Nghỉ bệnh và nghỉ chăm sóc người bệnh
A Full Federal Court decision handed down on 21 August 2019 confirmed the method of accruing and taking paid
personal/carer’s leave under the National Employment Standards. The information on this page has been updated to reflect this
decision. Find out more about this decision (www.fairwork.gov.au/about-us/news-and-media-releases/website-news/recent-federal-court-decision-accrual-of-personal/carer-s-leave) .

Nhân viên có thể xin nghỉ bệnh (sick leave) khi bị bệnh hay bị thương tật và không thể đi làm được. Họ cũng có thể xin nghỉ để
chăm sóc cho người nhà bị bệnh hay bị thương tật.
Nghỉ bệnh và nghỉ chăm sóc người bệnh còn được gọi là nghỉ phép vì lý do cá nhân (personal leave).
Nhân viên có thể xin nghỉ phép chăm sóc người bệnh (carer’s leave) để chăm sóc và trợ giúp cho người đang sống chung hay
người thân trực hệ trong gia đình (thí dụ như vợ chồng, người phối ngẫu, cha mẹ, cha mẹ kế, con cái, anh chị em, ông bà). Người
được chăm sóc phải bị bệnh, thương tật hay cần được giúp đỡ khẩn cấp ngoài dự liệu.
Nhân viên tích lũy ngày nghỉ bệnh và nghỉ chăm sóc ngay khi bắt đầu làm việc và có thể xin nghỉ vào bất cứ lúc nào kể cả trong
thời gian 12 tháng đầu làm việc.
Chủ nhân có thể yêu cầu nhân viên nộp bằng chứng về lý do họ xin nghỉ làm. Những bằng chứng này thường là giấy chứng nhận
của bác sĩ hay tờ khai danh dự (statutory declaration).

Nhân viên được nghỉ bao lâu?
Mỗi năm, nhân viên làm việc toàn thời và bán thời được hưởng 10 ngày nghỉ bệnh và nghỉ chăm sóc. Bất cứ giờ nghỉ nào còn lại
vào cuối năm sẽ được cộng thêm vào với năm mới.
Nhân viên phù động (casual).sẽ được nghỉ chăm sóc 2 ngày không hưởng lương mỗi lần khi họ cần.
Nhân viên làm việc toàn thời và bán thời có thể nghỉ chăm sóc không hưởng lương nếu họ không còn ngày nghỉ bệnh và nghỉ
chăm sóc nào.

Thôi việc
Thông thường, chủ nhân không phải trả cho nhân viên bất kỳ ngày nghỉ bệnh hay nghỉ chăm sóc nào nếu họ chưa sử dụng hết
những ngày này khi thôi việc.
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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.

