របាយការណ៍៍ព័័ត៌៌មានការងារម្តតងម្កាាល

និិ យោ�ជកត្រូ�វូ ផ្តតល់់ឯកសារនេះ�ះដល់់ និិយោ�ជិិ តម្តតងម្កាាលថ្មីី� នៅ�ពេ�លពួួកគេ�ចាប់់ ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ការ។
សូូមមើ�ើ ល www.fairwork.gov.au/ceis

សំំ ខាន់់ ៖ និិយោ�ជិិតម្តតងម្កាាលថ្មីី� ក៏៏ត្រូ�វូ ទទួួល របាយការណ៍៍ព័័ត៌៌មាន ការងារមានយុុត្តិ�ិធម៌៌ (Fair Work Information Statement) ផងដែ�រ។
សូូមចូូលមើ�ើលគេ�ហទំំព័័រ www.fairwork.gov.au/fwis

តើ�ើ អ្ននកណាជានិិ យោ�ជិិ តម្តតងម្កាាល?

• អ្ននកត្រូ�វូ បានគេ�ផ្តតល់់ការងារ

កំំ ណត់់ ចំំណាំ៖ំ ជួួនកាលនិិយោ�ជិិតម្តតងម្កាាលធ្វើ�� កា
ើ រតាមលំំនាំម៉ោ�ោ
ំ ងធម្មមតា។
នេះ�ះមិិនមានន័័យថាពួួកគេ�ជានិិយោ�ជិិតអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍ទេ� (ពេ�ញម៉ោ�ោ ង
ឬមិិនពេ�ញម៉ោ�ោ ង) ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើ ការរៀ�ៀបចំំនៅ�តែ�បន្តត ពួួកគេ�អាចនឹឹងមានសិិទ្ធិ�ិ
ផ្លាាស់់ប្តូូ�រពីីការងារម្តតងម្កាាលនៅ�ពេ�លអនាគត (ជាធម្មមតាបន្ទាាប់់ ពីី 12 ខែ�)។

• អ្ននកទទួួលយកការងារដោ�យដឹឹ ងថា គ្មាានការបញ្ជាាក់់ ច្បាាស់់ លាស់់ ជាមុុ ន
ហើ�ើយក៏៏ក្លាាយជានិិ យោ�ជិិ តម្នាាក់់។

តើ�ើ ខ្ញុំ��ំក្លាាយជានិិ យោ�ជិិ តអចិិន្ត្រៃ��ៃយ៍៍ ដោ�យរបៀ�ៀបណា
ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំ��ំជានិិ យោ�ជិិ តម្តតងម្កាាល?

អ្ននកជានិិ យោ�ជិិ តម្តតងម្កាាល ប្រ�សិិ នបើ�ើលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័� យ
័ ទាំំងអស់់ ខាងក្រោ��មនេះ�ះ
ត្រូ�វូ នឹឹ ងអ្ននក៖
• និិ យោ�ជក មិិនបានបញ្ជាាក់់ ច្បាាស់់ លាស់់ ជាមុុ ន ថាប្រ�ភេ�ទការងារដែ�ល
បានយល់់ ស្រ�បនោះ�ះនឹឹ ងបន្តតរហូូត ហើ�ើយ

អ្ននកនឹឹ ងត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកថាជានិិ យោ�ជិិ តម្តតងម្កាាលឬជាយ៉ាាងណា នៅ�ពេ�ល
គេ�ផ្តតល់់ការងារឱ្យយអ្ននក និិ ងនៅ�ពេ�លអ្ននកព្រ�មទទួួលការងារនោះ�ះ។

តើ�ើ 'មិិ នបានបញ្ជាាក់់ ច្បាាស់់ លាស់់ ជាមុុ ន' គឺឺ ជាអ្វីី� ?

ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយបានដឹឹ ងថាតើ�ើនិិ យោ�ជករបស់់ អ្ននក មិិនបានបញ្ជាាក់់ ច្បាាស់់ លាស់់ ជាមុុ ន
នៅ�ពេ�លគេ�ផ្តតល់់ការងារឱ្យយអ្ននក មានតែ�កត្តាា 4 ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ដែ�លត្រូ�វូ ពិិចារណា។
កត្តាាទាំំងនេះ�ះ គឺឺថា៖

• និិយោ�ជករបស់់អ្ននកអាចជ្រើ�ើ�សរើើស
� ផ្តតល់់ការងារឱ្យយអ្ននក ហើ�ើយវាជាជម្រើ�ើ� ស
របស់់ អ្ននកថាតើ�ើត្រូ�វូ ធ្វើ�� ើការឬអត់់
• អ្ននកនឹឹ ងត្រូ�វូ បានផ្តតល់់ការងារ នៅ�ពេ�លនិិ យោ�ជករបស់់ អ្ននកត្រូ�វូ ការឱ្យយ
អ្ននកធ្វើ�� ើការ

