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 رشب قوقح زا رجاهم نارگراک زا معا ،صاخشا یمامت
 ار یناسنا تمارک رشب قوقح .دنتسه رادروخرب
 تظفاحم دنسپ ان راتفر لباقم رد و دهدیم اقترا

 لوئسم نایامرفراک و اهراک و بسک .دنکیم داجیا
 تاعارم ار رجاهم نارگراک رشب قوقح دنتسه

 زا ات دنراد دوجو ایلارتسآرد ینیناوق .دنیامن
 همدص و ییوجهرهب لباقم رد نارگراک یمامت

 حرش هب اهتظفاحم نیا زا هنومن دنچ .دننک تظفاحم
:دنشابیم لیذ

 :همانتقیقح

 رد اهنآ قوقح و رجاهم نارگراک
ایلارتسآ

 لقادح زا ایلارتسآ رد نارگراک ،دراوم رثکا رد
 .دنشابیم رادروخرب مادختسا یساسا یاهدردنتسا

 رد تحارتسا ،زاجم یتصخر لومشب قوقح نیا
 راک همتاخ هیعالطا و یدعاقت ،یراک زور نایرج

 هک همحزلاقح لقادح زا رتمک نانچمه  .دشابیم
  هنافصنم راک نویسیمک هعیرذ

(Fair Work Commission) هب ناوتیمن ،دوشیم نییعت 
.دومن تخادرپ شاعم نارگراک

 تاعاس یمامت یارب دیاب رگراک
 نامز و تاسلج هلمج زا ،یراک
 زا رتالاب ای نازیم هب میلعت
 تفایرد شاعم ،همحزلاقح لقادح

.دنک

 ؟دیتسنادیم ایآ

 لیلد هب رگراک کی نتخاس مورحم ای هیبنت
 قح هلمج زا ،دوخ راک لحم قوقح ندومن هبلاطم

 فالخ راکرس رد ضیعبت دروم رد ندومن تیاکش
.تسا نوناق

 یراک تاعاس دناوتیمن امرفراک کی
 قح زا هدافتسا لیلد هب ار رگراک کی

 رد تیوضع ای دوخ هنالاس یتصخر
.دنک مک دوخ هیداحتا

 ؟دیتسنادیم ایآ

ییوجماقتنا زا یداز

 ،یرابجا راک ماجنا هب صخش کی نتخاس روبجم
 نتشاد ای یرابجا راک رد یصخش نتشاد هگن
 تسا یرابجا راک هدنریگربرد هک یراک و بسک
 ینامز یرابجا راک .دوشیم باسح مرج ایلارتسآ رد
 دیدهت ،رابجا لیلد هب «یقطنم صخش ره» هک تسا
 ای راک زا ندش جراخ یارب دنکیم ساسحا بیرف ای

.درادن یدازآ دوخ راک لحم کرت

یرابجا راک زا یدازآ

 هک نیا زا یریگولج یارب امرفراک رگا :لاثم
 ار وا تروپساپ دنکن کرت ار دوخ راک رگراک
 نکمم ،دیامن یراددوخ نآ نداد سپ زا و دنک دیق

.دشاب هجاوم یرابجا راک اب رگراک تسا

دشابیمن یقوقح هرواشم نیزگیاج دنس نیا .دنوشیم هتفرگ رظن رد امنهر کی نوچمه افرص همانتقیقح نیا رد هدش جرد تامولعم

..تسا هتفرگ تروص CEGP هجیدوب تیامح اب دنس نیا هیهت
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راک لحم رد ضیعبت

 هب امرفراک کی هک تسا نوناق فالخ لک رد
 رگراک یدرف «تیامح تحت یاهیگژیو» لیلد
 هتشاد یرتدب راتفر نارگید هب تبسن وا اب
 هتفگ میقتسم ضیعبت لمع نیا هب .دشاب

.دوشیم

 تیموق ای داژن لیلد هب امرفراک کی رگا :لاثم
 رگراک هیلع وا ،دنک جارخا راک زا ار وا رگراک

