අනියම් රැැකියාා තො�ොරතුරුු ප්රකාාශය
නව අනියම් සේ�වකයින් වැැඩ ආරම්භ කරන විට සේ�වාා යෝ�ෝජකයින් මෙ�ම ලේ�ඛනය
ලබාා දිය යුතුය. බලන්න www.fairwork.gov.au/ceis

වැැදගත්: නව අනියම් සේ�වකයින්ට ද සාාධාාරණ වැැඩ තො�ොරතුරුු ප්රකාාශය ලබාා දිය යුතුය
(Fair Work Information Statement). බලන්න www.fairwork.gov.au/fwis

අනියම් සේ�වකයෙ�කු යනු කවුද?

සටහන: සමහර විට අනියම් සේ�වකයින් සාාමාාන්ය පැැය රටාාවකට

ඔබ පහත සඳහන් සියලු නිර්ණාායක සපුරාාලන්නේ� නම් ඔබ අනියම්
සේ�වකයෙ�කි:

වැැඩ කරයි. මෙ�යින් අදහස් කරන්නේ� ඔවුන් ස්ථිර (පූර්ණ කාාලීන
හෝ�ෝ අර්ධ-කාාලීන) වන බව නො�ොවේ�, නමුත් විධිවිධාාන දිගටම

•

ඔබට රැැකියාාවක් පිරිනමනු ලැැබේ�

පැැවතුනහො�ොත්, අනාාගතයේ�දී (සාාමාාන්යයෙ�න් මාාස 12 කට පසුව)

•

එකඟ වූ වැැඩ රටාාවක් තුළ දින නියමයක් නො�ොමැැතිව

ඔවුන්ට ස්ථිර සේ�වාා පරිවර්තනයට හිමිකම් ලැැබිය හැැකිය.

වැැඩ කරගෙ�න යාාමට සේ�වාා යෝ�ෝජකයාා ස්ථිර අත්තිකාාරම්
කැැපවීමක් නො�ොකරනු ඇත, සහ
•

ඔබ ස්ථිර අත්තිකාාරම් කැැපවීමක් නො�ොමැැති බව දැැන දැැනම
දීමනාාව පිළිගෙ�න සේ�වකයෙ�කු වේ�.

මම අනියම් සේ�වකයෙ�කු නම් මම ස්ථිර
සේ�වකයෙ�කු වන්නේ� කෙ�සේ�ද?
ජාාතික රැැකියාා ප්රමිති (National Employment Standards, NES)

ඔබ අනියම් සේ�වකයෙ�කුද යන්න තක්සේ�රුු කරනු ලබන්නේ�

යටතේ�, සමහර අනියම් සේ�වකයින්ට ස්ථිර (පූර්ණ කාාලීන හෝ�ෝ

ඔබට රැැකියාාව පිරිනමනු ලබන සහ ඔබ රැැකියාාව පිළිගනු ලබන

අර්ධ-කාාලීන) සේ�වකයෙ�කු වීමට අයිතිය ඇත. මෙ�ය ‘අනියම්

අවස්ථාාවේ�දී.

පරිවර්තනය’ ලෙ�ස හැැඳින්වේ�.

‘ස්ථිර අත්තිකාාරම් කැැපවීමක් නැැත’ යනු කුමක්ද?

සමහර අනියම් සේ�වකයින්ට ඔවුන්ගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින්

ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබට රැැකියාාව පිරිනමද්දී ස්ථිර
අත්තිකාාරම් කැැපවීමක් කර ඇතිද යන්න පැැහැැදිලි කර ගැැනීමට,
සාාධක 4ක් සලකාා බැැලිය යුතුය. ඒවාා නම්:
•

ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට ඔබට වැැඩ (මුර) දීමට තෝ�ෝරාා ගත
හැකි අතර එම වැඩ කිරීම හ�ෝ න�ොකිරීම ඔබේ තේරීමයි

•

ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට ඔබව වැැඩට අවශ්ය වූ විට ඔබට
වැඩ ලබාදෙනු ඇත