នៅ�ក្រោ��មបទដ្ឋាានការងារជាតិិ (National Employment Standards NES) និិ យោ�ជិិ តម្តតងម្កាាលមួួយចំំ នួួនមានសិិ ទ្ធិ�ក្លា
ិ ា យជានិិ យោ�ជិិ តអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍
(ពេ�ញម៉ោ�ោ ង ឬមិិ នពេ�ញម៉ោ�ោ ង)។ នេះ�ះត្រូ�វូ បា
 នគេ�ហៅ�ថា 'ការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រពីីការងារ
ម្តតងម្កាាល'។
និិ យោ�ជិិ តម្តតងម្កាាលមួួយចំំ នួួន ត្រូ�វូ បានផ្តតល់់ការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រពីីការងារម្តតងម្កាាល
ដោ�យនិិ យោ�ជករបស់់ គេ� ចំំ ណែ�កអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតបានគ្រា�ន់់ តែ�ស្នើ�ើ�សុំំ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
អ្ននកត្រូ�វូ តែ�បានបញ្ចចប់់ការងារ 12 ខែ� ហើ�ើយអនុុលោ�មតាមលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័� យ
័
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

ទំំព័័របន្ទាាប់់ គូូសបញ្ជាាក់់អំំពីីពេ�លណាដែ�លនិិ យោ�ជករបស់់ អ្ននក ត្រូ�វូ ផ្តតល់់ឱ្យយអ្ននក
នូូវការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រពីីការងារម្តតងម្កាាល ហើ�ើយពេ�លណាអ្ននកមានសិិ ទ្ធិ�ស្នើ�ើ
ិ � សុំំ� វា។
អាជីីវកម្មមខ្នាាតតូូច

• ការងាររបស់់ អ្ននកត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកថាជាការងារម្តតងម្កាាល

• អ្ននកនឹឹ ងត្រូ�វូ បានបង់់ ប្រា�ក់់បន្ថែ�ម
ែ ការងារម្តតងម្កាាល ឬអត្រា�ប្រា�ក់់ឈ្នួល
ួ�
ណាមួួយ សម្រា�ប់់ និិយោ�ជិិ តម្តតងម្កាាល។

មិិ នមានកត្តាា 1 ដែ�លត្រូ�វូ សម្រេ�េចចិិ ត្តតទេ� ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មិិនត្រូ�វូ ការកត្តាាទាំំង
4 នោះ�ះដែ�រ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ��ចថា ‘មិិ នបានបញ្ជាាក់់ច្បាាស់់លាស់់ជាមុុន’។ នេះ�ះគឺឺនិិយាយ
អំំពីីការថ្លឹឹ�ងថ្លែ�ែងកត្តាាដែ�លមាននៅ�ទីីនោះ�ះ (និិ ងកត្តាាដែ�លមិិ នមាន) និិ ងការ
សម្រេ��ចចិិ ត្តតថាតើ�ើនិិ យោ�ជករបស់់ អ្ននកមាន ឬមិិ នមានបំំ ណងចង់់ បញ្ជាាក់់ឱ្យយបាន
ច្បាាស់់ លាស់់ ជាមុុនសិិ ន។

ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកត្រូ�វូ បានជួួលដោ�យ អាជីី វកម្មមខ្នាាតតូូ ច (និិ យោ�ជិិ តតិិចជាង
15 នាក់់) និិ យោ�ជករបស់់ អ្ននកមិិ នចាំំបាច់់ ផ្តតល់់ឱ្យយអ្ននកនូូវការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រពីីការងារ
ម្តតងម្កាាលទេ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងកាលៈៈទេ�សៈៈខ្លះះ�អ្ននកនៅ�តែ�មានសិិ ទ្ធិ�ស្នើ�ើ
ិ � សុំំ� វាបាន។

ទំំព័័របន្ទាាប់់ គូូសបញ្ជាាក់់អំំពីីពេ�លណាអ្ននកមានសិិ ទ្ធិ�ស្នើ�ើ
ិ � សុំំ� ការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រពីីការងារ
ម្តតងម្កាាល ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកធ្វើ�� ើការឱ្យយអាជីីវកម្មមខ្នាាតតូូច។

ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ
នៅ�ក្រោ��ម NES រាល់់ ការផ្តតល់់ជូូនសំំ ណើ�ើ ការបដិិ សេ�ធ
និិ ងការឆ្លើ��ើយតបសម្រា�ប់់ ការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាល ត្រូ�វូ តែ�បានធ្វើ�� ើឡើ�ើង
ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ។

ឧទាហរណ៍៍នៃ�ការ ‘មិិនបានបញ្ជាាក់់អោ�យច្បាាស់់លាស់់ជាមុុន’

