ĐANG BỊ BÓC LỘT TẠI NƠI LÀM VIỆC?
Nên biết các quyền hạn của bạn: Bóc lột nghiêm trọng tại nơi làm việc có thể là một tội phạm.
Đối xử tồi tệ tại nơi làm việc có thể là một tội phạm. Công việc được trả công rẻ mạt, lao động bị ép buộc, tệ nạn buôn
người và sự lệ thuộc do nợ nần, tất cả đều là các tội phạm tại Úc. Để có thêm thông tin hoặc nhận được sự trợ giúp
pháp lý miễn phí và bảo mật, vui lòng liên lạc với Anti-Slavery Australia (Tổ chức Chống Tình Trạng Nô Lệ tại Úc Châu).

Điện thoại: (+61 2) 9514 8115 | Email: antislavery@uts.edu.au | facebook.com/AntiSlaveryOz | antislavery.org.au

SLAVERY HAPPENS HERE IN AUSTRALIA
WORKING TO ABOLISH SLAVERY

NÊN BIẾT CÁC QUYỀN HẠN CỦA BẠN
Đối xử tồi tệ tại nơi làm việc có thể là một tội phạm. Công việc
được trả công rẻ mạt, lao động bị ép buộc, tệ nạn buôn người và
sự lệ thuộc do nợ nần, tất cả đều là các tội phạm tại Úc.

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA SỰ BÓC LỘT
•

Bị ép buộc phải làm việc

•

Bị chủ chửi rủa hoặc đe dọa

•

Bị đe dọa hoặc làm bị thương tại nơi làm việc

•

Làm việc tại một nơi không an toàn

•

Không được phép rời nơi làm việc hoặc bỏ việc

•

Sống tại nơi làm việc

•

Không được phép nói chuyện với những người khác tại nơi làm việc

•

Không được trả lương đúng mức

•

Đang được trả lương khác với những người khác làm cùng công việc

•

Làm việc nhiều giờ mà có ít ngày nghỉ

•

Đang có một khoản nợ lớn mà bạn phải trả

•

Không thể đi khám bác sĩ hoặc đi bệnh viện

•

Được hứa hẹn một công việc nhưng phải làm công việc khác

•

Hộ chiếu và các giấy tờ cá nhân khác của bạn đang bị người chủ thuê
làm giữ và bạn không được phép giữ những thứ này khi bạn cần

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ?
Bạn không đơn độc và có thể được giúp đỡ.
Nếu bạn hoặc người nào bạn biết đang bị bóc lột, tổ chức Anti-Slavery Australia
có thể cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí và bảo mật. Chúng tôi cũng có thể giới thiệu bạn tới
các cơ quan khác để được giúp đỡ.
Để có thêm thông tin về những quyền lợi về làm việc, hãy liên lạc Fair Work Ombudsman
(Thanh Tra Việc Làm Công Bằng) theo số 13 13 94.
Trong trường hợp khẩn cấp hoặc nếu bạn đang bị nguy hiểm tức thời, hãy gọi Triple 0 (000). Để trình báo
về một tội bóc lột có khả năng tồn tại, hãy gọi cho Cảnh Sát Liên Bang Úc theo số 131 237 (131 AFP).
Điện thoại: (+61 2) 9514 8115 | Email: antislavery@uts.edu.au | facebook.com/AntiSlaveryOz | antislavery.org.au

SLAVERY HAPPENS HERE IN AUSTRALIA
WORKING TO ABOLISH SLAVERY

