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Gunakan layanan-layanan bantuan bagi  

pelajar yang tersedia untuk Anda 
Apa yang harus dilakukan 

Aturlah waktu untuk membicarakan masalah Anda. Layanan 

Langkah ini berguna jika 

bantuan bagi pelajar mungkin tidak memiliki semua jawabannya, 

tetapi mereka tahu lembaga lain yang dapat membantu. 
Anda ingin berbicara kepada 

• 
seseorang tentang masalah di  

Anda juga dapat menghubungi jalur bantuan bagi pelajar 

internasional QLD di nomor 1800 QSTUDY (1800 7 78 839). 
tempat kerja 

Anda ingin diarahkan ke layanan 

Atau, kunjungilah Student Hub untuk mendapat bantuan. Cari 

lain (seperti layanan hukum) dan • 

kata kunci ‘student hub Brisbane’, ‘student hub Gold Coast’ atau 

memerlukan lebih banyak informasi 

‘student hub Cairns’. 

Dapatkan bantuan dari Fair Work Ombudsman (FWO) 

Langkah ini berguna jika • Anda ingin lebih menge Apa yang harus dilakukan 

Anda dan perlindungan di tempat kerja 

tahui hak-hak • Anda ingin membant 
Hubungilah FWO untuk mendapat informasi dan nasihat 

masalah di tempa 
gratis. Anda dapat memperoleh nasihat tanpa men 

u menyelesaikan t kerja, atau 
mengajukan keluhan 

nama Anda. Teleponlah FWO di nomor 13 13 94 atau 

kunjungilah situs web lembaga ini di fairwork.gov.au. 

yebut Anda juga dapat meminta unt 
seseorang dalam bahasa Anda dengan menelepon l

uk berbicara kepada 
penerjemahan gratis di nomor 131 450 terlebih dulu. Untuk 

melaporkan masalah di tempat kerja tanpa men 

ayanan nama, kunjungilah fairwork .gov.au/tipof. 
yebut 

Carilah bantuan hukum 
Apa yang harus dilakukan Langkah ini berguna jika 
Tanyakanlah kepada layanan bantuan bagi pelajar 

Anda ingin, atau sedang • 
apakah lembaga pendidikan Anda memiliki kerja sama 

, mempertimbangkan untuk 
dengan lembaga bantuan hukum gratis. 

mengambil langkah hukum 
tus web Community i Anda juga dapat mengunjungi s 

Anda tidak dapat • and (communitylegalqld.org.au) Legal Centres Queensl menyelesaikan masalah di 
untuk menemukan pusat bantuan hukum masyarakat 

a tempat kerj 
di dekat Anda. 

Apakah Anda pelajar internasional 
yang sedang mengalami masalah  
di tempat kerja? 

Anda tidak sendirian, ada orang-orang yang dapat membantu. 
Cari tahu di mana Anda bisa mendapat bantuan yang Anda perlukan. 

Meskipun Anda mengalami masalah di tempat kerja, mungkin ada alasan mengapa 
Anda memilih tetap bekerja di situ dan tidak mengungkapkan masalahnya.  

Terkadang hal itu wajar, tapi ingat, 

tidak akan ada perubahan jika Anda tidak bertindak. 
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Gunakan layanan-layanan bantuan bagi  

pelajar yang tersedia untuk Anda 
Apa yang harus dilakukan 

Aturlah waktu untuk membicarakan masalah Anda. Layanan 

Langkah ini berguna jika 

bantuan bagi pelajar mungkin tidak memiliki semua jawabannya, 

tetapi mereka tahu lembaga lain yang dapat membantu. 
Anda ingin berbicara kepada 

• 
seseorang tentang masalah di  

Anda juga dapat mengunjungi laman Facebook NSW Police 

International Students (Pelajar Internasional NSW Police) untuk 
tempat kerja 

mendapat informasi tentang hak Anda. Carilah kata kunci ‘NSW 
Anda ingin diarahkan ke layanan 

lain (seperti layanan hukum) dan • 

police international students’. 
memerlukan lebih banyak informasi 

Dapatkan bantuan dari Fair Work Ombudsman (FWO) 

