របាយការណ៍៍ព័័ត៌៌មាន ការងារមានយុុត្តិ�ធ
ិ ម៌៌

និិយោ�ជកត្រូ�ូវផ្តតល់់ឱ្យយដល់់និិយោ�ជិិតថ្មីី�នូូវឯកសារនេះ�ះ ពេ�លណាពួួកគេ�ចាប់់ផ្តើ�ើ�មការងារ
សូូមមើ�ើល www.fairwork.gov.au/fwis

ព័័ត៌៌មាន សំំខាន់់ អំំពីី បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ និិង លក្ខខ ខណ្ឌឌ ការងារ របស់់ អ្ននក
ស្វែ�ង
ែ យល់់បន្ថែ�ែមអំំពីីសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាន និិងកាតព្វវកិិច្ចចនៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�ការរបស់់អ្ននក ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លមានផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�វីីរុុសកូូរ៉ូូ�ណានៅ�ត្រ�ង់់
coronavirus.fairwork.gov.au
និិយោ�ជិិតនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីី មានសិិទ្ធិិ�ទទួួល និិងកិិច្ចចការពារនានានៅ� កន្លែ�ែងការងារក្រោ��ម៖
ច្បាាប់់ការងារមានយុុត្តិ�ធ
ិ ម៌៌

• សិិ
 ទ្ធិិ�ទទួួលអប្បបបរមា

សម្រា�ប់់និិយោ�ជិិតទាំំងអស់់

• រួ ម
ួ មាន National

Employment Standards
(បទដ្ឋាានការងារជាតិិ).

លក្ខខខណ្ឌឌការងារ និិងបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍

• កំ
 ំណត់់បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ និិង

លក្ខខខណ្ឌឌការងារអប្បបបរមា
សម្រា�ប់់ឧស្សាាហកម្មម ឬ
អាជីីព

• គ្រ �បដណ្តត ប់់និិយោ�ជិិត

ភាគច្រើ�ើ�ននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
អូូស្ត្រា�ាលីី

កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងឧស្សាាហកម្មម

• កំ
 ំណត់់បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ និិង

លក្ខខខណ្ឌឌការងារអប្បបបរមា
សម្រា�ប់់កន្លែ�ែងការងារ
ជាក់់លាក់់

• ត្រូ �ូវបានចរចា និិងអនុុម័័ត
តាមរយៈៈនីីតិិវិិធីីផ្លូូ�វការ

កិិច្ចចសន្យាាការងារ

• ផ្ត
 តល់់លក្ខខខណ្ឌឌបន្ថែ�ែមសម្រា�ប់់
និិយោ�ជិិតម្នាាក់់ៗ

• មិិ
 នអាចកាត់់បន្ថថយ

ឬដកចេ�ញសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាន
អប្បបបរមា

ស្វែ�ង
ែ រកលក្ខខខណ្ឌឌការងារ និិងបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍របស់់អ្ននក នៅ�លើ�ើវ៉ិិ�បសៃ�ថ៍៍ www.fairwork.gov.au/awards ពិិនិិត្យយមើ�ើលថាតើ�ើកន្លែ�ែងការងាររបស់់
អ្ននក មានកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងសហគ្រា�ស ឬក៏៏អត់់ នៅ�លើ�ើវ៉ិិ�បសៃ�ថ៍៍ www.fwc.gov.au/agreements

បុុគ្គគលិិកការងារមិិនទៀ�ៀងទាត់់
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាបុុគ្គគលិិកការងារម្តតងម្កាាល អ្ននកក៏៏ត្រូ�ូវបានគេ�ផ្តតល់់ឱ្យយ របាយការណ៍៍ព័័ត៌៌មានការងារម្តតងម្កាាលផងដែ�រ នៅ�ពេ�លអ្ននកចាប់់ផ្តើ�ើ�ម
ការងារ។ សូូមចូូលមើ�ើលគេ�ហទំំព័័រ www.fairwork.gov.au/ceis សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម។

បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍
អត្រា�បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍អប្បបបរមារបស់់អ្នក
ន នៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌការងារ និិងបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ ឬកិិច្ចចព្រ�ម ព្រៀ��ៀងសហគ្រា�សរបស់់អ្នក
ន ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមានលក្ខខខណ្ឌឌ
ការងារ និិងបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ ឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងសម្រា�ប់់ការងាររបស់់អ្នក
ន ទេ� អ្ននកត្រូ�វូ តែ�ទទួួលបានយ៉ាា ងហោ�ច ណាស់់បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍អប្បបបរមាជាតិិ។
អ្ននកមិិនអាចយល់់ព្រ�មទទួួលបានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍តិិចទេ�។

អត្រា�បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍អប្បបបរមា ជាធម្មមតាត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�។
ស្វែ�ង
ែ យល់់ពីីអ្វីី�ដែ�លអ្ននកគួួរតែ�ទទួួលបាន នៅ�លើ�ើវ៉ិិ�បសៃ�ថ៍៍ www.fairwork.gov.au/minimum-wages
បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍អប្បបបរមាថ្នាាក់់ជាតិិ
បៀ�ៀវត្សសរ៍

$20.33/ម៉ោ�ោ
ម៉ោ�ោ ង

ការងារពេ�ញពេ�ល ឬការងារមិិន
ពេ�ញពេ�ល

ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ� 2021

$25.41/ម៉ោ�ោ
ម៉ោ�ោ ង

ការងារម្តតងម្កាាល (casual)

នេះ�ះគឺឺជាអត្រា�មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យសម្រា�ប់់និិយោ�ជិិតដែ�លគ្មាា នលក្ខខខណ្ឌឌការងារ និិងបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ ឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងសហគ្រា�ស.
អត្រា�ទាបជាងនេះ�ះអាចអនុុវត្តតចំំពោះ�ះមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង កូូនជាង និិងនិិយោ�ជិិតដែ�ល មានពិិការភាព។

ប្រើ�ើ�ម៉ាាស៊ីី�នគិិតលេ�ខឥតគិិតថ្លៃ�ៃរបស់់យើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយមើ�ើលបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍របស់់អ្ននក ការឈប់់សម្រា�ក និិងសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានចំំពោះ�ះ
ការបញ្ឈឈប់់ពីីការងារ នៅ�លើ�ើវ៉ិិ�បសៃ�ថ៍៍៖

www.fairwork.gov.au/pact

តើ�ើអ្ននកដឹឹងទេ�?
អ្ននកអាចបង្កើ�ើ�ត គណនីីរបស់់ខ្ញុំ��ំ ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃដើ�ើម្បីី�រក្សាាទុុក ព័័ត៌៌មាននៅ�កន្លែ�ែង ការងាររបស់់អ្នក
ន នៅ�កន្លែ�ែងតែ�មួួយនៅ�លើ�ើវ៉ិិ�បសៃ�ថ៍៍៖

www.fairwork.gov.au/register

អ្ននកអាចស្វែ�ង
ែ រកវគ្គគសិិក្សាាតាមអ៊ិិ�នធើ�ើណិិតដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ ដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននក ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម ការងារថ្មីី�មួួយ ឬប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិិបាកនឹឹង
និិយាយ នៅ�កន្លែ�ែងការងារ សូូមចូូលទៅ� កាន់់វ៉ិិ �បសៃ�ថ៍៍៖

www.fairwork.gov.au/learning

កម្មមវិិធីី Record My Hours app ធ្វើ�ើ�ឱ្យយវាលឿ�ឿន និិងងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ង ការកត់់ត្រា�ទុុកនូូវម៉ោ�ោ ងដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�ការ។
ជាកម្មមវិិធីីឥតគិិតថ្លៃ�ៃនៅ�តាម App Store និិង Google Play។
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ធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពចុុងក្រោ��យ ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ� 2021

របាយការណ៍៍ព័័ត៌៌មាន ការងារមានយុុត្តិ�ធ
ិ ម៌៌

និិយោ�ជកត្រូ�ូវផ្តតល់់ឱ្យយដល់់និិយោ�ជិិតថ្មីី�នូូវឯកសារនេះ�ះ ពេ�លណាពួួកគេ�ចាប់់ផ្តើ�ើ�មការងារ
សូូមមើ�ើល www.fairwork.gov.au/fwis

ព័័ត៌៌មាន សំំខាន់់ អំំពីី បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ និិង លក្ខខ ខណ្ឌឌ ការងារ របស់់ អ្ននក

