
Liên hệ với FWO để nhận thông tin và tư vấn miễn phí. 

Bạn có thể ẩn danh khi nhờ tư vấn. Gọi cho FWO theo 

số 13 13 94 hoặc truy cập trang web tại địa chỉ 

fairwork.gov.au.Bạn cũng có thể yêu cầu nói chuyện bằng ngôn ngữ 

của mình bằng cách trước tiên gọi cho dịch vụ dịch 

thuật miễn phí tại số 131 450. Để báo cáo ẩn danh 

một vấn đề tại nơi làm việc, vui lòng truy cập trang 

fairwork.gov.au/tipo�.

Cần làm gì
Bạn cần tìm hiểu quyền và sự bảo 
vệ ở nơi làm việcBạn muốn được giúp đỡ để giải 

quyết khó khăn tại nơi làm việc 
hoặc muốn khiếu nại

Đó là khi

Lên lịch hẹn tư vấn. Phòng hỗ trợ sinh viên có thể 

không có tất cả các câu trả lời nhưng có thể hướng 

dẫn bạn liên lạc với các tổ chức khác.

Bạn cũng có thể gọi đường dây hỗ trợ du học sinh 

QLD theo số 1800 QSTUDY (1800 778 839). Hoặc, liên 

hệ trực tiếp Trung tâm Sinh viên để được giúp đỡ. 

Bạn có thể tìm với từ khóa ‘student hub Brisbane’ 

(trung tâm sinh viên Brisbane), ‘student hub Gold 

Coast’ (trung tâm sinh viên Gold Coast) hoặc ‘student 

hub Cairns’ (trung tâm sinh viên Cairns). 

Cần làm gì

Bạn muốn kể về những khó khăn ở 

nơi làm việc

Bạn muốn được giới thiệu đến các 

dịch vụ khác (như tư vấn pháp lý) 

và cần thêm thông tin

Bạn là du học sinh đang gặp
khó khăn ở nơi làm việc?

Bạn không đơn độc vì có nhiều người có thể giúp đỡ bạn. Hãy 
tìm hiểu xem bạn có thể nhận được sự giúp đỡ cần thiết ở đâu.

Sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sinh viên dành cho bạn

Đó là khi

Nhận hỗ trợ từ Cơ quan Thanh tra Công bằng Công việc (FWO)

Hỏi phòng hỗ trợ sinh viên xem trường bạn 
có liên kết với các dịch vụ pháp lý miễn phí 
nào không.

Bạn cũng có thể truy cập trang web của các 
Trung tâm Pháp lý Cộng đồng Queensland 
(communitylegalqld.org.au) để tìm một 
trung tâm pháp lý cộng đồng gần bạn.

Cần làm gì
Bạn muốn, hoặc đang xem 
xét, thực hiện hành động 
pháp lý

Bạn không thể tự giải quyết 
vấn đề tại nơi làm việc

Tìm hỗ trợ pháp lý
Đó là khi

Ngay cả khi bạn có vấn đề trong công việc thì vẫn có thể có lý do khiến bạn lựa chọn
ở lại làm việc hoặc không nêu vấn đề ra. Điều đó đôi khi cũng dễ hiểu, nhưng nên nhớ rằng,

sẽ không có gì thay đổi nếu bạn không hành động. 
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thể không có tất cả các câu trả lời nhưng có thể 

hướng dẫn bạn liên lạc với các tổ chức khác.

Bạn cũng có thể truy cập trang Facebook dành 

cho du học sinh của Cảnh sát NSW để biết thêm 

thông tin về các quyền của bạn. Bạn có thể tìm 

với từ khóa 'NSW police international students.’ 

(cảnh sát NSW du học sinh).

Cần làm gì

Bạn muốn kể về những khó khăn ở 

nơi làm việc

Bạn muốn được giới thiệu đến các 

dịch vụ khác (như tư vấn pháp lý) 

và cần thêm thông tin

Bạn là du học sinh đang gặp
khó khăn ở nơi làm việc?

Bạn không đơn độc vì có nhiều người có thể giúp đỡ bạn. Hãy 
tìm hiểu xem bạn có thể nhận được sự giúp đỡ cần thiết ở đâu.

Sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sinh viên dành cho bạn

Đó là khi

Nhận hỗ trợ từ Cơ quan Thanh tra Công bằng Công việc (FWO)

Hỏi phòng hỗ trợ sinh viên xem trường có    
liên kết với các dịch vụ pháp lý miễn phí nào không.

Hãy gọi cho Dịch vụ Hỗ trợ Pháp lý cho Du học sinh NSW theo số 
02 9698 7645 để được tư vấn pháp lý miễn phí và bảo mật. Xem 
thêm ở trang rlc.org.au/our-services/international-students.

Hãy hỏi xem trường của bạn có quyền truy cập vào My Legal 
Mate - một ứng dụng cung cấp tư vấn pháp lý cho du học sinh
bằng nhiều ngôn ngữ hay không.

Cần làm gì
Đó là những khi bạn muốn, 
hoặc đang xem xét, thực 
hiện hành động pháp lý

Bạn không thể tự giải quyết 
vấn đề tại nơi làm việc

Tìm hỗ trợ pháp lý
Đó là khi

Ngay cả khi bạn có vấn đề trong công việc thì vẫn có thể có lý do khiến bạn lựa chọn
ở lại làm việc hoặc không nêu vấn đề ra. Điều đó đôi khi cũng dễ hiểu, nhưng nên nhớ rằng,

sẽ không có gì thay đổi nếu bạn không hành động. 
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Lên lịch hẹn tư vấn. Phòng hỗ trợ sinh viên có thể 

không có tất cả các câu trả lời nhưng có thể hướng 

dẫn bạn liên lạc với các tổ chức khác.

Bạn có thể gọi cho Trung tâm Sinh viên tại 

Melbourne theo số 1800 056 449 để nhận thông tin 

và hỗ trợ miễn phí. Hay tải xuống ứng dụng Unlock 

Melbourne trên điện thoại. 

Cần làm gì

Bạn muốn kể về những khó khăn ở 

nơi làm việc

Bạn muốn được giới thiệu đến các 

dịch vụ khác (như tư vấn pháp lý) 

và cần thêm thông tin

Bạn là du học sinh đang gặp
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Sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sinh viên dành cho bạn

Đó là khi

Nhận hỗ trợ từ Cơ quan Thanh tra Công bằng Công việc (FWO)

Hỏi phòng hỗ trợ sinh viên xem trường bạn có   
liên kết với các dịch vụ pháp lý miễn phí nào không.

Bạn cũng có thể nhận tư vấn và hỗ trợ pháp lý miễn phí 
thông qua Dịch vụ Pháp lý về quyền lao động của du 
học sinh tại Trung tâm Sinh viên Melbourne. Hãy tìm từ 
khóa 'study melbourne legal service’ (Dịch vụ pháp lý 
khi học tập tại Melbourne) để biết thêm thông tin.

Cần làm gì
Bạn muốn, hoặc đang xem 
xét, thực hiện hành động 
pháp lý

Bạn không thể tự giải quyết 
vấn đề tại nơi làm việc

Tìm hỗ trợ pháp lý
Đó là khi
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dẫn bạn liên lạc với các tổ chức khác.

Du học sinh đang học tại TAS Tafe hoặc các trường 

trực thuộc Chính quyền Tiểu bang cũng có thể 

gọi đường dây nóng khẩn cấp GETI 24/7 theo số 

03 6231 1003 để được hỗ trợ khẩn cấp.

Cần làm gì

Bạn muốn kể về những khó khăn ở 

nơi làm việc

Bạn muốn được giới thiệu đến các 

dịch vụ khác (như tư vấn pháp lý) 
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Bạn là du học sinh đang gặp
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tìm hiểu xem bạn có thể nhận được sự giúp đỡ cần thiết ở đâu.
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Đó là khi

Nhận hỗ trợ từ Cơ quan Thanh tra Công bằng Công việc (FWO)

Hỏi phòng hỗ trợ sinh viên xem trường bạn có  
liên kết với các dịch vụ pháp lý miễn phí nào không.

Bạn cũng có thể nhận trợ giúp pháp lý miễn phí bằng cách 
liên hệ với Dịch vụ Pháp lý Sinh viên (UTAS) hoặc Trung tâm 
Pháp lý Cộng đồng Hobart. Hãy tìm từ khóa ‘UTAS student 
legal’ (pháp lý sinh viên UTAS) hoặc ‘Hobart community 
legal’ (pháp lý cộng đồng Hobart) để biết thêm thông tin.

