
کیا کام پر آپکا استحصال کیا جا رہا ہے؟

اپنے حقوق کا علم رکھیں: کام پر سنگین استحصال ایک جرم ہے۔
کام پر برا سلوک ایک جرم ہو سکتا ہے۔ غالمی، جربی مشّقت، انسانی ٹریفکنگ اور قرض کے بدلے جربی کام لینا، سب آسٹریلیا میں 

جرائم ہیں۔براہ مہربانی مزید معلومات یا مفت رازدارانہ قانونی مدد کے لیے Anti-Slavery Australia سے رابطہ کریں۔
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کام پر برا سلوک ایک جرم ہو سکتا ہے۔ غالمی، جربی مشّقت، انسانی ٹریفکنگ اور 

قرض کے بدلے جربی کام لینا، سب آسٹریلیا میں جرائم ہیں۔

اپنے حقوق کا علم رکھیں

کام کرنے پر مجبور کیے جانا  •
باس کا بدسلوکی کرنا یا ڈرانا  •

کام پر دھمکیاں ملنا یا تکلیف پہنچنا  •
غیر محفوظ جگہ پر کام کرنا  •

آپکو کام کا مقام چھوڑنے یا نوکری چھوڑنے کی اجازت نہ ہونا  •
کام پر رہائش  •

کام پر دورسے لوگوں سے بات کرنے کی اجازت نہ ہونا  •
درست معاوضہ نہ ملنا  •

ایسا ہی کام کرنے والے دورسے لوگوں سے مختلف معاوضہ ملنا  •
کام کے اوقات طویل ہونا اور چھٹیاں کم ملنا  •

بھاری قرض چڑھا ہونا جو آپکو ادا کرنا ہو  •
ڈاکٹر سے ملنے یا ہسپتال جانے کے قابل نہ ہونا  •

جس قسم کے کام کا آپ سے وعدہ کیا گيا تھا، اسکی بجاۓ آپکو کوئی اور کام کرنا پڑتا ہے  •
آپکا پاسپورٹ اور دورسے ذاتی کاغذات آپکے آجر کے پاس ہونا اور آپکو یہ اجازت نہ ہونا   •

کہ آپ جب چاہیں، یہ لے سکیں

آپ تنہا نہیں ہیں اور آپکو مدد مل سکتی ہے۔

اگر آپکا یا آپکے کسی واقف کا استحصال کیا جا رہا ہے تو Anti-Slavery Australia مفت اور رازدارانہ قانونی مشورہ دے 

سکتی ہے۔ ہم مدد کے لیے دورسے اداروں سے بھی آپکا رابطہ کروا سکتے ہیں۔ 

 کام پر اپنے حقوق اور استحقاقات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 

 94 13 13 پر فیرئ ورک اومبڈزمین سے رابطہ کریں۔ 

 ہنگامی صورتحال میں یا خود کو فوری خطرہ پیش ہونے پر ٹریپل زیرو )000( پر فون کریں۔ 

استحصال کے ممکنہ جرم کی اطالع دینے کے لیے AFP( 131 237 131( پر آسٹریلین فیڈرل پولیس کو فون کریں۔ 

مدد کیسے حاصل کی جاۓ؟

استحصال کی نشانیاں
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