Priya ត្រូ�វូ បានផ្តតល់់ការងារជាអ្ននកជំំនួួយការហាង។ ការងារនេះ�ះត្រូ�វូ បានចុះះ�ផ្សាាយជា
ការងារម្តតងម្កាាល។
ម្ចាាស់់ហាងនិិយាយថា Priya នឹឹងត្រូ�វូ ធ្វើ��កា
ើ រពេ�លណាហាងមានកិិច្ចចរវល់់ ឬបុុគ្គគ
លិិកផ្សេ�េងទៀ�ៀតឈប់់សម្រា�កពីីការងារ។ នៅ�ពេ�លហាងស្ងាាត់់ Priya នឹឹង
ទទួួលបា
 នការងារតិិច។ Priya នឹឹងត្រូ�វូ បានផ្តតល់់ការងារតាមវេេនមួួយសប្តាាហ៍ជា
៍ មុុន
ហើ�ើយការងារតាមវេ�ននឹឹងប្រែ��ប្រួ�ល
ួ ពីីមួួយសប្តាាហ៍ទៅ៍ �មួួយសប្តាាហ៍។
៍ Priya អាចប
ដិិសេ�ធការងារតាមវេេន ប្រ�សិិនបើ�ើ នាងចង់់។ អត្រា�ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លរបស់់ Priya នឹឹង
រួ ួមបញ្ចូលប្រា�ក់់
បន្ថែ�ែមការងារម្តតងម្កាាល។ Priya ទទួួលយ
 កការងារនោះ�ះ។
ូ�

'ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ' មានដូូចជាសំំ ណេ�រដែ�លសរសេ�រដោ�យដៃ�
បានបោះ�ះពុុម្ពព និិ ងជាអេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ិ ច (ឧទាហរណ៍៍ អ៊ីី�មែ�ល)។

និិយោ�ជិិតម្តតងម្កាាលមួួយចំំនួួន ត្រូ�វូ បានការពារដោ�យ លក្ខខខណ្ឌឌការងារ និិង
បៀ�ៀវត្សសរ៍៍ និិងកិិច្ចព្រ�មព្រៀ��
ៀងនានាដែ�លមានបនែ្ថ�ថមដោ�យសិិទ្ធិផ្លា
ច
�ិ ា ស់់ប្តូូ�រពីីការងារ
ម្តតងម្កាាល។ សូូមចូូលទៅ�កាន់់គេ�ហទំំព័័រ www.fairwork.gov.au/casual
សម្រា�ប់់ព័័ត៌មា
៌ នបន្ថែ�ែម។

‘មិិនមានការបញ្ជាាក់់អោ�យច្បាាស់់លាស់់ជាមុុន’ នៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាពរបស់់ Priya ទេ�។
និិយោ�ជករបស់់នា
 ងមិិនបា
 នប្តេ�េជ្ញាាផ្ត
 ល់
 រងារជាបន្តតដល់
 ់ Priya ទេ�។ ម្ចាាស់់ហាង
ត ់កា
បានបញ្ជាាក់់យ៉ាាងច្បាាស់់ថា ការងារតាមវេ�នរបស់់ Priya អាចប្រែ��ប្រួ�ល
ួ ហើ�ើយ
Priya មិិនមានកាតព្វវកិិច្ចចទទួល
ួ យកការងារតាមវេ�ននោះ�ះទេ�។ ការងារនេះ�ះត្រូ�វូ
បានចុះះ�ផ្សាាយជាការងារម្តតងម្កាាល ហើ�ើយ Priya នឹឹងទទួួលបានអត្រា�ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�ល
ជាការងារម្តតងម្កាាល។ ដោ�យសារតែ�រឿ�ឿងនេះ�ះបានបញ្ជាាក់់ច្បាាស់់លាស់់នៅ�ពេ�ល
Priya ត្រូ�វូ បានផ្តតល់់ការងារ និិងទទួួលយកការងារនោះ�ះ នាងត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកថា
ជានិិយោ�ជិិតម្តតងម្កាាល។

ទំំព័័រ 1 នៃ� 3

ត្រូ�វូ ការជំំ នួួយទេ�?
មិិ នប្រា�កដថាអ្ននកត្រូ�វូ បានការពារដោ�យ លក្ខខខណ្ឌឌការងារ និិ ងបៀ�ៀវត្សសរ៍៍
ឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងឬអត់់? ចូូលទៅ�កាន់់ គេ�ហទំំព័័រ
www.fairwork.gov.au/awards និិ ង
www.fairwork.gov.au/agreements

បានធ្វើ�� ប
ើ ច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពចុុងក្រោ��យ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ � 2021

របាយការណ៍៍ព័័ត៌៌មានការងារម្តតងម្កាាល

និិ យោ�ជកត្រូ�វូ ផ្តតល់់ឯកសារនេះ�ះដល់់ និិយោ�ជិិ តម្តតងម្កាាលថ្មីី� នៅ�ពេ�លពួួកគេ�ចាប់់ ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ការ។
សូូមមើ�ើ ល www.fairwork.gov.au/ceis

តើ�ើ និិយោ�ជករបស់់ ខ្ញុំ��ត្រូំ �ូវផ្តតល់់ឱ្យយខ្ញុំំ��នូូវការផ្លាាស់់ ប្តូូ� រ
ការងារម្តតងម្កាាលឬ?

តើ�ើ ខ្ញុំ��ំអាចស្នើ�ើ�សុំំ�ផ្លាាស់់ ប្តូូ� រការងារម្តតងម្កាាលបានទេ�?

