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Tidak tahu hak-hak
Anda di tempat kerja?
Apakah hak Anda
di tempat kerja telah
dilanggar?
Fair Work Ombudsman
(FWO) dapat membantu Anda
Semua layanan gratis

Mengenal FWO
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FWO adalah lembaga pemerintah yang bersifat
independen. Lembaga ini membantu para pemberi
kerja dan pekerja untuk memahami hak-hak dan
kewajiban mereka berdasarkan undang-undang tempat
kerja di Australia. Lembaga ini juga bekerja sama
dengan Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah
di tempat kerja.

FWO membantu pelajar
internasional
Pelajar internasional memiliki hak-hak di tempat kerja
yang layak dilindungi. FWO memberi nasihat dan
bantuan bagi semua pekerja di Australia, termasuk
pelajar internasional. Ada dapat menghubungi FWO
dengan aman jika Anda memerlukan bantuan.

Apa yang dapat dilakukan oleh
FWO bagi Anda
FWO ada di sini untuk mendengar dan membantu.
FWO dapat:
• memberi informasi yang akurat tentang hak-hak
Anda di tempat kerja termasuk tingkat upah
• menawarkan nasihat dan bantuan terkait masalah
di tempat kerja
• membantu Anda menyelesaikan masalah di
tempat kerja

Mengecek visa Anda
bukanlah tugas FWO
Anda dapat memperoleh nasihat umum dari FWO
atau melaporkan masalah tanpa memberi nama
Anda. FWO dapat membantu dengan masalah
seperti upah yang terlalu rendah, meskipun Anda
telah melanggar ketentuan visa Anda (misalnya,
jumlah jam kerja yang terlalu banyak).

Layanan FWO tersedia dalam
berbagai bahasa
Bahasa bukanlah masalah ketika menghubungi
FWO. Anda dapat mengakses layanan-layanan
FWO dalam berbagai bahasa – semuanya gratis.

Sumber informasi dan tautan
yang berguna
CATAT JAM KERJA ANDA
Unduhlah aplikasi gratis FWO Record My Hours
untuk melacak jam kerja Anda. Anda juga dapat
menyimpan informasi lain yang berkaitan dengan
pekerjaan, seperti jadwal kerja, dengan aplikasi
ini. Aplikasi ini juga tersedia dalam 18 bahasa
yang berbeda.
www.fairwork.gov.au/app
INFORMASI LEBIH LANJUT
Hubungilah www.fairwork.gov.au/
internationalstudents untuk informasi lebih lanjut
tentang bekerja di Australia sebagai pelajar
internasional.

Cara menghubungi
FWO
Hubungi saja 13 13 94

Pindailah kode QR untuk menonton video singkat tentang beberapa hak
Anda selagi sedang bekerja di Australia. Tersedia dalam berbagai bahasa.