අනියම් පරිවර්තනයක් ලබාා දිය යුතු අතර අනෙ�ක් අයට එය ඉල්ලාා
සිටිය හැැක. ඔබ මාාස 12ක වැැඩ සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතු අතර
අනෙ�කුත් නිර්ණාායක සපුරාා තිබිය යුතුය.
ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබට අනියම් පරිවර්තනයක් පිරිනැැමිය
යුත්තේ� කවදාාද සහ එය ඉල්ලීමට ඔබට හිමිකම් ඇත්තේ� කවදාාද
යන්න ඊළඟ පිටුවේ� දක්වාා ඇත.
කුඩාා ව්යාාපාාර
ඔබ සුළු ව්යාාපාාරයක් (සේ�වකයින් 15කට වඩාා අඩු) විසින්

•

ඔබේ� රැැකියාාව අනියම් ලෙ�ස විස්තර කෙ�රේ�

•

ඔබට අනියම් භාාරයක් හෝ�ෝ අනියම් සේ�වකයින් සඳහාා වන

පරිවර්තනයක් පිරිනැැමීමට අවශ්ය නො�ොවේ�. කෙ�සේ� වෙ�තත්,

විශේෂිත වැටුප් අනුපාතයක් ගෙවනු ලැබේ.

සමහර තත්වයන් තුළ ඔබට එය ඉල්ලීමට තව දුරට හිමිකම් ඇත.

සේ�වයේ� යො�ොදවන්නේ� නම්, ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබට අනියම්

එක තීරණාාත්මක සාාධකයක් නො�ොමැැති අතර 'ස්ථිර අත්තිකාාරම්

ඔබ සුළු ව්යාාපාාරයක් සඳහාා වැැඩ කරන්නේ� නම් අනියම්

කැැපවීමක්' නො�ොමැැති බව තීරණය කිරීම සඳහාා ඔබට ඉහත කරුුණු

පරිවර්තනයක් ඉල්ලාා සිටීමට ඔබට හිමිකම් ඇත්තේ� කවර

4ම අවශ්ය නො�ොවේ�. එය පවතින (සහ නැැති) සාාධක කිරාා මැැන බැැලීම

අවස්ථාාවකද යන්න ඊළඟ පිටුවේ� දක්වාා ඇත.

සහ සමස්තයක් වශයෙ�න් ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ස්ථිර අත්තිකාාරම්
කැැපවීමක් කිරීමට අදහස් කළේ�ද නැැද්ද යන්න තීරණය කිරීමයි.

'ස්ථිර අත්තිකාාරම් කැැපවීමක් නැැත' සඳහාා
උදාාහරණය

ලිඛිතව
NES යටතේ�, අනියම් පරිවර්තනය සඳහාා සියලු දීමනාා, ඉල්ලීම්,
ප්රතික්ෂේ�ප කිරීම් සහ ප්රතිචාාර ලිඛිතව විය යුතුය.

ප්රියාාට සාාප්පු සහාායිකාාවක් ලෙ�ස රැැකියාාවක් ලබාා දෙෙයි. රැැකියාාව

'ලිඛිතව' යනු අතින් ලියන ලද, මුද්රිත සහ විද්යුත්

අනියම් තනතුරක් ලෙ�ස ප්රචාාරණය කො�ොට ඇත.

(උදාාහරණයක් ලෙ�ස, විද්යුත් තැැපෑෑල) ආකෘෘති ඇතුළත් විය හැැක.

සාාප්පුවේ� හිමිකරුු පවසන්නේ� සාාප්පුවේ� කාාර්යබහුල වූ විට හෝ�ෝ
වෙ�නත් කාාර්ය මණ්ඩලය නිවාාඩු ලබාා ඇති විට ප්රියාාට වැැඩ කිරීමට

සමහර අනියම් සේ�වකයින් අතිරේ�ක අනියම් පරිවර්තන හිමිකම්

අවශ්ය වනු ඇති බවයි. ව්යාාපාාරය කාාර්යබහුල නො�ොවන අවස්ථාාවල

සහිත ප්රදාාන සහ ගිවිසුම් මගින් ආවරණය කරනු ලැැබේ�. වැැඩි

ප්රියාාට වැැඩ ලැැබෙ�න්නේ� අඩුවෙ�නි. ප්රියාාට සතියකට පෙ�ර සේ�වාා මුර

විස්තර සඳහාා www.fairwork.gov.au/casual වෙ�ත යන්න.

පිරිනමනු ලබන අතර එම සේ�වාාමුර සතියෙ�න් සතියට වෙ�නස් වේ�.
ප්රියාාට අවශ්ය නම් සේ�වාාමුර ප්රතික්ෂේ�ප කළ හැැකිය. ප්රියාාගේ�

උපකාාර අවශ්යයි?