មានតែ�អាជីីវកម្មមដែ�លមាននិិ យោ�ជិិ ត 15 នាក់់ ឬច្រើ�ើ� នជាងនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ដែ�ល
ត្រូ�វូ ផ្តតល់់ការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាល ទៅ�និិ យោ�ជិិ តម្តតងម្កាាលរបស់់ ពួួកគេ�។ 
ពួួកគេ�ត្រូ�វូ ផ្តតល់់ ឱ្យយអ្ននកនូូវការផ្លាាស់់ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាល ប្រ�សិិនបើ�ើលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័�យ
័
ទាំំងអស់់ ខាងក្រោ��ម ត្រូ�វូ នឹឹ ងអ្ននក៖

អ្ននកមានសិិទ្ធិ�ស្នើ�ើ
ិ �សុំំ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាល ប្រ�សិិនបើ�ើលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័�យ
័ ទាំំងអស់់
ខាងក្រោ��មនេះ�ះត្រូ�វូ នឹឹ ងអ្ននក៖
• អ្ននកបានធ្វើ�� ើការឱ្យយអាជីីវកម្មមនោះ�ះយ៉ាាងហោ�ចណាស់់ 12 ខែ� និិង 21 ថ្ងៃ�ៃ
(12 ខែ� ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកធ្វើ�� ើការឱ្យយអាជីី វកម្មមខ្នាាតតូូ ច)
• អ្ននកបានធ្វើ�� ើការ តាមលំំ នាំម៉ោ�ោ
ំ ងធម្មមតា ជាបន្តតរហូូតយ៉ាាងហោ�ចណាស់់
អស់់ រយៈៈពេ�ល 6 ខែ� កន្លលងមក

• អ្ននកត្រូ�វូ បានជួួលដោ�យពួួកគេ�អស់់ រយៈៈពេ�ល 12 ខែ�

• អ្ននកបានធ្វើ�� ើការតាមលំំ នាំម៉ោ�ោ
ំ ងធម្មមតា ជាបន្តតរហូូតយ៉ាាងហោ�ចណាស់់
6 ខែ�កន្លលងមក ហើ�ើយ

• អ្ននកអាចបន្តតធ្វើ�� ើការតាមលំំ នាំម៉ោ�ោ
ំ ងធម្មមតានោះ�ះ ក្នុុ�ងភាពជានិិ យោ�ជិិ ត
អចិិ ន្ត្រៃ��ៃយ៍៍ ដោ�យមិិ នមានការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រសំំ ខាន់់ ៗ ហើ�ើយ

• អ្ននកអាចបន្តតធ្វើ�� ើការតាមលំំ នាំម៉ោ�ោ
ំ ងធម្មមតានោះ�ះ ក្នុុ�ងភាពជានិិ យោ�ជិិ ត
អចិិ ន្ត្រៃ��ៃយ៍៍ ដោ�យគ្មាានការផ្លាាស់់ ប្តូូ� រសំំ ខាន់់ៗ។

• ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល 6 ខែ�កន្លលងមក អ្ននកមិិ ន៖

• បានបដិិ សេ�ធចំំពោះ�ះការផ្តតល់់ជូូនការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាល

និិ យោ�ជករបស់់ អ្ននក មិិនចាំំបាច់់ ផ្តតល់់ឱ្យយអ្ននកនូូវការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាលទេ�
ប្រ�សិិ នបើ�ើប្រ�ការមួួយក្នុុ�ងចំំ ណោ�មប្រ�ការខាងក្រោ��ម ត្រូ�វូ នឹឹ ងអ្ននក៖

• បានគេ�ប្រា�ប់់ថា
 អ្ននកមិិនត្រូ�វូ បា
 នគេ�ផ្តតល់់ជូន
ូ ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រពីីការងារម្តតងម្កាាល
ដោ�យហេ�តុុផលសមរម្យយ ឬ

• មានហេ�តុុ ផលសមរម្យយ ដែ�លនិិ យោ�ជករបស់់ អ្ននកមិិ នផ្តតល់់ឱ្យយអ្ននកនូូវការ
ផ្លាាស់់ ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាល ឬ
• អ្ននកមិិ នបានធ្វើ�� ើការតាមលំំ នាំម៉ោ�ោ
ំ ងធម្មមតាយ៉ាាងហោ�ចណាស់់
6 ខែ�កន្លលងមកនេះ�ះ។

• បានធ្វើ��សំ
ើ ំណើ�ើសុំំ�ផ្លាាស់់ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាល ដែ�លត្រូ�វូ បានបដិិសេ�ធដោ�យ
ហេ�តុុផលសមរម្យយ។
អ្វីី� ដែ�លអ្នន កត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�

• ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិិទ្ធិិ�ទទួួល ហើ�ើយចង់់ ស្នើ�ើ�សុំំ� ការផ្លាាស់់ ប្តូូ� រពីី ការងារ
ម្តតងម្កាាល – សូូមធ្វើ�ើ�សំំណើ�ើ ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ។

អ្វីី� ដែ�លនិិ យោ�ជកអ្នន កត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�

• ប្រ�សិិ

នបើ�ើអ្ននកមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលការផ្លាាស់់ ប្តូូ� រការងារម្តតងម្កាាល – ផ្តតល់់ឱ្យយ
ដល់់ អ្ននកជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 21 ថ្ងៃ�ៃបន្ទាាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃខួួប
12 ខែ�របស់់ អ្ននក។

អ្វីី� ដែ�លនិិ យោ�ជកអ្នន កត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�

• ប្រ�សិិនបើ�ើពួួ កគេ�មិិនផ្តតល់់ ជូូនការផ្លាាស់់ ប្តូូ� រការងារម្តតងម្កាាល – ប្រា�ប់់ អ្ននក
ពីីហេ�តុុផលជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 21 ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃខួួប
12 ខែ�របស់់ អ្ននក។
អ្វីី� ដែ�លអ្នន កត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�

• ប្រ�សិិនបើ�ើនិិយោ�ជករបស់់ អ្ននកផ្តតល់់ឱ្យយអ្ននកនូូ វការផ្លាាស់់ ប្តូូ� រការងារម្តតង
ម្កាាល – ឆ្លើ��ើយតបជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 21 ថ្ងៃ�ៃ។
អ្ននកអាចទទួួលយក ឬបដិិ សេ�ធចំំពោះ�ះការផ្តតល់់នេះ�ះ។

• ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនយល់់ ស្រ�បនឹឹ ងការសម្រេ��ចចិិត្តតរបស់់ ពួួកគេ� ដែ�ល
មិិនផ្តតល់់ ឱ្យយអ្ននកនូូ វការផ្លាាស់់ ប្តូូ� រការងារម្តតងម្កាាល – សូូមធ្វើ�ើ�តាមជំំហាន
ដែ�លគូូសបញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក 'ចុះះ�ប្រ�សិិ នបើ�ើមានការខ្វែ�ែងគំំនិិតគ្នាា ?' នៅ�
ទំំព័័របន្ទាាប់់ ។

• ប្រ�សិិនបើ�ើពួួ កគេ�យល់់ ស្រ�បតាមសំំ ណើ�ើ របស់់ អ្ននក – ពិិគ្រោះ��ះជាមួួយអ្ននក
ហើ�ើយឆ្លើ��ើយតបជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 21 ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ ពីីបាន
ទទួួលសំំ ណើ�ើ របស់់ អ្ននក។
• ប្រ�សិិនបើ�ើពួួ កគេ�បដិិសេ�ធសំំ ណើ�ើ របស់់ អ្ននកដោ�យហេ�តុុ ផលសមរម្យយ –
ពិិគ្រោះ��ះជាមួួយអ្ននក និិ ងប្រា�ប់់ អ្ននកពីីមូូលហេ�តុុនានាជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 21 ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ពីីបានទទួួលសំំណើ�ើ របស់់អ្នក
ន ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
កាលៈៈទេ�សៈៈអ្ននកស្រ�បទៅ�តាមលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័� យ
័ ម្តតងទៀ�ៀតក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 6
ខែ� អ្ននកអាចធ្វើ�ើ�សំំណើ�ើមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតបន្ទាាប់់ មក។

តើ�ើ អ្វី�ី ទៅ�ជា 'ហេ�តុុ ផលសមរម្យយ'?
អ្វីី�ដែ�លចាត់់ទុុកថា 'ហេ�តុុផលសមរម្យយ' នឹឹ ងអាស្រ័�័ យលើ�ើកាលៈៈទេ�សៈៈ
របស់់ អ្ននក និិ ងកាលៈៈទេ�សៈៈនិិ យោ�ជករបស់់ អ្ននក។

ឧទាហរណ៍៍នៃ� ‘លំំ នាំម៉ោ�ោ
ំ ងធម្មមតា’

នេះ�ះអាចរួ ួមបញ្ចូូ�លថាក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 12 ខែ�បន្ទាាប់់ ៖

Alex ជានិិយោ�ជិិតម្តតងម្កាាលម្នាាក់់ដែ�លធ្វើ�� កា
ើ ររាល់់យប់់ ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ� និិងថ្ងៃ�ៃសៅ�រ៍៍
នៅ�ភោ�ជនីីយដ្ឋាានមួួយជាប្រ�ចាំ

។
ំ ម៉ោ�ោ ង និិងថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការរបស់់គាត់់មិិនផ្លាាស់់ប្តូូ�រទេ�។

• តំំណែ�ងរបស់់ អ្ននកនឹឹ ងមិិ នមានទៀ�ៀតទេ�

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 6 ខែ� Alex ខកខានធ្វើ�ើ�ការ 2 វេេនដោ�យសារតែ�ឈឺឺ។ តាមការ
ព្រ�មព្រៀ��ៀងជាមួួយនិិយោ�ជករបស់់គាត់់ គាត់់ក៏៏បានឈប់់ សម្រា�ក 1 សប្តាាហ៍ក្នុុ�
៍ ង
អំំឡុងពេ�ល
ប្រ�ឡ
ង
នៅ
�
សាក
លវិិ
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។
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ទោះ�ះបីីជា Alex បានឈប់់ សម្រា�កខ្លះះ�ក៏៏ដោ�យ ការនេះ�ះនៅ�តែ�ត្រូ�វូ នឹឹងនិិយមន័័យនៃ�
'តាមលំំនាំម៉ោ�ោ
ំ ងធម្មមតា'។

