
آیا در محل کار از شما سوء استفاده می شود؟

از حقوق خود آگاه باشید: سوء استفاده جدی در محل کار یک جرم است. 
بدرفتاری در محل کار می تواند یک جرم باشد. بردگی، کار اجباری، قاچاق انسان و اسارت در مقابل بدهی، همگی در اسرتالیا جرم 

هستند. برای کسب اطالعات بیشرت یا دسرتسی به کمک حقوقی رایگان و محرمانه، لطفاً با Anti-Slavery Australia متاس بگیرید.
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بدرفتاری در محل کار می تواند یک جرم باشد. بردگی، کار اجباری، قاچاق

انسان و اسارت در مقابل بدهی، همگی در اسرتالیا جرم هستند.

از حقوق خود آگاه باشید

اجبار به کار کردن  •
کارفرمای شام بدرفتاری می کند یا از او می ترسید  •

مورد تهدید یا آسیب قرار گرفنت در محل کار  •
کار کردن در یک محل کار ناامن  •

به شام اجازه داده منی شود محل کار را ترک کنید یا از شغل خود استعفا دهید   •
زندگی کردن در محل کار  •

به شام اجازه داده منی شود در محل کار با سایر افراد صحبت کنید  •
عدم دریافت حقوق مناسب  •

دریافت حقوق متفاوت با سایر افرادی که هامن کار را انجام می دهند  •
کار کردن برای ساعات طوالنی با تعداد روزهای تعطیل کم  •

داشنت بدهی زیادی که باید آن را بازپرداخت کنید  •
شام قادر نیستید به پزشک یا بیامرستان مراجعه کنید  •

به شام یک نوع وظیفه کاری وعده داد شده بود ولی باید کارهای متفاوتی را انجام دهید  •
گذرنامه و سایر مدارک شخصی تان توسط کارفرمای تان نگهداری می شوند و وقتی آنها را   •

می خواهید، او آنها را به شام منی دهد 

شام تنها نیستید و می توانید کمک دریافت کنید.

اگر شام یا فردی که او را می شناسید مورد سوء استفاده قرار گرفته اید، Anti-Slavery Australia می تواند مشاوره حقوقی 

رایگان و محرمانه به شام ارائه دهد. ما همچنین می توانیم شام را به نهادهای دیگر جهت دریافت کمک معرفی مناییم. 

Fair Work Ombudsman برای کسب اطالعات بیشرت در مورد حقوق و استحقاق تان در محل کار، با دادستان اشتغال عادالنه 

به شامره 94 13 13 متاس بگیرید. 

در موقعیت های اضطراری یا چنانچه در معرض خطر آنی قرار دارید، با شامره 000 )سه صفر( متاس بگیرید. برای گزارش دادن 

جرم احتاملی سوء استفاده با پلیس فدرال اسرتالیا به شامره AFP( 131 237 131( متاس بگیرید. 

چگونه می توانید کمک دریافت کنید؟

عالئم وقوع سوء استفاده
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