Langkah ini berguna jika • Anda ingin lebih menge Apa yang harus dilakukan 

Anda dan perlindungan di tempa

tahui hak-hak • Anda ingin membant 
Hubungilah FWO untuk mendapat informasi dan nasihat 

t kerja masalah di tempat kerja, atau 

gratis. Anda dapat memperoleh nasihat tanpa men 

u menyelesaikan mengajukan keluhan 
nama Anda. Teleponlah FWO di nomor 
kunjungilah situs web lembaga ini di fairwork.gov.au. 

yebut 13 13 94 atau 
Anda juga dapat meminta unt 
seseorang dalam bahasa Anda dengan menelepon l

uk berbicara kepada 
penerjemahan gratis di nomor 
melaporkan masalah di tempa

131 450 terlebih dulu. Untuk 
ayanan nama, kunjungilah fairwork .gov.au/tipof. 

t kerja tanpa menyebut 

Carilah bantuan hukum 
Apa yang harus dilakukan Langkah ini berguna jika 
Tanyakanlah kepada layanan bantuan bagi pelajar  

Anda ingin, atau sedang • 
apakah lembaga pendidikan Anda memiliki kerja  

mempertimbangkan untuk , 
sama dengan lembaga bantuan hukum gratis. 

mengambil langkah hukum 
Hubungi International Student Legal Service NSW  

Anda tidak dapat • 
di nomor 02 9698 7645 untuk mendapat nasihat  

menyelesaikan masalah di 
a. Lihat pula  hukum gratis dan rahasi a tempat kerj 

rlc.org.au/our-services/international-students. 

Tanyakan apakah lembaga pendidikan Anda memiliki 

akses ke My Legal Mate – aplikasi yang berisi nasihat 

gratis untuk pelajar internasional dalam berbagai bahasa. 

Apakah Anda pelajar internasional 
yang sedang mengalami masalah  
di tempat kerja? 

Anda tidak sendirian, ada orang-orang yang dapat membantu. 
Cari tahu di mana Anda bisa mendapat bantuan yang Anda perlukan. 

Meskipun Anda mengalami masalah di tempat kerja, mungkin ada alasan mengapa 
Anda memilih tetap bekerja di situ dan tidak mengungkapkan masalahnya.  

Terkadang hal itu wajar, tapi ingat, 

tidak akan ada perubahan jika Anda tidak bertindak. 
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Gunakan layanan-layanan bantuan bagi  

pelajar yang tersedia untuk Anda 
Apa yang harus dilakukan 

Aturlah waktu untuk membicarakan masalah Anda. Layanan 

Langkah ini berguna jika 

bantuan bagi pelajar mungkin tidak memiliki semua jawabannya, 

tetapi mereka tahu lembaga lain yang dapat membantu. 
Anda ingin berbicara kepada 

Anda juga dapat menghubungi Study Melbourne Student Centre • 
seseorang tentang masalah di  

di nomor 1800 056 449 untuk mendapat informasi dan bantuan 
tempat kerja 

gratis. Anda juga dapat mengunduh aplikasi Unlock Melbourne 
Anda ingin diarahkan ke layanan 

lain (seperti layanan hukum) dan • 

memerlukan lebih banyak informasi 
di ponsel Anda. 

Dapatkan bantuan dari Fair Work Ombudsman (FWO) 

Langkah ini berguna jika • Anda ingin lebih menge Apa yang harus dilakukan 

Anda dan perlindungan di tempa

tahui hak-hak • Anda ingin membant 
Hubungilah FWO untuk mendapat informasi dan nasihat 

t kerja masalah di tempa 
gratis. Anda dapat memperoleh nasihat tanpa men 

u menyelesaikan t kerja, atau 
mengajukan keluhan 

nama Anda. Teleponlah FWO di nomor 13 13 94 atau 

kunjungilah situs web lembaga ini di fairwork.gov.au. 

yebut Anda juga dapat meminta unt 
seseorang dalam bahasa Anda dengan menelepon l

uk berbicara kepada 
penerjemahan gratis di nomor 
melaporkan masalah di tempa

131 450 terlebih dulu. Untuk 
ayanan nama, kunjungilah fairwork .gov.au/tipof. 