បទដ្ឋាានការងារជាតិិ
ទាំំងនេះ�ះគឺឺជាបទដ្ឋាានអប្បបបរមាសម្រា�ប់់និិយោ�ជិិតទាំំងអស់់។ មានច្បាាប់់ និិងការលើ�ើកលែ�ងនានាអាចអនុុវត្តត។ លក្ខខខណ្ឌឌការងារ និិងបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ ឬកិិច្ចច

ព្រ�មព្រៀ��ៀងរបស់់អ្នក
ន អាចមានផ្តតល់បន្ថែ�
់
មទៀ�
ែ
ៀត។ ស្វែ�ង
ែ រកព័័ត៌មា
៌ ន បន្ថែ�ែមស្តីីពីីបទ
�
ដ្ឋាាន ការងារជាតិិ នៅ�លើ�ើវ៉ិិ�បសៃ�ថ៍៍ www.fairwork.gov.au/NES
និិយោ�ជិិតធ្វើ�ើ�ការពេ�ញពេ�ល និិងមិិនពេ�ញពេ�ល
ការឈប់់សម្រា�កប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�
ការឈប់់សម្រា�កផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន
(ការឈប់់សម្រា�កសម្រា�ប់់ពេ�លឈឺឺ
ឬសម្រា�ប់់អ្ននកថែ�ទាំំ)

និិយោ�ជិិតធ្វើ�ើ�ការម្តតងម្កាាល

ការឈប់់សម្រា�កមានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍៤សប្តាាហ៍៍ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� (គិិតតាមសម
មាត្រ� សម្រា�ប់់និិយោ�ជិិតធ្វើ�ើ�ការមិិនពេ�ញពេ�ល) + ១សប្តាាហ៍៍សម្រា�ប់់
អ្ននកធ្វើ�ើ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រវេេន
ការឈប់់សម្រា�កមានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍១០ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� (គិិតតាមសមមាត្រ�
សម្រា�ប់់និិយោ�ជិិតធ្វើ�ើ�ការមិិនពេ�ញពេ�ល)

ការឈប់់សម្រា�កសម្រា�ប់់អ្ននកថែ�ទាំំ

ការឈប់់សម្រា�កពុំំ�មានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍២ថ្ងៃ�ៃ ក្នុុ�ងឱកាសនីីមួួយៗដែ�លអាច
អនុុញ្ញាាតបាន (ប្រ�សិិនបើ�ើពុំំ�នៅ�សល់់ការឈប់់សម្រា�កផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នមាន
បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍)

ការឈប់់សម្រា�កពុំំ�មានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍២ថ្ងៃ�ៃ
ក្នុុ�ងឱកាសនីីមួួយៗដែ�លអាចអនុុញ្ញាាត
បាន

ការឈប់់សម្រា�កមានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា
ញសេ�ចក្តីី�អាណិិតអាសូូរ

ការឈប់់សម្រា�កមានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍២ថ្ងៃ�ៃ ក្នុុ�ងឱកាសនីីមួួយៗដែ�លអាច
អនុុញ្ញាាតបាន

ការឈប់់សម្រា�កពុំំ�មានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍២ថ្ងៃ�ៃ
ក្នុុ�ងឱកាសនីីមួួយៗដែ�លអាចអនុុញ្ញាាត
បាន

ការឈប់់សម្រា�កពុំំ�មានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍
សម្រា�ប់់អំពើ�ើហិិង្សា
ំ
ាក្នុុ�ងគ្រួ�សា
ួ រ
និិងតាមផ្ទះះ�

ការឈប់់សម្រា�កពុំំ�មានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍៥ថ្ងៃ�ៃ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល១២ខែ�នីីមួួយៗ

ការឈប់់សម្រា�កពុំំ�មានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍៥ថ្ងៃ�ៃ
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល១២ខែ�នីីមួួយៗ

ការឈប់់សម្រា�កមានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍១០ថ្ងៃ�ៃ ជាមួួយបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍គួួបផ្សំំ� + ការ
ឈប់់សម្រា�កពុំំ�មានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍តាមតម្រូ�ូវការ

ការឈប់់សម្រា�កពុំំ�មានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍តាម
តម្រូ�ូវការ