ព័័ ត៌៌មានបន្ថែ�ែម

• ម៉ោ�ោ ងធ្វើ�� ើការរបស់់ អ្ននកនឹឹ ងកាត់់បន្ថថយយ៉ាាងច្រើ��ើន

• ថ្ងៃ�ៃ ឬពេ�លវេេលាដែ�លនិិ យោ�ជករបស់់ អ្ននកត្រូ�វូ ការឱ្យយអ្ននកធ្វើ�� ើការ
នឹឹងផ្លាាស់់ប្តូូ�រយ៉ាាងច្រើ��ើន ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនមានលទ្ធធភាពធ្វើ�ើ�ការតាម
ពេ�លម៉ោ�ោ ងដែ�លបានកែ�សម្រួ�ួលនោះ�ះទេ�។

ហេ�តុុផលសមរម្យយ ក៏៏អាចរួ ួមបញ្ចូូ�លចំំ ណុុចនេះ�ះផងដែ�រ គឺឺថាការផ្តតល់់ ឬ
ការយល់់ ព្រ�មតាមសំំណើ�ើនឹឹងមិិ នអនុុលោ�មតាមដំំណើ�ើ រការជ្រើ��ើសរើើ�ស
បុុគ្គលិ
គ ិក ឬដំំណើ�ើ រការជ្រើ�ើ�សរើើស
� ដែ�លតម្រូ�ូវដោ�យ ឬស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មច្បាាប់់
សហព័័ន្ឋឋ រដ្ឋឋ ឬអនុុរដ្ឋឋ។

សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីការងារម្តតងម្កាាល និិ ងការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាល
សូូមចូូលទៅ�កាន់់ គេ�ហទំំព័័រ www.fairwork.gov.au/casual
និិ ង www.fairwork.gov.au/casualconversion

ទំំព័័រ 2 នៃ� 3

បានធ្វើ�� ប
ើ ច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពចុុងក្រោ��យ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ � 2021

របាយការណ៍៍ព័័ត៌៌មានការងារម្តតងម្កាាល

និិ យោ�ជកត្រូ�វូ ផ្តតល់់ឯកសារនេះ�ះដល់់ និិយោ�ជិិ តម្តតងម្កាាលថ្មីី� នៅ�ពេ�លពួួកគេ�ចាប់់ ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ការ។
សូូមមើ�ើ ល www.fairwork.gov.au/ceis

ចុះះ�ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំ��មិ
ំ ិ នយល់់ ស្រ�បជាមួួ យនិិ យោ�ជករបស់់ ខ្ញុំ��ំ អំំ ពីីការផ្លាាស់់ ប្តូូ� រការងារម្តតងម្កាាល?

ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននក និិ ងនិិ យោ�ជកអ្ននកមានការខ្វែ�ែងគំំនិិតគ្នាាអំំពីីការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាល រួ ួមទាំំងវិិធាន និិ ងតម្រូ�ូវការនានាសម្រា�ប់់ ធ្វើ�� ើ (ឬមិិ នធ្វើ�� ើ) សំំ ណើ�ើ ឬការផ្តតល់់នោះ�ះមាន
ជំំ ហាននានាដែ�លអ្ននកអាចធ្វើ�ើ�បានដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យវា។

អាស្រ័�័យលើ�ើកាលៈៈទេ�សៈៈរបស់់អ្ននក អ្ននកអាចរកនរណាម្នាាក់់ជួួយគាំំទ្រ� ឬតំំណាងអ្ននកតាមរយៈៈដំំណើ�ើ រការដោះ�ះស្រា�យទំំនាស់់ (ដែ�លអាចរួ ួមមានសហជីីពដែ�លមានសិិទ្ធិ�តំ
ិ ំណាង
ឱ្យយអ្ននក)។
ជំំ ហានទីី 1។	ជាដំំ បូូង សូូមពិិនិិត្យយមើ�ើលថាតើ�ើអ្ននកត្រូ�វូ បានការពារដោ�យ លក្ខខខណ្ឌឌការងារ និិងបៀ�ៀវត្សសរ៍៍ ឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងមួួ យឬអត់់ ។ មិិ នប្រា�កដឬ? ចូូលទៅ�កាន់់
គេ�ហទំំព័័រ www.fairwork.gov.au/awards និិ ង www.fairwork.gov.au/agreements
• ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�វូ បានការពារដោ�យលក្ខខខណ្ឌឌការងារ និិងបៀ�ៀវត្សសរ៍៍ ឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង អ្ននកត្រូ�វូ ធ្វើ�� ើតាមដំំណើ�ើ រការដែ�លចែ�ងសម្រា�ប់់ ដោះ�ះស្រា�យ
ទំំនាស់់អំំពីីបទដ្ឋាានការងារជាតិិ (National Employment Standards - NES)។ សូូមមើ�ើ លផ្នែ�ែក 'តើ�ើអ្ននកណាអាចជួួយបាន?' ខាងក្រោ��ម
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកត្រូ�វូ ការជំំ នួួយបន្ថែ�ែម។
• ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមិិនត្រូ�វូ បានការពារដោ�យលក្ខខខណ្ឌឌការងារ និិងបៀ�ៀវត្សសរ៍៍ ឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងទេ� សូូមទៅ�ជំំ ហានទីី 2។