.تسا هداد ماجنا ضیعبت امیقتسم

 امرفراک هک تسا نوناق فالخ لک رد نانچمه
 ارهاظ هک دنک عضو ار یلوبق لباق ریغ نیناوق
 ررض هب المع اما ،دننکیم راتفر ناسکی همه اب
 تحت یگژیو» کی هک تسا یصاخشا یضعب
 ضیعبت لمع نیا هب .دنراد یکرتشم «تیامح

.دوشیم هتفگ میقتسم ریغ

 یارب هک دنک ناونع امرفراک کی هاگره :لاثم
 بلطواد یلصا ناسل ،هفیظو کی تیحالص رازحا
 ضیعبت رگراک هیلع وا دشاب یسیلگنا دیاب

.تسا هداد ماجنا ار یمیقتسم ریغ

ترجاهم تیعضو
 دنتسه هجاوم ییوجهرهب اب هک یرجاهم نارگراک

 ،دنراد شیوشت دوخ ٔهزیو تیعضو دروم رد و
  نیمضت لکتورپ داینبرب

(Assurance Protocol) وغل زا سرت نودب دنناوتیم 
 طیارش .دننک مادقا کمک تفایرد یارب هزیو ندش

 لباق تیاس نیا رد رتشیب تامولعم ،تساوخرد
:دنتسه سرتسد

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/

work-rights-and-exploitation

 ؟دیتسنادیم ایآ
 هلخاد روما ترازو اهنت ؟دیتسنادیم ایآ

 .دنک وغل ار هزیو دناوتیم روشک
 ٔهزیو ندومن وغل رایتخا امش یامرفراک

.درادن ار امش

مروایب تسدب کمک اجک زا
 ترورض کمک هب دوخ راک لحم رد قوقح اب هطبار رد رگا
 یدایز یاهنامزاس ،دینک تیاکش دیهاوخیم رگا ای ،دیراد
 لیذ تامدخ .دننک کمک امش هب دنناوتیم هک دنراد دوجو

.دنهد هئارا هنامرحم و ناگیار ییامنهر و تیامح دنناوتیم

ایلارتسآ رشب قوقح نویسیمک
:تامولعم یلم تامدخ

9888 9284 (02) ای 419 656 1300 :نوفیلت

(ناگیار) 241 620 1800 
 :لیمیا

infoservice@humanrights.gov.au
 :تیاسبیو

www.humanrights.gov.au

هنافصنم راک شتفم
94 13 13 :نوفیلت

https://www.fairwork.gov.au :تیاسبیو

دوخ یلحم هعماج یقوقح زکرم
 :هب دوخ یلحم هعماج یقوقح زکرم ندومن ادیپ یارب

https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre 
دییامن هعجارم

ایلارتسآ لاردف سیلوپ
دیوش سامت هب 000 اب ،یرارطضا تیعضو رد

0000 5126 (02) :یلم هناخ نوفیلت

اههیداحتا
 یفنص یاههیداحتا یاروش یلم تسرهف قیرط زا دیناوتیم

 :دییامن ادیپ ار دوخ هیداحتا ،ایلارتسآ
https://www.actu.org.au/about-the-actu/directory

دوخ ورملق ای تلایا یقوقح کمک یاهنویسیمک
 :هب یلحم تامدخ ندومن ادیپ یارب

https://www.nationallegalaid.org/for-individuals/ هعجارم 
دییامن

دشابیمن یقوقح هرواشم نیزگیاج دنس نیا .دنوشیم هتفرگ رظن رد امنهر کی نوچمه افرص همانتقیقح نیا رد هدش جرد تامولعم

..تسا هتفرگ تروص CEGP هجیدوب تیامح اب دنس نیا هیهت

http://cleaningaccountability.org.au
mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au
https://www.fairwork.gov.au
https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
https://www.actu.org.au/about-the-actu/directory
https://www.nationallegalaid.org/for-individuals/