වැැටුප් අනුපාාතයට අනියම් සේ�වක භාාරයක් ඇතුළත් වේ�. ප්රියාා

ඔබ ප්රදාානයකින් හෝ�ෝ ගිවිසුමකින් ආවරණය වී ඇත්දැැයි

රැැකියාාව භාාර ගනී.
ප්රියාාගේ� තත්වය තුළ ‘ස්ථිර අත්තිකාාරම් කැැපවීමක්’ තිබුණේ� නැැත.
ප්රියාාට දිගටම වැැඩ දීමට ඇගේ� හාාම්පුතාා කැැපවී නැැත. ප්රියාාගේ�

විශ්වාාස නැැද්ද? www.fairwork.gov.au/awards සහ
www.fairwork.gov.au/agreements වෙ�ත පිවිසෙ�න්න

වැැඩ මුරය වෙ�නස් විය හැැකි බවත්, ප්රියාා වෙ�නස් වන වැැඩමුර
භාාර ගැැනීමට බැැඳී නො�ොසිටින බවත් සාාප්පු හිමිකරුු පැැහැැදිලි කළේ�ය.
රැැකියාාව අනියම් රැැකියාාවක් ලෙ�ස ප්රචාාරණය කරන ලද අතර
ප්රියාාට අනියම් වැැටුප් අනුපාාතයක් ගෙ�වනු ලැැබේ�. ප්රියාාට රැැකියාාව
ලබාා දී භාාර ගන්නාා අවස්ථාාවේ� මෙ�ය පැැහැැදිලි කර ඇති නිසාා, ඇය
අනියම් සේ�විකාාවක් ලෙ�ස සැැලකේ�.
පිටු තුනකින් පළමුවැැන්න

අවසන් වරට යාාවත්කාාලීන කළේ� 2021 ඔක්තෝ�ෝබර්

අනියම් රැැකියාා තො�ොරතුරුු ප්රකාාශය
නව අනියම් සේ�වකයින් වැැඩ ආරම්භ කරන විට සේ�වාා යෝ�ෝජකයින් මෙ�ම ලේ�ඛනය
ලබාා දිය යුතුය. බලන්න www.fairwork.gov.au/ceis

මගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා මට අනියම් පරිවර්තනයක්
පිරිනැැමිය යුතුද?
සේ�වකයන් 15ක් හෝ�ෝ වැැඩි ගණනක් සිටින ව්යාාපාාරවලට පමණක්
තම අනියම් සේ�වකයන්ට අනියම් පරිවර්තනයක් පිරිනැැමිය යුතුය.

මට අනියම් පරිවර්තනයක් ඉල්ලාා සිටිය හැැකිද?
ඔබ පහත සියලු නිර්ණාායක සපුරාාලන්නේ� නම් අනියම්
පරිවර්තනයක් ඉල්ලාා සිටීමට ඔබට හිමිකම් ඇත:
•

ඔබ ව්යාාපාාරය සඳහාා අවම වශයෙ�න්

ඔබ පහත සියලු නිර්ණාායක සපුරාාලන්නේ� නම් ඔවුන් ඔබට අනියම්

මාාස 12ක් සහ දින 21 (ඔබ සුළු ව්යාාපාාරයක් සඳහාා වැැඩ

පරිවර්තනයක් පිරිනැැමීමට සිදු වේ�:

කරන්නේ� නම් මාාස 12ක්) සේ�වය කර ඇත

•

ඔබ මාාස 12ක් ඔවුන් විසින් සේ�වයේ� යො�ොදවාා ඇත

•

ඔබ අවම වශයෙ�න් පසුගිය මාාස 6 සඳහාා අඛණ්ඩ පදනමක්

•

මත සාාමාාන්ය පැැය රටාාවක් වැැඩ කර ඇත, සහ
•

මත සාාමාාන්ය පැැය රටාාවක් වැැඩ කර ඇත
•
•

පහත සඳහන් දේේවලින් එකක් ඔබට අදාාළ වන්නේ� නම් ඔබේ�
සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබට අනියම් පරිවර්තනයක් පිරිනැැමීමට
අවශ්ය නැැත:
•

•

සාාධාාරණ හේ�තු නිසාා ඔබට අනියම් පරිවර්තනයක් ලබාා
අනියම් පරිවර්තනය සඳහාා ඉල්ලීමක් කරන ලස අතර එය

ඔබ කළ යුතු දේේ

ඔබ සුදුසුකම් ලබන්නේ� නම් සහ අනියම් පරිවර්තනයක්
ඉල්ලාා සිටීමට අවශ්ය නම් – ඉල්ලීම ලිඛිතව කරන්න.

