

ص أي وقت، تحدث إلى مدير الموارد البشرية أو خبير متخصيف
.على سبيل المثال، منع الخسارة أو المخاطر ولسالمة
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رثز الخاصة بالموردين في وولو“ سبيك اب أو ارفع صوتك’’خدمة 

لم يحدث شيء لبالغي، إلى من يجب 

أن أتحدث بعد ذلك؟

، أوالمباشرمديري1.

مديره، أو2.

مسؤول الموارد البشرية أو خبير 3.
متخصص،

“سبيك أب أو ارفع صوتك ’’خدمة 4.
الخاصة بالموردين في وولورتز

ليات اذا كنت غير قادر على تصعيد مشكلة خطيرة عن طريق العم
االعتقاد أنه لم يتم التحقيق ف مشكلة يالعادية، أو لديك سبب قوي 

ها فيمكنك الوصول إلى  ."سبيك أب"تم اإلبالغ عن
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:االتصال
7ساعة في اليوم، و24خدمة سبيك أب الخاصة بالموردين متاحة 
أيام طوال األسبوع

1800334319:هاتف
أو

WoolworthsSpeakUp.ethicspoint.com:موقع االنترنت

ساعة في 24خدمة سبيك أب الخاصة بالموردين متاحة : التصال
أو 1800334319أيام طوال ألسبوع على الرقم 7اليوم ، و

عبر موقعنا على 
 WoolworthsSpeakUp.ethicspoint.com:إلنترنت
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حقوقك

ملخص

يوق المحمية فأستراليا، فإنك تتمتع ببعض الحقيبصفتك عامالً ف
.ذلك الحداألدنىلألجور وظروف العمليالعمل، بما ف
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اذا كنت غير متأكد، 
اسأل رئيسك في 

!العمل

ب توظيفك، يمكنك أن تسأل صاحاذا لم تكن متأكداً من شروط
.عملك عن التفاصيل
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خدمة مجانية–أمين مظالم العمل 

فانقر لزيارة موقع العمل المنص

كان مياذا كنت بحاجة الى دعم أو مشورة فيما يتعلق بحقوقك ف
الع عملك، فيمكنك التصال بأمين المظالم للعمل المنصف أو ال
على موقعه على إلنترنت حيث ستجد الكثير من المعلومات

.المجانية
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مرحباً، لدي استفسار بشأن راتبي،

هل يمكنك مساعدتي؟

أمين المظالم للعمل المنصف
أو

الخاصة “ سبيك أب’’اتصل ب خدمة 
1800334319: بالموردين علي هاتف 

ؤال اذا كان لديك قلق بشان راتبك أو تأمينك الصحي فيمكنك س
"  دينخدمة سبيك أب الخاصة بالمور"نصيحة أمين المظالم أو طلب 

1800334319السرية من قبل وولورثز على الرقم 
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