ជំំ ហានទីី 2។	ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមិិ នត្រូ�វូ បានការពារដោ�យលក្ខខខណ្ឌឌការងារ និិ ងបៀ�ៀវត្សសរ៍៍ ឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងទេ� អ្ននកត្រូ�វូ ពិិនិិត្យយមើ�ើលថាតើ�ើកិិច្ចចសន្យាាការងាររបស់់ អ្ននក ឬ
ប្រ�ភេ�ទនៃ�កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរណាមួួ យផ្សេ�េងទៀ�ៀត មានដំំ ណើ�ើ រការសម្រា�ប់់ ដោះ�ះស្រា�យទំំនាស់់អំំពីី NES ឬការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រពីីការងារ
ម្តតងម្កាាល ឬអត់់។
• ប្រ�សិិ

នបើ�ើមាន អ្ននកត្រូ�វូ ធ្វើ�� ើតាមដំំណើ�ើ រការដែ�លចែ�ងមកសម្រា�ប់់ ដោះ�ះស្រា�យទំំនាស់់។ សូូមមើ�ើ លផ្នែ�ែក 'តើ�ើអ្ននកណាអាចជួួយបាន?' ខាងក្រោ��ម
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកត្រូ�វូ ការជំំ នួួយបន្ថែ�ែម។
• ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមានទេ� សូូមទៅ�ជំំ ហានទីី 3។

ជំំ ហានទីី 3។	ប្រ�សិិនបើ�ើដំំណើ�ើ រការដោះ�ះស្រា�យទំំនាស់់នៅ�ក្នុុ�ងជំំ ហានទីី 1 និិងទីី 2 មិិនត្រូ�វូ នឹឹ ងអ្ននកទេ� សូូមព្យាាយាមដោះ�ះស្រា�យទំំនាស់់ដោ�យផ្ទាាល់់ជាមួួយនិិយោ�ជករបស់់
អ្ននក ដោ�យពិិភាក្សាាជាមួួយពួួកគេ� (អ្ននកអាចប្រើ��ើវគ្គគជំំនួួយតំំណភ្ជាាប់់ ខាងក្រោ��មដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃរបស់់ យើ�ើ ង ដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកធ្វើ�� ើកិិច្ចចការនេះ�ះ)។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននក
មិិ នអាចដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាតាមវិិធីីនេះ�ះបានទេ� សូូមមើ�ើ លផ្នែ�ែក 'តើ�ើអ្ននកណាអាចជួួយបាន?' ខាងក្រោ��ម សម្រា�ប់់ រកជំំ នួួយ។

រកជំំ នួួយជាមួួ យការនិិ យាយស្តីី�

សូូមស្វែ�ែងរកវគ្គគជំំនួួយតាមអនឡាញដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ ដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកធ្វើ�� ើការសន្ទទនានៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�� ើការ (រួ ួមទាំំងជួួយអំំពីីការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាល) នៅ�តាមគេ�ហទំំព័័រ
www.fairwork.gov.au/learning

តើ�ើ អ្នន កណាអាចជួួ យបាន?

ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកចង់់ បានព័័ត៌៌មាន ឬជំំ នួួយ ឬអ្ននកមានទំំនាស់់ដែ�លមិិ នទាន់់ ដោះ�ះស្រា�យរួ ួចរាល់់ ភាគីីទីីបីីប្រ�ហែ�លជាអាចជួួយបាន។ អាស្រ័�័ យលើ�ើស្ថាា នភាពរបស់់ អ្ននក
និិ ងរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកចង់់ ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា មានកន្លែ�ែងផ្សេ�េងគ្នាាមួួយចំំ នួួនដែ�លអាចជួួយអ្ននកបាន។

អាជ្ញាាធរស៊ើ�ើ� បអង្កេ�េតការងារយុុត្តិិ�ធម៌៌ (Fair Work Ombudsman) និិ ងគណៈៈកម្មមការការងារយុុត្តិិ�ធម៌៌ (Fair Work Commission) និិ ងគណៈៈកម្មមការអគារ
និិ ងសំំ ណង់់អូូស្ត្រា�ាលីី (Australian Building and Construction Commission) អាចជួួយបាន។ អ្ននកក៏៏អាចស្វែ�ែងរកជំំ នួួយពីីតុុលាការគ្រួ�សា
ួ រ
និិ ងតុុលាការFederal Circuit ក្នុុ�ងស្ថាា នភាពមួួយចំំ នួួនផងដែ�រ។
អាជ្ញាាធរស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតការងារយុុ ត្តិិ�ធម៌៌