ඔබ අනියම් පරිවර්තනය සඳහාා සුදුසුකම් ලබන්නේ� නම් –
ඔබේ� සේ�වයේ� මාාස 12 ක සංංවත්සරයට පසුව දින 21ක්
ඇතුළත ඔබට පිරිනැැමීම ලිඛිතව කළ යුතුය.

ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා කළ යුතු දේේ
•

හේ�තු දැැක්වීම කළ යුතුය.

ඔවුන් ඔබේ� ඉල්ලීම ලබාා දෙෙන්නේ� නම් – ඔබේ� ඉල්ලීම ලැැබී
දින 21ක් ඇතුළත ඔබ සමඟ සාාකච්ඡාා කර ලිඛිතව ප්රතිචාාර

ඔවුන් අනියම් පරිවර්තනයක් ලබාා නො�ොදෙෙන්නේ� නම් – ඔබේ�
මාාස 12 සංංවත්සරයෙ�න් පසු දින 21ක් ඇතුළත ලිඛිතව එයට

දක්වන්න.
•

ඔවුන් සාාධාාරණ හේ�තු මත ඔබේ� ඉල්ලීම ප්රතික්ෂේ�ප
කරන්නේ� නම් – ඔබගේ� ඉල්ලීම ලැැබී දින 21ක් ඇතුළත ඔබ

ඔබ කළ යුතු දේේ
•

අනියම් පරිවර්තන යෝ�ෝජනාාවක් ප්රතික්ෂේ�ප කළේ�ය

•

•

ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා කළ යුතු දේේ

•

•

සාධාරණ හේතු මත ප්රතික්ෂේප කර ඇත.

ඔබ අවම වශයෙ�න් පසුගිය මාාස 6 තුළ පැැය ගණනක
සාමාන්ය රටාවක් වැඩ කර නැත.

•

පසුගිය මාාස 6 තුළ ඔබට පහත සඳහන් දෑෑ කර නැැත:

න�ොදෙන බව පවසා ඇත, හ�ෝ

ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබට අනියම් පරිවර්තනයක් ලබාා
නො�ොදීමට සාාධාාරණ හේ�තු ඇත, හෝ�ෝ

•

ඔබට සැැලකිය යුතු වෙ�නස්කම් නො�ොමැැතිව ස්ථිර සේ�වකයෙ�කු
ලෙස එම පැය රටාව දිගටම කරගෙන යා හැක

ඔබට ස්ථිර සේ�වකයෙ�කු ලෙ�ස සැැලකිය යුතු වෙ�නස්කම්
නො�ොමැැතිව එම නිත්ය පැැය රටාාව දිගටම කරගෙ�න යාා හැැක.

ඔබ අවම වශයෙ�න් පසුගිය මාාස 6 සඳහාා අඛණ්ඩ පදනමක්

සමඟ සාාකච්ඡාා කර ලිඛිතව හේ�තු දැැක්වීම. ඔබ මාාස 6කින්

ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබට අනියම් පරිවර්තනයක් ලබාා

නැැවතත් නිර්ණාායක සපුරාාලන්නේ� නම්, එවිට ඔබට තවත්

දෙෙන්නේ� නම් – දින 21ක් ඇතුළත ලිඛිතව ප්රතිචාාර දක්වන්න.

ඉල්ලීමක් කළ හැැක.

ඔබට පිරිනැැමීම පිළිගැැනීමට හෝ�ෝ ප්රතික්ෂේ�ප කිරීමට හැැකිය.
•

ඔබට අනියම් පරිවර්තනයක් ලබාා නො�ොදීම සඳහාා වන

'සාාධාාරණ හේ�තු' මො�ොනවාාද?

ඔවුන්ගේ� තීරණයට ඔබ එකඟ නො�ොවන්නේ� නම් – ඊළඟ
පිටුවේ� ‘එකඟතාාවයක් නැැත්නම් කුමක් කළ යුතුද?’ කො�ොටසේ�
දක්වාා ඇති පියවර අනුගමනය කරන්න.

