Chính phủ Australia

Bạn chưa biết quyền của
mình tại nơi làm việc?
Quyền tại nơi làm việc
của bạn bị vi phạm?
Cơ quan Thanh tra Công bằng
Công việc (FWO) có thể giúp bạn
Tất cả các dịch vụ đều miễn phí

Hãy tìm hiểu về FWO
FWO là một cơ quan chính phủ độc lập. FWO trợ
giúp người sử dụng lao động và người lao động
hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật
lao động của Australia. FWO cũng hợp tác với
bạn để giải quyết các vấn đề tại nơi làm việc.

FWO trợ giúp du học sinh
Du học sinh có quyền tại nơi làm việc và các
quyền đó cần được bảo vệ. FWO tư vấn và hỗ trợ
cho tất cả người lao động tại Australia, bao gồm
cả du học sinh. Liên hệ với FWO sẽ an toàn cho
bạn nếu bạn cần giúp đỡ.

FWO có thể làm gì cho bạn
FWO sẽ lắng nghe và giúp đỡ. FWO có thể:
cung cấp cho bạn thông tin chính xác về các quyền
của bạn tại nơi làm việc, cả về các mức lương
tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề tại nơi làm việc
giúp bạn giải quyết các vấn đề tại nơi làm việc

FWO không có thẩm quyền
kiểm tra visa của bạn
Bạn có thể nhận được những tư vấn chung từ FWO
hoặc báo cáo các vấn đề mà không cần nêu tên
của bạn. FWO có thể giúp đỡ với các vấn đề như trả
lương thấp, ngay cả khi bạn đã vi phạm các điều
kiện thị thực của bạn (như làm việc quá nhiều giờ).

FWO cung cấp các dịch vụ
bằng nhiều ngôn ngữ
Ngôn ngữ không phải là vấn đề khi liên hệ với
FWO. Bạn có thể truy cập dịch vụ của họ bằng các
ngôn ngữ khác nhau - tất cả đều miễn phí.

Nguồn tài liệu và liên kết hữu ích
GHI LẠI SỐ GIỜ LÀM VIỆC CỦA BẠN
Hãy tải xuống ứng dụng miễn phí FWO Record my
Hours để theo dõi giờ làm việc của bạn. Bạn cũng
có thể giữ các thông tin liên quan đến công việc
khác như bảng phân nhiệm của mình bằng ứng
dụng. Ứng dụng này cũng được cung cấp bằng 18
ngôn ngữ khác nhau. www.fairwork.gov.au/app

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Vui lòng truy cập
www.fairwork.gov.au/i Internationalstudents
để biết thêm thông tin về làm việc tại
Australia khi là một du học sinh.

Liên hệ với FWO
bằng cách nào
Chỉ cần gọi 13 13 94

Quét mã QR để xem một video ngắn về một số quyền của bạn khi
làm việc tại Australia. Video được thực hiện bằng nhiều ngôn ngữ.