Cần làm gì
Bạn muốn, hoặc đang xem 
xét, thực hiện hành động 
pháp lý

Bạn không thể tự giải quyết 
vấn đề tại nơi làm việc
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sẽ không có gì thay đổi nếu bạn không hành động. 
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không có tất cả các câu trả lời nhưng có thể hướng 

dẫn bạn liên lạc với các tổ chức khác.

Hãy gọi cho Văn phòng Tư vấn Đào tạo theo số 

1800 006 488 để được tư vấn miễn phí về các quyền 

tại nơi làm việc. Hãy gọi SafeWork SA theo số 1300 

365 255 để tìm hiểu về mức lương tối thiểu của bạn.

Tải xuống ứng dụng StudyAdelaide trên điện thoại để 

nhận thêm thông tin và tư vấn trợ giúp.

Cần làm gì

Bạn muốn kể về những khó khăn ở 

nơi làm việc

Bạn muốn được giới thiệu đến các 

dịch vụ khác (như tư vấn pháp lý) 

và cần thêm thông tin

Bạn là du học sinh đang gặp
khó khăn ở nơi làm việc?

Bạn không đơn độc vì có nhiều người có thể giúp đỡ bạn. Hãy 
tìm hiểu xem bạn có thể nhận được sự giúp đỡ cần thiết ở đâu.

Sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sinh viên dành cho bạn

Đó là khi

Nhận hỗ trợ từ Cơ quan Thanh tra Công bằng Công việc (FWO)

Hỏi phòng hỗ trợ sinh viên xem 
trường bạn có liên kết với các dịch 
vụ pháp lý miễn phí nào không.

Cần làm gì
Bạn muốn, hoặc đang xem 
xét, thực hiện hành động 
pháp lý

Bạn không thể tự giải quyết 
vấn đề tại nơi làm việc

Tìm hỗ trợ pháp lý
Đó là khi

Ngay cả khi bạn có vấn đề trong công việc thì vẫn có thể có lý do khiến bạn lựa chọn
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hướng dẫn bạn liên lạc với các tổ chức khác.

Bạn cũng có thể gọi Wageline theo số 1300 655 266 

để nhận thông tin miễn phí về quyền lao 

động của bạn.

Cần làm gì
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Bạn không đơn độc vì có nhiều người có thể giúp đỡ bạn. Hãy 
tìm hiểu xem bạn có thể nhận được sự giúp đỡ cần thiết ở đâu.

Sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sinh viên dành cho bạn

Đó là khi

Nhận hỗ trợ từ Cơ quan Thanh tra Công bằng Công việc (FWO)

Hỏi phòng hỗ trợ sinh viên xem trường bạn 
có liên kết với các dịch vụ pháp lý miễn phí 
nào không.

Bạn cũng có thể gọi cho Trung tâm Luật lao 
động của bang Tây Australia theo số 1300 
130 956 để được tư vấn pháp lý miễn phí.

Cần làm gì
Bạn muốn, hoặc đang xem 
xét, thực hiện hành động 
pháp lý

Bạn không thể tự giải quyết 
vấn đề tại nơi làm việc

Tìm hỗ trợ pháp lý
Đó là khi

Ngay cả khi bạn có vấn đề trong công việc thì vẫn có thể có lý do khiến bạn lựa chọn
ở lại làm việc hoặc không nêu vấn đề ra. Điều đó đôi khi cũng dễ hiểu, nhưng nên nhớ rằng,

sẽ không có gì thay đổi nếu bạn không hành động. 
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Liên hệ với FWO để nhận thông tin và tư vấn miễn phí. 
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quyết khó khăn tại nơi làm việc 
hoặc muốn khiếu nại

Đó là khi
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dịch vụ khác (như tư vấn pháp lý) 

và cần thêm thông tin

Bạn là du học sinh đang gặp
khó khăn ở nơi làm việc?

Bạn không đơn độc vì có nhiều người có thể giúp đỡ bạn. Hãy 
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Đó là khi

Nhận hỗ trợ từ Cơ quan Thanh tra Công bằng Công việc (FWO)
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