'සාාධාාරණ හේ�තු' ලෙ�ස සලකන දේේ ඔබගේ� තත්වයන් සහ
ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාාගේ� තත්වයන් මත රඳාා පවතී.

'සාාමාාන්ය පැැය රටාාව' සඳහාා උදාාහරණය
ඇලෙ�ක්ස් යනු සෑෑම සිකුරාාදාා සහ සෙ�නසුරාාදාා රාාත්රියකම අවන්හලක
නිතිපතාා සේ�වය කරන අනියම් සේ�වකයෙ�කි. ඔහුගේ� පැැය සහ දින

ඉදිරි මාාස 12 ඇතුළත ඔවුන්ට එය ඇතුළත් කළ හැැක:
•

ඔබේ� තනතුර නො�ොපවතියි

•

ඔබගේ� වැැඩ කරන කාාලය සැැලකිය යුතු ලෙ�ස අඩු
වනු ඇත

වෙ�නස් නො�ොවේ�.
මාාස 6 ක කාාලයක් තුළ, අසනීප හේ�තුවෙ�න් ඇලෙ�ක්ස්ට සේ�වාා මුර 2

•

දින හ�ෝ වේලාවන් සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වනු

ක් මග හැැරේ�. ඔහුගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා සමඟ ඇති එකඟතාාවයෙ�න්

ඇති අතර, සංශ�ෝධිත කාලසටහනට අනුව වැඩ

ඔහු විශ්ව විද්යාාල විභාාග අතරතුර සති 1 ක නිවාාඩුවක් ද ලබාා ගනී.
ඇලෙ�ක්ස් යම් කාාලයක් නිවාාඩු ලබාාගෙ�න ඇතත්, මෙ�ය තවමත්
'නිත්ය පැැය රටාාවක්' පිළිබඳ නිර්වචනය සපුරාාලයි.

ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට ඔබ වැැඩ කිරීමට අවශ්ය

කිරීමට ඔබට න�ොහැකි වනු ඇත.
සාාධාාරණ හේ�තුවලට, පිරිනැැමීම හෝ�ෝ ඉල්ලීම ලබාා දීම
පො�ොදුරාාජ්ය මණ්ඩලීය, ප්රාාන්ත හෝ�ෝ ප්රදේේශ නීතියක්
මගින් හෝ�ෝ එවැැනි නීතියක් යටතේ� අවශ්ය බඳවාා ගැැනීම්

වැැඩි විස්තර
අනියම් රැැකියාා සහ අනියම් පරිවර්තනය පිළිබඳ වැැඩිදුර

හෝ�ෝ තේ�රීම් ක්රියාාවලියකට අනුකූල නො�ොවීම ද ඇතුළත්
විය හැැකිය.

තො�ොරතුරුු සඳහාා, www.fairwork.gov.au/casual සහ
www.fairwork.gov.au/casualconversion

පිටු තුනකින් දෙෙවැැන්න

අවසන් වරට යාාවත්කාාලීන කළේ� 2021 ඔක්තෝ�ෝබර්

අනියම් රැැකියාා තො�ොරතුරුු ප්රකාාශය
නව අනියම් සේ�වකයින් වැැඩ ආරම්භ කරන විට සේ�වාා යෝ�ෝජකයින් මෙ�ම ලේ�ඛනය
ලබාා දිය යුතුය. බලන්න www.fairwork.gov.au/ceis

අනියම් පරිවර්තනය ගැැන මම මගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා සමඟ එකඟ නො�ොවන්නේ� නම් කුමක් කළ යුතුද?
ඔබ සහ ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා අතර ඉල්ලීමක් හෝ�ෝ පිරිනැැමීමක් සිදු කිරීම සඳහාා (හෝ�ෝ නො�ොකිරීමට) අදාාළ නීති රීති සහ අවශ්යතාා ඇතුළුව
අනියම් පරිවර්තනය පිළිබඳව මතභේ�දයක් ඇත්නම්, එය විසඳීමට ඔබට ගත හැැකි පියවර තිබේ�.
ඔබගේ� තත්වයන් මත පදනම්ව, ආරවුල් (නිරාාකරණ) ක්රියාාවලිය තුළ ඔබට සහාාය දැැක්වීමට හෝ�ෝ නියෝ�ෝජනය කිරීමට (ඔබ නියෝ�ෝජනය
කිරීමට හිමිකම් ඇති වෘෘත්තීය සමිතියක් ඇතුළත් විය හැැක) ඔබට කෙ�නෙ�කු සිටිය හැැක.
පියවර 1.