t kerja tanpa menyebut 

Carilah bantuan hukum 
Apa yang harus dilakukan Langkah ini berguna jika 
Tanyakanlah kepada layanan bantuan bagi pelajar  

Anda ingin, atau sedang • a sama j apakah lembaga pendidikan Anda memiliki ker 
mempertimbangkan untuk , 

dengan lembaga bantuan hukum gratis. 
mengambil langkah hukum 

Anda juga bisa mendapat nasihat dan bantuan hukum 
Anda tidak dapat • 

gratis melalui International Students Work Rights Legal 
menyelesaikan masalah di 

Service (Layanan Hukum untuk Hak Kerja Pelajar) di Study 
a j tempat ker 

Melbourne Student Centre. Cari kata kunci ‘study melbourne 

legal service’ untuk mendapat lebih banyak informasi. 

Apakah Anda pelajar internasional 
yang sedang mengalami masalah  
di tempat kerja? 

Anda tidak sendirian, ada orang-orang yang dapat membantu. 
Cari tahu di mana Anda bisa mendapat bantuan yang Anda perlukan. 

Meskipun Anda mengalami masalah di tempat kerja, mungkin ada alasan mengapa 
Anda memilih tetap bekerja di situ dan tidak mengungkapkan masalahnya.  

Terkadang hal itu wajar, tapi ingat, 

tidak akan ada perubahan jika Anda tidak bertindak. 
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Gunakan layanan-layanan bantuan bagi  

pelajar yang tersedia untuk Anda 
Apa yang harus dilakukan 

Aturlah waktu untuk membicarakan masalah Anda. Layanan 

Langkah ini berguna jika 

bantuan bagi pelajar mungkin tidak memiliki semua jawabannya, 

tetapi mereka tahu lembaga lain yang dapat membantu. 
Anda ingin berbicara kepada 

Pelajar internasional yang sedang studi di TAS Tafe atau sekolah • 
seseorang tentang masalah di  

Pemerintah Negara Bagian Tasmania juga dapat menghubungi 
tempat kerja 

jalur telepon darurat GETI yang buka 24 jam 7 hari di nomor  
Anda ingin diarahkan ke layanan 

03 6231 1003 untuk mendapat bantuan dalam keadaan darurat. 
lain (seperti layanan hukum) dan • 

memerlukan lebih banyak informasi 

Dapatkan bantuan dari Fair Work Ombudsman (FWO) 

Langkah ini berguna jika • Anda ingin lebih menge Apa yang harus dilakukan 

Anda dan perlindungan di tempa

tahui hak-hak • Anda ingin membant 
Hubungilah FWO untuk mendapat informasi dan nasihat 

t kerja masalah di tempa 
gratis. Anda dapat memperoleh nasihat tanpa men 

u menyelesaikan t kerja, atau 
mengajukan keluhan 

nama Anda. Teleponlah FWO di nomor 13 13 94 atau 

kunjungilah situs web lembaga ini di fairwork.gov.au. 

yebut Anda juga dapat meminta unt 
seseorang dalam bahasa Anda dengan menelepon l

uk berbicara kepada 
penerjemahan gratis di nomor 
melaporkan masalah di tempa

131 450 terlebih dulu. Untuk 
ayanan nama, kunjungilah fairwork .gov.au/tipof. 

t kerja tanpa menyebut 

Carilah bantuan hukum 
Apa yang harus dilakukan Langkah ini berguna jika 
Tanyakanlah kepada layanan bantuan bagi pelajar 

Anda ingin, atau sedang • 
apakah lembaga pendidikan Anda memiliki kerja sama 

mempertimbangkan untuk , 
dengan lembaga bantuan hukum gratis. 

mengambil langkah hukum 
Anda juga dapat memperoleh bantuan hukum gratis 

Anda tidak dapat • 
dengan menghubungi Student Legal Services (UTAS) 

menyelesaikan masalah di 
atau Hobart Community Legal Centre (Pusat Bantuan 

a j tempat ker 
Hukum Masyarakat Hobart). Cari kata kunci ‘UTAS student 

legal’ atau ‘Hobart community legal’ untuk mendapat 

lebih banyak informasi. 

