Urdu

زبان کی معاونت
آسٹریلیا کے کام گاہ تعلقات قوانین میں یکم
جوألی  2009سےتبدیلیاں ہوں گی.

•

نۓ قوانین کام گاہ پر لوگوں کے حقوق و فرأض
بیان کریں گے.

•

زیادہ تر کام گا ہیں ان تبدیلیوں سے متاثر ہوں گی.
ان میں سے کچھ حقوق و فرأض مندر جـہ زیل ہیں:
• چاهۓ مالزمین کی اجرت کیا ہونی
• چهٹی کی مراعات اور کام کے حاالت
• ریکارڈ جو آجر کو رکھـنا چاهۓ
• اگر آجر اور مالزم کو کام کے دوران کوئ مسئلـہ
ہو تو کیسےمدد حاصل کریں
• نسل ،جنس ،جنسی ترجیحات ،عمر ،ذہنی یا
جسمانی معذوری ،یا اذدواجی حیثیت کی بنیاد
پر امتیاز نـہ کرنا.

کوز مدد کر سکتا ہے؟
تنظیمیں ہیں  2نۓ قومی کام گاہ تعلقات کے
نظام میں.

:The Fair Work Ombudsman

•
•

آسٹریلیا کے کام گاہ تعلقات سے متعلق آگاہی
فراہم کرتاہے
عمل درامد کی نگرانی اور قومی کام گاہ
تعلقات کی خالف ورزی کی تحقیقات کرتا ہے
کام گاہ حقوق و فرأض کی معلومات شأع
کرتا ہے
چهوٹے کاروبار کے لۓ معلومات و ہدایات فراہم
کرتا ہے.

کیا آپ کو مزید معلومات
درکار ہیں؟
• پر رابطـہ کریں  Fair Work 13 13 94کام کی
معلوماتی ألین.

ـہ اور مترجم
• )TIS( 131 450
سروس ترجمے کے لۓ پر ایک لوکل
کال کی قیمت میں دن کے  24گهنٹے اور
ہفتے کے  7روز رابطـہ کریں.

نـہ  Fair Work Commissionاور  Fair Work Ombudsmanہیں
 Fair Work Commissionيـہ ایک خود مختار ادارہ ہے جو
مندرخـہ زیل سے متعلق کام کرنے کا مجاز ہے -
قومی کام گاہ قوانین کا ٹریبونل ہے:
•
•
•
•
•
•

کم سے کم اجرت اور مالزمت کے قوانین کا
سیفٹی نیٹ
کاروباری سودے بازی
صنعتی کاروائ
تنازع میں مصالحت
مالزمت کا اختتام
یگر کام گاہ معامالت.

Fair Work Infoline: 13 13 94 www.fairwork.gov.au
 Fair Work Ombudsmanکا یہ عزم ہے کہ آپکو وہ مشورہ فراہم کرے جس پرآپ اعتماد کر سکیں.
اس کتابچے میں جو معلومات دی گئی ہے وہ عام قسم کی ہے۔ اگر آپکو اندازہ نہیں کہ یہ آپکے حاالت میں کس طرح الگو ہوگی تو ہماری
معلوماتی الئن  13 13 94پر فون کریں یا پھر کسی یونین ،صنعتی انجمن یا کاروباری ادارے کے تعلقات کے پیشہ ور سے بات کریں۔
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