يتم استغاللكم في العمل؟
هل ّ
اعرفوا حقوقكم :االستغالل الشديد يف العمل قد يكون جرمية.
سوء املعاملة يف العمل ميكن أن يكون جرمية .العبودية والسخرة واالتجار بالبرش وعبودية الدَين تعترب جميعها من الجرائم يف
أسرتاليا .ملزيد من املعلومات أو للحصول عىل مساعدة قانونية مجانية بشكل رسي ،يرجى االتصال مبنظمة مكافحة الرق يف أسرتاليا.
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اعرفوا حقوقكم

سوء املعاملة يف العمل ميكن أن يكون جرمية .العبودية والسخرة واالتجار بالبرش
وعبودية ال َدين تعترب جميعها من الجرائم يف أسرتاليا.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مؤشرات االستغالل

مرغم عىل العمل
تعرضك لإلساءة من قبل رئيسك يف العمل أو كونك خائف منه
تعرضك للتهديد أو األذى يف العمل
العمل يف مكان غري آمن
عدم السامح لك مبغادرة مكان عملك أو ترك وظيفتك
العيش يف مكان العمل
عدم السامح لك بالتحدث إىل األشخاص اآلخرين يف العمل
عدم الحصول عىل أجر مناسب
الحصول عىل أجر مغاير لألشخاص اآلخرين الذين يؤدون العمل نفسه
العمل لساعات طويلة والحصول عىل أيام عطل قليلة
لديك دين كبري يتوجب عليك سداده
عدم متكنك من زيارة الطبيب أو الذهاب إىل املستشفى
معي ولكنك وجدت نفسك تعمل يف عمل مختلف
ت ّم وعدك بعمل ّ
االحتفاظ بجواز سفرك باإلضافة إىل وثائق شخصية أخرى من قبل صاحب عملك
وعدم السامح لك بالحصول عليها عندما تحتاجها

كيف يمكن الحصول على المساعدة؟
أنتم لستم مبفردكم وميكنكم الحصول عىل املساعدة.

إذا كان يتم استغاللكم أو استغالل شخص آخر تعرفونه ،بإمكان منظمة مكافحة الرق يف أسرتاليا تقديم االستشارات القانونية
املجانية وبشكل رسي .ميكننا أيضاً إحالتكم إىل منظامت أخرى للحصول عىل املساعدة.
ملزيد من املعلومات حول حقوقكم واستحقاقاتكم يف العمل ،اتصلوا بقايض املظامل املعني بشؤون العمل العادل عىل الرقم .13 13 94
يف حاالت الطوارئ أو إذا كنتم يف خطر داهم ،اتصلوا برقم األصفار الثالثة ( .)000لإلبالغ عن جرمية استغالل محتملة ،اتصلوا بالرشطة
الفدرالية األسرتالية عىل الرقم .(131 AFP) 131 237
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