Apakah Anda pelajar internasional 
yang sedang mengalami masalah  
di tempat kerja? 

Anda tidak sendirian, ada orang-orang yang dapat membantu. 
Cari tahu di mana Anda bisa mendapat bantuan yang Anda perlukan. 

Meskipun Anda mengalami masalah di tempat kerja, mungkin ada alasan mengapa 
Anda memilih tetap bekerja di situ dan tidak mengungkapkan masalahnya.  

Terkadang hal itu wajar, tapi ingat, 

tidak akan ada perubahan jika Anda tidak bertindak. 
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Gunakan layanan-layanan bantuan bagi  

pelajar yang tersedia untuk Anda 
Apa yang harus dilakukan 

Aturlah waktu untuk membicarakan masalah Anda. Layanan 

Langkah ini berguna jika 

bantuan bagi pelajar mungkin tidak memiliki semua jawabannya, 

tetapi mereka tahu lembaga lain yang dapat membantu. 
Anda ingin berbicara kepada 

Hubungi Ofice of the Training Advocate di nomor 1800 006 488 • 
seseorang tentang masalah di  

untuk mendapat nasihat gratis tentang hak-hak di tempat kerja. 
tempat kerja 

Hubungi SafeWork SA di nomor 1300 365 255 untuk mencari 
Anda ingin diarahkan ke layanan 

lain (seperti layanan hukum) dan • 

tahu berapa upah minimum Anda. 
memerlukan lebih banyak informasi 

Unduhlah aplikasi StudyAdelaide di ponsel Anda untuk 

mendapat informasi dan nasihat tentang cara mencari bantuan. 

Dapatkan bantuan dari Fair Work Ombudsman (FWO) 

Langkah ini berguna jika • Anda ingin lebih menge Apa yang harus dilakukan 

Anda dan perlindungan di tempat kerja 

tahui hak-hak • Anda ingin membant 
Hubungilah FWO untuk mendapat informasi dan nasihat 

masalah di tempa 
gratis. Anda dapat memperoleh nasihat tanpa men 

u menyelesaikan t kerja, atau 
mengajukan keluhan 

nama Anda. Teleponlah FWO di nomor 13 13 94 atau 

kunjungilah situs web lembaga ini di fairwork.gov.au. 

yebut Anda juga dapat meminta unt 
seseorang dalam bahasa Anda dengan menelepon l

uk berbicara kepada 
penerjemahan gratis di nomor 131 450 terlebih dulu. Untuk 

melaporkan masalah di tempat kerja tanpa men 

ayanan nama, kunjungilah fairwork .gov.au/tipof. 
yebut 

Carilah bantuan hukum 
Apa yang harus dilakukan Langkah ini berguna jika 
Tanyakanlah kepada layanan bantuan bagi 

Anda ingin, atau sedang • 
pelajar apakah lembaga pendidikan Anda 

mempertimbangkan untuk , 
a sama dengan lembaga bantuan memiliki kerj mengambil langkah hukum 
. hukum gratis

Anda tidak dapat • 
menyelesaikan masalah di 

a tempat kerj

Apakah Anda pelajar internasional 
yang sedang mengalami masalah  
di tempat kerja? 

Anda tidak sendirian, ada orang-orang yang dapat membantu. 
Cari tahu di mana Anda bisa mendapat bantuan yang Anda perlukan. 

Meskipun Anda mengalami masalah di tempat kerja, mungkin ada alasan mengapa 
Anda memilih tetap bekerja di situ dan tidak mengungkapkan masalahnya.  

Terkadang hal itu wajar, tapi ingat, 

tidak akan ada perubahan jika Anda tidak bertindak. 
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Gunakan layanan-layanan bantuan bagi  

pelajar yang tersedia untuk Anda 
Apa yang harus dilakukan 

Aturlah waktu untuk membicarakan masalah Anda. Layanan 

Langkah ini berguna jika 

bantuan bagi pelajar mungkin tidak memiliki semua jawabannya, 

tetapi mereka tahu lembaga lain yang dapat membantu. 
Anda ingin berbicara kepada 