 පළමුව, ඔබ සම්මාානයකින් හෝ�ෝ ගිවිසුමකින් ආවරණය වී ඇත්දැැයි පරීක්ෂාා කරන්න. විශ්වාාස නැැද්ද?
www.fairwork.gov.au/awards සහ www.fairwork.gov.au/agreements වෙ�ත පිවිසෙ�න්න 
• ඔබ ප්රදාානයකින් හෝ�ෝ ගිවිසුමකින් ආවරණය වී ඇත්නම්, ඔබ ජාාතික රැැකියාා ප්රමිතිය (National Employment Standards,
NES) පිළිබඳ ආරවුල් සම්බන්ධයෙ�න් කටයුතු කිරීම සඳහාා එය සකසාා ඇති ක්රියාාවලිය අනුගමනය කළ යුතුය. ඔබට තවදුරටත්
උපකාාර අවශ්ය නම් පහත ‘උදව් කළ හැැක්කේ� කාාටද?’ කො�ොටස බලන්න.
• ඔබ ප්රදාානයකින් හෝ�ෝ ගිවිසුමකින් ආවරණය නො�ොවන්නේ� නම්, පියවර 2 වෙ�ත යන්න.

පියවර 2.

 ඔබ ප්රදාානයකින් හෝ�ෝ ගිවිසුමකින් ආවරණය නො�ොවන්නේ� නම්, ඔබේ� රැැකියාා කො�ොන්ත්රාාත්තුවේ� හෝ�ෝ ඕනෑෑම වෙ�නත් ආකාාරයේ�
ලිඛිත ගිවිසුමකට NES හෝ�ෝ අනියම් පරිවර්තනය සම්බන්ධ ආරවුල් සම්බන්ධයෙ�න් කටයුතු කිරීමේ� ක්රියාාවලියක් තිබේ�දැැයි
පරීක්ෂාා කිරීමට අවශ්ය වේ�.
• එවැැන්නක් ඇත්නම්, ඔබ ආරවුල සමඟ කටයුතු කිරීම සඳහාා එහි දක්වාා ඇති ක්රියාාවලිය අනුගමනය කළ යුතුය. ඔබට
තවදුරටත් උපකාාර අවශ්ය නම් පහත ‘උදව් කළ හැැක්කේ� කාාටද?’ කො�ොටස බලන්න.
• එය එසේ� නො�ොවේ� නම්, පියවර 3 වෙ�ත යන්න.

පියවර 3.

පියවර 1 සහ 2 හි ආරවුල් විසඳීමේ� ක්රියාාවලීන් ඔබට අදාාළ නො�ොවේ� නම්, ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා සමඟ වන අසම්මතීනෟෟ ඔවුන්
සමඟ සාාකච්ඡාා කිරීමෙ�න් කෙ�ලින්ම විසඳාා ගැැනීමට උත්සාාහ කරන්න (ඔබට මෙ�ය කිරීමට උපකාාර කිරීමට පහත සබැැඳි කර
ඇති අපගේ� ගාාස්තු විරහිත පාාඨමාාලාා භාාවිතාා කළ හැැක). ඔබට මෙ�ම ප්රශ්නය මේ� ආකාාරයෙ�න් විසඳාාගත නො�ොහැැකි නම්,
ඔබට උපකාාර ලබාා ගත හැැකි ස්ථාාන සඳහාා පහත ‘උදව් කළ හැැක්කේ� කාාටද?’ කො�ොටස බලන්න.