គណៈៈកម្មម កា រការងារយុុ ត្តិិ�ធម៌៌

• ផ្តតល់់ជូូនព័័ត៌៌មាន និិ ងដំំ បូូន្មាា នអំំពីីប្រ�ភេ�ទការងាររបស់់ អ្ននក (ម្តតងម្កាាល ឬ
អចិិ ន្ត្រៃ��ៃយ៍៍ )

• ដោះ�ះស្រា�យទំំនាស់់អំំពីីការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាល (ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមិិ ន
អាចដោះ�ះស្រា�យវាដោ�យផ្ទាាល់់ ជាមួួយនិិ យោ�ជករបស់់ អ្ននក)

• មានឧបករណ៍៍គិិតលេ�ខ គំំរូ ូ និិ ងវគ្គគជំំនួួយអនឡាញដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ

• ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននក និិ ងនិិ យោ�ជករបស់់ អ្ននកយល់់ ព្រ�ម អ្ននកអាចដោះ�ះស្រា�យ
ទំំនាស់់របស់់ អ្ននកតាមរយៈៈអាជ្ញាាកណ្ដា
ា ល (ធ្វើ�� ើការសម្រេ��ចចិិ ត្តតដែ�លជាប់់
កាតព្វវកិិច្ចច)។

• ផ្តតល់់ជូូនព័័ត៌៌មាន និិ ងដំំ បូូន្មាា នអំំពីីសិិទ្ធិ�ិ បៀ�ៀវត្សសរ៍៍ និិ ងសិិ ទ្ធិ�ទ
ិ ទួួលរបស់់
និិ យោ�ជិិ តម្តតងម្កាាល រួ ួមទាំំងសិិ ទ្ធិ�ផ្លា
ិ ា ស់់ ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាល
• ជួួយដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាានៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�� ើការ

• អនុុវត្តតច្បាាប់់ នៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�� ើការ និិ ងស្វែ�ែងរកការផាកពិិន័័យនានា ចំំ ពោះ�ះ
ការបំំ ពានច្បាាប់់ នៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�� ើការ។

• អាចដោះ�ះស្រា�យជម្លោះ�ះ�របស់់ អ្ននកតាមរយៈៈការសម្រុះ� ះ�សម្រួ�ួល ការផ្សះះ�ផ្សាា
ការណែ�នាំំ ឬការបញ្ចេ�េញមតិិ

www.fwc.gov.au - 1300 799 675

www.fairwork.gov.au - 13 13 94

តុុ លា ការគ្រួ�ួសា រ និិ ង តុុ លា ការ FEDERAL CIRCUIT អូូ ស្ត្រា�ាលីី (តុុ លា ការទាមទារសំំ ណ ងតូូ ច តាច)

អ្ននកអាចស្វែ�ែងរកជំំ នួួយពីីតុុលាការទាមទារសំំ ណងតូូចតាចពីីតុុលាការគ្រួ�សា
ួ រ និិ ងតុុលាការ Federal Circuit ប្រ�សិិ នបើ�ើទំំនាស់់ស្តីី�ពីីការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាល
របស់់ អ្ននក គឺឺអំំពីីថាតើ�ើ៖
• តម្រូ�ូវការទាំំងប៉ុុ�ន្មាា នសម្រា�ប់់ និិយោ�ជករបស់់ អ្ននក ផ្តតល់់ឱ្យយអ្ននកក្លាាយជាបុុគ្គគលិិកអចិិ ន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍ ត្រូ�វូ នឹឹ ងអ្ននកឬអត់់
• តម្រូ�ូវការទាំំងប៉ុុ�ន្មាា នដើ�ើម្បីី�ស្នើ�ើ�សុំំ� ការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាលត្រូ�វូ នឹឹ ងអ្ននកឬអត់់

• និិ យោ�ជករបស់់ អ្ននកមានហេ�តុុផលសមរម្យយ ក្នុុ�ងការមិិ នផ្តតល់់នូូវការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាលឬអត់់

• និិ យោ�ជករបស់់ អ្ននកមានហេ�តុុផលសមរម្យយ ក្នុុ�ងការបដិិ សេ�ធសំំណើ�ើ ផ្លាាស់់ ប្តូូ�រការងារម្តតងម្កាាលរបស់់ អ្ននកឬអត់់។
www.fcfcoa.gov.au – 1300 352 000

ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកធ្វើ�� ើការក្នុុ�ងឧស្សាាហកម្មមសំំ ណង់់ពាណិិជ្ជជកម្មម គណៈៈកម្មមការអគារ និិ ងសំំ ណង់់អូូស្ត្រា�ាលីី អាចជួួយបាន។
www.abcc.gov.au - 1800 003 338
ទំំព័័រ 3 នៃ� 3

បានធ្វើ�� ប
ើ ច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពចុុងក្រោ��យ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ � 2021