Anda juga dapat menghubungi Wageline di nomor 1300 655 266 • 
seseorang tentang masalah di  

untuk mendapat informasi tentang hak-hak kerja Anda. 
tempat kerja 

Anda ingin diarahkan ke layanan 

lain (seperti layanan hukum) dan • 

memerlukan lebih banyak informasi 

Dapatkan bantuan dari Fair Work Ombudsman (FWO) 

Langkah ini berguna jika • Anda ingin lebih menge Apa yang harus dilakukan 

Anda dan perlindungan di tempa

tahui hak-hak • Anda ingin membant 
Hubungilah FWO untuk mendapat informasi dan nasihat 

t kerja masalah di tempa 
gratis. Anda dapat memperoleh nasihat tanpa men 

u menyelesaikan t kerja, atau 
mengajukan keluhan 

nama Anda. Teleponlah FWO di nomor 13 13 94 atau 

kunjungilah situs web lembaga ini di fairwork.gov.au. 

yebut Anda juga dapat meminta unt 
seseorang dalam bahasa Anda dengan menelepon l

uk berbicara kepada 
penerjemahan gratis di nomor 
melaporkan masalah di tempa

131 450 terlebih dulu. Untuk 
ayanan nama, kunjungilah fairwork .gov.au/tipof. 

t kerja tanpa menyebut 

Carilah bantuan hukum 
Apa yang harus dilakukan Langkah ini berguna jika 
Tanyakanlah kepada layanan bantuan bagi pelajar 

Anda ingin, atau sedang • a j apakah lembaga pendidikan Anda memiliki ker 
mempertimbangkan untuk , 

sama dengan lembaga bantuan hukum gratis. 
mengambil langkah hukum 

Anda juga dapat menghubungi Employment Law 
Anda tidak dapat • 

Centre (Pusat Hukum untuk Urusan Pekerjaan) di 
menyelesaikan masalah di 

Western Australia di nomor 1300 130 956 untuk 
a tempat kerj 

mendapat nasihat hukum. 

Apakah Anda pelajar internasional 
yang sedang mengalami masalah  
di tempat kerja? 

Anda tidak sendirian, ada orang-orang yang dapat membantu. 
Cari tahu di mana Anda bisa mendapat bantuan yang Anda perlukan. 

Meskipun Anda mengalami masalah di tempat kerja, mungkin ada alasan mengapa 
Anda memilih tetap bekerja di situ dan tidak mengungkapkan masalahnya.  

Terkadang hal itu wajar, tapi ingat, 

tidak akan ada perubahan jika Anda tidak bertindak. 
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Gunakan layanan-layanan bantuan bagi  

pelajar yang tersedia untuk Anda 
Apa yang harus dilakukan 

Aturlah waktu untuk membicarakan masalah Anda. Layanan 

Langkah ini berguna jika 

bantuan bagi pelajar mungkin tidak memiliki semua jawabannya, 

tetapi mereka tahu lembaga lain yang dapat membantu. 
Anda ingin berbicara kepada 

Anda juga dapat mengunjungi situs web Study NT untuk mendapat • 
seseorang tentang masalah di  

informasi dan nasihat dengan studynt.nt.gov.au. tempat kerja 

Anda ingin diarahkan ke layanan 

lain (seperti layanan hukum) dan • 

memerlukan lebih banyak informasi 

Dapatkan bantuan dari Fair Work Ombudsman (FWO) 

Langkah ini berguna jika • Anda ingin lebih menge Apa yang harus dilakukan 

Anda dan perlindungan di tempa

tahui hak-hak • Anda ingin membant 
Hubungilah FWO untuk mendapat informasi dan nasihat 

t kerja masalah di tempa 
gratis. Anda dapat memperoleh nasihat tanpa men 

u menyelesaikan t kerja, atau 
mengajukan keluhan 

nama Anda. Teleponlah FWO di nomor 13 13 94 atau 

kunjungilah situs web lembaga ini di fairwork.gov.au. 

yebut Anda juga dapat meminta unt 
seseorang dalam bahasa Anda dengan menelepon l

uk berbicara kepada 
penerjemahan gratis di nomor 
melaporkan masalah di tempa

131 450 terlebih dulu. Untuk 
ayanan nama, kunjungilah fairwork .gov.au/tipof. 