සංංවාාද සඳහාා උපකාාර ලබාා ගන්න
www.fairwork.gov.au/learning හි රැැකියාා ස්ථාානයේ� (අනියම් පරිවර්තනය ඇතුළුව) ඔබට උපකාාර කිරීමට නො�ොමිලේ� මාාර්ගගත පාාඨමාාලාා සො�ොයන්න

උදව් කළ හැැක්කේ� කාාටද?
ඔබට තො�ොරතුරුු හෝ�ෝ සහාාය අවශ්ය නම්, හෝ�ෝ ඔබට නො�ොවිසඳුණු ආරවුලක් තිබේ� නම්, තුන්වන පාාර්ශ්වයකට උදවු කිරීමට හැැකි වනු ඇත.
ඔබගේ� තත්වය මත සහ ඔබට ගැැටලුව විසඳීමට අවශ්ය ආකාාරය අනුව, ඔබට උපකාාර කළ හැැකි විවිධ ස්ථාාන කිහිපයක් තිබේ�.
Fair Work Ombudsman, Fair Work Commission සහ Australian Building and Construction කො�ොමිසමට උදවු කළ හැැක.
ඔබට සමහර අවස්ථාා වලදී Federal Circuit සහ Family Court වෙ�තින්ද උපකාාර ලබාාගත හැැක.

FAIR WORK OMBUDSMAN
•

FAIR WORK COMMISSION

ඔබගේ� රැැකියාා වර්ගය (අනියම් හෝ�ෝ ස්ථිර) පිළිබඳ තො�ොරතුරුු

•

•

අනියම් පරිවර්තනය පිළිබඳ ආරවුල් සමඟ කටයුතු කරයි

සහ උපදෙස් සපයයි

(ඔබට ඒවා ඔබේ සේවාය�ෝජකයා සමඟ කෙලින්ම විසඳා

අනියම් පරිවර්තන හිමිකම් ඇතුළු අනියම් සේ�වකයින්ගේ�

ගැනීමට න�ොහැකි නම්)

අයිතිවාසිකම්, වැටුප් සහ හිමිකම් පිළිබඳ ත�ොරතුරු සහ

•

මැැදිහත්වීම, සමථකරණය, නිර්දේේශ කිරීම හෝ�ෝ මතයක්

උපදෙස් සපයයි

ප්රකාශ කිරීම තුළින් ඔබේ ආරවුල සම්බන්ධයෙන් කටයුතු

•

නො�ොමිලේ� ගණක යන්ත්ර, සැැකිලි සහ මාාර්ගගත පාාඨමාාලාා ඇත

කළ හැකිය

•

රැැකියාා ස්ථාානයේ� ගැැටළු විසඳීමට උපකාාරී වේ�

•

සේ�වාා ස්ථාාන නීති බලාාත්මක කරන අතර රැැකියාා ස්ථාානයේ�

•

නීති කඩකිරීම් සඳහා දඬුවම් ස�ොයයි.

ඔබ සහ ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා එකඟ වන්නේ� නම්,
බේරුම්කරණය හරහා ඔබේ ආරවුල සම්බන්ධයෙන්
කටයුතු කළ හැකිය (බැඳි තීරණයක් ගැනීම).
www.fwc.gov.au - 1300 799 675

www.fairwork.gov.au - 13 13 94

FEDERAL CIRCUIT AND FAMILY COURT OF AUSTRALIA (SMALL CLAIMS COURT)
ඔබේ� අනියම් පරිවර්තන ආරවුලක් තිබේ� නම්, ඔබට ෆෙ�ඩරල් පරිපථයේ� සහ පවුල් අධිකරණයේ� කුඩාා හිමිකම් උසාාවියෙ�න් උපකාාර
ලබාාගත හැැකිය:
•

ස්ථිර සේ�වකයෙ�කු වීමට ඔබට ඉල්ලීමක් කිරීමට ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට අවශ්යතාා ඔබ සපුරාාලනු ඇත

•

ඔබ අනියම් පරිවර්තනය ඉල්ලාා සිටීමේ� අවශ්යතාා සපුරාාලයි

•

අනියම් පරිවර්තනයක් ලබාා නො�ොදීමට ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට සාාධාාරණ හේ�තු තිබේ�

•

අනියම් පරිවර්තනය සඳහාා ඔබගේ� ඉල්ලීම ප්රතික්ෂේ�ප කිරීමට ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට සාාධාාරණ හේ�තු තිබේ�.
www.fcfcoa.gov.au – 1300 352 000

ඔබ වාාණිජ ගො�ොඩනැැගිලි කර්මාාන්තයේ� සේ�වය කරන්නේ� නම් Australian Building and Construction Commission සභාාවට උපකාාර කළ හැැකිය.
www.abcc.gov.au - 1800 003 338
පිටු තුනකින් තෙ�වැැන්න

අවසන් වරට යාාවත්කාාලීන කළේ� 2021 ඔක්තෝ�ෝබර්

