Thôi việc
Một nhân viên có thể tự xin nghỉ việc hay bị sa thải (đuổi việc).
Muốn sa thải một nhân viên, chủ nhân phải thông báo cho họ biết bằng văn bản (notice) ngày làm việc cuối cùng của họ. Các nhân
viên tự xin nghỉ việc không cần phải thông báo bằng văn bản – họ có thể thông báo bằng miệng.

Thông báo trước bao lâu?
Chủ nhân phải thông báo cho một nhân viên làm việc chính thức theo thời hạn thông báo tối thiểu dưới đây:

Thời gian làm việc

Thời hạn thông báo

1 năm trở xuống

1 tuần lễ

Từ trên 1 năm – 3 năm

2 tuần lễ

Từ trên 3 năm – 5 năm

3 tuần lễ

Trên 5 năm

4 tuần lễ

Nếu nhân viên trên 45 tuổi và đã làm việc cho chủ nhân ít nhất 2 năm, họ được thêm thời hạn thông báo là một tuần lễ.
Thông thường, các nhân viên cũng phải thông báo cho chủ nhân của họ cùng thời hạn thông báo nếu muốn xin nghỉ việc. Hãy dùng
Bảng tính Thông báo và Cho Thôi việc (Notice and Redundancy Calculator (https://calculate.fairwork.gov.au/EndingEmployment) ) của
chúng tôi để tìm biết thông tin về thời hạn thông báo tối thiểu.
Nhân viên không bị sa thải chỉ vì nêu thắc mắc hay khiếu nại về lương bổng hay quyền lợi tại nơi làm việc.
Hãy xem đoạn video ngắn của chúng tôi về chấm dứt làm việc.

Làm gì kế tiếp?
Sử dụng bức thư mẫu Chấm dứt làm việc / Termination of employment letter template (DOCX 37.6KB)
(www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments/766/Termination-of-employment-letter-template.docx.aspx)
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Contact us
Fair Work Online: www.fairwork.gov.au
Fair Work Infoline: 13 13 94
Need language help?
Contact the Translating and Interpreting Service (TIS) on 13 14 50
Hearing & speech assistance
Call through the National Relay Service (NRS):
For TTY: 13 36 77. Ask for the Fair Work Infoline 13 13 94
Speak & Listen: 1300 555 727. Ask for the Fair Work Infoline 13 13 94
The Fair Work Ombudsman is committed to providing advice that you can rely on. The information contained on this website is general in nature. If you are
unsure about how it applies to your situation you can call our Infoline on 13 13 94 or speak with a union, industry association or workplace relations
professional. Visitors are warned that this site may inadvertently contain names or pictures of Aboriginal and Torres Strait Islander people who have recently
died.