t kerja tanpa menyebut 

Carilah bantuan hukum 
Apa yang harus dilakukan Langkah ini berguna jika 
Tanyakanlah kepada layanan bantuan bagi pelajar 

Anda ingin, atau sedang • 
apakah lembaga pendidikan Anda memiliki kerja 

mempertimbangkan untuk , 
sama dengan lembaga bantuan hukum gratis. 

mengambil langkah hukum 

Anda tidak dapat • 
menyelesaikan masalah di 

a jtempat ker

Apakah Anda pelajar internasional 
yang sedang mengalami masalah  
di tempat kerja? 

Anda tidak sendirian, ada orang-orang yang dapat membantu. 
Cari tahu di mana Anda bisa mendapat bantuan yang Anda perlukan. 

Meskipun Anda mengalami masalah di tempat kerja, mungkin ada alasan mengapa 
Anda memilih tetap bekerja di situ dan tidak mengungkapkan masalahnya.  

Terkadang hal itu wajar, tapi ingat, 

tidak akan ada perubahan jika Anda tidak bertindak. 



• 
• 

JI 

• 
-~ • 

IJ 

• • • 

Gunakan layanan-layanan bantuan bagi  

pelajar yang tersedia untuk Anda 
Apa yang harus dilakukan 

Aturlah waktu untuk membicarakan masalah Anda. Layanan 

Langkah ini berguna jika 

bantuan bagi pelajar mungkin tidak memiliki semua jawabannya, 

tetapi mereka tahu lembaga lain yang dapat membantu. 
Anda ingin berbicara kepada 

• 
seseorang tentang masalah di  

Anda juga dapat menghubungi Young Worker’s Advice Service 

(Layanan Nasihat untuk Pekerja Muda) di nomor (02) 6225 8104 
tempat kerja 

untuk mendengar informasi tentang hak-hak Anda di tempat kerja, 
Anda ingin diarahkan ke layanan 

atau untuk mengatur janji untuk berbicara dengan seseorang  
lain (seperti layanan hukum) dan • 

memerlukan lebih banyak informasi 

lewat telepon. 

Dapatkan bantuan dari Fair Work Ombudsman (FWO) 

Langkah ini berguna jika • Anda ingin lebih menge Apa yang harus dilakukan 

kerja Anda dan perlindungan di  

tahui hak-hak tempat kerja Hubungilah FWO untuk mendapat informasi dan nasihat 

• Anda ingin membant 
gratis. Anda dapat memperoleh nasihat tanpa men 

masalah di tempa 
nama Anda. Teleponlah FWO di nomor 13 13 94 atau 

u menyelesaikan t kerja, atau 
mengajukan keluhan 

kunjungilah situs web lembaga ini di fairwork.gov.au. 

yebut Anda juga dapat meminta unt 
seseorang dalam bahasa Anda dengan menelepon l

uk berbicara kepada 
penerjemahan gratis di nomor 
melaporkan masalah di tempa

131 450 terlebih dulu. Untuk 
ayanan nama, kunjungilah fairwork .gov.au/tipof. 

t kerja tanpa menyebut 

Carilah bantuan hukum 
Apa yang harus dilakukan Langkah ini berguna jika 
Tanyakanlah kepada layanan bantuan bagi pelajar 

Anda ingin, atau sedang • a apakah lembaga pendidikan Anda memiliki kerj 
mempertimbangkan untuk , 

sama dengan lembaga bantuan hukum gratis. 
mengambil langkah hukum 

Anda tidak dapat • 
menyelesaikan masalah di 

a tempat kerj 

Apakah Anda pelajar internasional 
yang sedang mengalami masalah  
di tempat kerja? 

Anda tidak sendirian, ada orang-orang yang dapat membantu. 
Cari tahu di mana Anda bisa mendapat bantuan yang Anda perlukan. 

Meskipun Anda mengalami masalah di tempat kerja, mungkin ada alasan mengapa 
Anda memilih tetap bekerja di situ dan tidak mengungkapkan masalahnya.  

Terkadang hal itu wajar, tapi ingat, 

tidak akan ada perubahan jika Anda tidak bertindak. 
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