ការឈប់់សម្រា�កមានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ (ចំំនួួន និិងវិិធានសិិទ្ធិិ�ទទួួលគឺឺខុុសគ្នាា
រវាងរដ្ឋឋ និិងដែ�នដីី)

ខុុសគ្នាា រវាងរដ្ឋឋ និិងដែ�នដីី

ការឈប់់សម្រា�កពុំំ�មានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍១២ខែ� - អាចបន្តតដល់់ទៅ�២៤ខែ�
ដោ�យមានការព្រ�ម ព្រៀ��ៀងជាមួួយនិិយោ�ជក

ការឈប់់សម្រា�កពុំំ�មាន
បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍១២ខែ� សម្រា�ប់់និិយោ�ជិិត
ធ្វើ�ើ�ការម្ដដងម្កាាលលក្ខខណៈៈ ជាប្រ�ព័័
ន្ឋឋ - អាចបន្តតដល់់ទៅ�២៤ខែ� ដោ�យមាន
ការព្រ�មព្រៀ��ៀងជាមួួយនិិយោ�ជក

ការឈប់់សម្រា�កសម្រា�ប់់សេ�វា
សហគមន៍៍
• សេ�វាកម្មមគណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យ
• ស
 កម្មមភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងបន្ទាាន់់
ដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត
ការឈប់់សម្រា�កសម្រា�ប់់ការ
បំំពេ�ញការងារបានយូូរឆ្នាំំ�
ការឈប់់សម្រា�កសម្រា�ប់់មាតាបិិតា
នៅ�ពេ�លទារកកើ�ើតមក និិងការសុំំ�កូូន
មកចិិញ្ចឹឹ�ម
មានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបន្ទាាប់់ពីី
បំំពេ�ញការងារបាន១២ខែ�

ម៉ោ�ោ ងធ្វើ�ើ�ការអតិិបរមា

ការឈប់់សម្រា�កពុំំ�មានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍តាមតម្រូ�ូវការ ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួមក្នុុ�
ួ
ង
សកម្មមភាព

និិយោ�ជិិតធ្វើ�ើ�ការពេ�ញពេ�ល - ៣៨ម៉ោ�ោ ងក្នុុ�ងមួួយសប្តាាហ៍៍ + ម៉ោ�ោ ងបន្ថែ�ែមដែ�លសម រម្យយ

និិយោ�ជិិតធ្វើ�ើ�ការមិិនពេ�ញពេ�ល - ៣៨ម៉ោ�ោ ង ឬម៉ោ�ោ ងធ្វើ�ើ�ការប្រ�ចាំំសប្តាាហ៍៍ធម្មមតារបស់់ និិយោ�ជិិត (មួួយណាដែ�លតិិច
ជាង) + ម៉ោ�ោ ងបន្ថែ�ែមដែ�លសមរម្យយ

ថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�កសាធារណៈៈ

ថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�កមានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�ការធម្មមតា។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�សុំំ� ឱ្យយធ្វើ�ើ�ការ អ្ននកអាចបដិិសេ�ធបាន ប្រ�សិិនបើ�ើសម
ហេ�តុុផលនឹឹងធ្វើ�ើ�ដូូច្នោះ�ះ�

ការផ្តតល់់ដំំណឹឹងនៅ�ពេ�លបញ្ឈឈប់់ពីី
ការងារ

ការផ្តតល់់ដំំណឹឹង១-៥សប្តាាហ៍៍ (ឬប្រា�ក់់បើ�ើកជំំនួួសការផ្តតល់់ដំំណឹឹង)
ផ្អែ�ែកលើ�ើរយៈៈពេ�ល បានបំំពេ�ញការងារ និិងអាយុុ

ប្រា�ក់់បើ�ើកសម្រា�ប់់ការអស់់ការងារធ្វើ�ើ�
មានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបន្ទាាប់់ពីី
បំំពេ�ញការងារបាន១២ខែ�

ការឈប់់សម្រា�កពុំំ�មានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍តាម
តម្រូ�ូវការ ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួមក្នុុ�
ួ
ងសកម្មមភាព

ថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�កពុំំ�មានបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ ។
ប្រ�សិិនបើ�ើត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្យយធ្វើ�ើ�ការ អ្ននក
អាច បដិិសេ�ធបាន ប្រ�សិិនបើ�ើសម
ហេ�តុុផលនឹឹងធ្វើ�ើ�ដូូច្នោះ�ះ�

បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍៤ -១៦សប្តាាហ៍៍ ផ្អែ�ែកលើ�ើរយៈៈពេ�លបានបំំពេ�ញការងារ
(ការលើ�ើកលែ�ងមួួយចំំនួួនត្រូ�ូវអនុុវត្តត)
សិិទ្ធិិ�ដើ�ើម្បីី�ក្លាា យជាបុុគ្គគលិិកការងារពេ�ញ
ពេ�ល ឬការងារមិិនពេ�ញពេ�ល ក្នុុ�ង
កាលៈៈទេ�សៈៈខ្លះះ�

ការផ្ទេ�េរពីីការងារមិិនទៀ�ៀងទាត់់
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ធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពចុុងក្រោ��យ ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ� 2021

របាយការណ៍៍ព័័ត៌៌មាន ការងារមានយុុត្តិ�ធ
ិ ម៌៌

និិយោ�ជកត្រូ�ូវផ្តតល់់ឱ្យយដល់់និិយោ�ជិិតថ្មីី�នូូវឯកសារនេះ�ះ ពេ�លណាពួួកគេ�ចាប់់ផ្តើ�ើ�មការងារ
សូូមមើ�ើល www.fairwork.gov.au/fwis

ព័័ត៌៌មាន សំំខាន់់ អំំពីី បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ និិង លក្ខខ ខណ្ឌឌ ការងារ របស់់ អ្ននក
ភាពដែ�លអាចបត់់បែ�នបាន

កិិច្ចចការពារនៅ�កន្លែ�ែងការងារ

បន្ទាាប់់ពីីបំំពេ�ញការងារបាន១២ខែ� អ្ននកអាចធ្វើ�ើ�សំំណើ�ើ រជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ

និិយោ�ជិិតទាំំងអស់់មានកិិច្ចចការពារនៅ�កន្លែ�ែងការងារ។ អ្ននកមិិនអាចត្រូ�ូវបានគេ�

៥៥ឆ្នាំំ�ជាអ្ននកថែ�ទាំំ មានពិិការភាព កំំពុុងជួួបប្រ�ទះះនឹឹងអំំពើ�ើហឹឹង្សាាពីីសមាជិិ កគ្រួ�ួសារ

នៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�ការនោះ�ះទេ� ឧទាហរណ៍៍ សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការស្នើ�ើ�សុំំ�ការរៀ�ៀបចំំ ការងារដែ�ល

សម្រា�ប់់ ការរៀ�ៀបចំំការងារដែ�លអាចផ្លាាស់់ប្តូូ�របាន ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានអាយុុលើ�ើសពីី
(ឬកំំពុុងគាំំទ្រ�គ្រួ�ួសារ ឬសមាជិិកគ្រួ�ួសារដែ�លកំំពុុងជួួបប្រ�ទះះ នឹឹងបញ្ហា
ា នេះ�ះ) ឬជា

ឪពុុក/ម្តាា យ ឬកំំពុុងមានការទទួួល ខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ កូូនដែ�លមានអាយុុចូូលរៀ�ៀន ឬ

ក្មេ�េងជាងនេះ�ះ។ នេះ�ះរួួមមាននិិយោ�ជិិតដែ�ល វិិលត្រ�ឡប់់ពីីការឈប់់សម្រា�កសម្រា�ប់់
មាតាបិិតានៅ�ពេ�លទារកកើ�ើតមក និិងការសុំំ�កូូនមកចិិញ្ចឹឹ�ម ដែ�លស្នើ�ើ�សុំំ�ធ្វើ�ើ�កាមិិន

ពេ�ញពេ�លដើ�ើម្បីី�ថែ�ទាំំកូូន។ និិយោ�ជករបស់់អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ឆ្លើ�ើ�យតបជាលាយលក្ខខណ៍៍
អក្សសរក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល២១ថ្ងៃ�ៃ។ ពួួកគេ�អាចនិិយាយថាទេ� ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើហេ�តុុផល

ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតមកលើ�ើរូូបអ្ននកខុុសគ្នាា ឬអាក្រ�ក់់ជាង ដោ�យព្រោះ��ះអ្ននក មាន ឬប្រើ�ើ�សិិទ្ធិិ�

អាចបត់់បែ�នបាន ប្រើ�ើ�ការឈប់់សម្រា�ក ឬធ្វើ�ើ�ការត្អូូ�ញត្អែ�ែរ ឬការសាកសួួរ អំំពីីការងារ
របស់់អ្ននក។

អ្ននកមានសិិទ្ធិិ�ចូូលរួមស
ួ
ហជីីព ឬជ្រើ�ើ�សរើើ �សមិិនចូូលរួម
ួ និិងចូូលរួមក្នុុ�
ួ
ងសកម្មមភាព
ឧស្សាាហកម្មមស្រ�បច្បាាប់់ ឬក៏៏ជ្រើ�ើ�សរើើ �សមិិនចូូលរួម
ួ ។

អ្ននកក៏៏មានកិិច្ចចការពារផងដែ�រ នៅ�ពេ�លអវត្តតមានបណ្តោះ�ះ�អាសន្ននពីីការងារដោ�យសារ
មានជំំងឺឺ ឬការរងរបួួស និិងការប្រ�កាន់់រើើ �សអើ�ើង ការសម្លុុ�តធ្វើ�ើ�បាប

អាជីីវកម្មមសមហេ�តុុផលប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�បានទេ�។

និិងការបៀ�ៀតបៀ�ៀន ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនខាងផ្លូូ�វភេ�ទ ការបង្ខិិ�តបង្ខំំ� ការថ្លែ�ែងបោ�កប្រា�ស់់

អ្ននក និិងនិិយោ�ជករបស់់អ្ននកក៏៏អាច ចរចាការរៀ�ៀបចំំដែ�លអាចផ្លាាស់់ប្តូូ�របានជា

លក្ខខណៈៈ បុុគ្គគលបានដែ�រ។ ការនេះ�ះនឹឹងផ្លាាស់់ប្តូូ�រពីីរបៀ�ៀបដែ�លលក្ខខខណ្ឌឌជាក់់លាក់់

មាននៅ�ក្នុុ�ង លក្ខខខណ្ឌឌការងារ និិងបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ ឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងសហគ្រា�សរបស់់អ្ននក

ការធ្វើ�ើ�កិិច្ចចសន្យាាបោ�កប្រា�ស់់ និិងការដាក់់ ឥទ្ធិិ�ពល ឬសម្ពាាធហួួសហេ�តុុ។.
ស្វែ�ង
ែ យល់់បន្ថែ�ែមនៅ�លើ�ើវ៉ិិ�បសៃ�ថ៍៍៖

អនុុវត្តតចំំពោះ�ះ អ្ននក។ ការរៀ�ៀបចំំដែ�លអាចផ្លាាស់់ប្តូូ�របានជាលក្ខខណៈៈបុុគ្គគល ត្រូ�ូវតែ�ជា

www.fairwork.gov.au/protections
www.fairwork.gov.au/bullying-harassment

ជម្រើ�ើ�សដ៏៏ពិិត ប្រា�កដមួួយ - វាមិិនអាចជាលក្ខខខណ្ឌឌការងារបានទេ� - ហើ�ើយជារួួម វា
ត្រូ�ូវតែ�ផ្តតល់់ឱ្យយ អ្ននកនូូវភាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។ ស្វែ�ង
ែ យល់់បន្ថែ�ែមនៅ�លើ�ើវ៉ិិ�បសៃ�ថ៍៍៖

www.fairwork.gov.au/flexibility

ការបញ្ចចប់់ការងារ
នៅ�ពេ�លដែ�លការងាររបស់់អ្នក
ន ចប់់ បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ចុុងក្រោ��យរបស់់អ្នក
ន គួួរតែ�ដាក់់បញ្ចូូ�ល នូូវ

សិិទ្ធិិ�ដើ�ើម្បីី�ចូូលកន្លែ�ែងការងារ

រាល់់សិិទ្ធិិ�ទទួួលបានដែ�លនៅ�ជំំពាក់់ ដូូចជាបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ និិងការឈប់់សម្រា�កប្រ�ចាំំ ឆ្នាំំ�

មន្រ្តី�ី�សហជីីពដែ�លមានការអនុុញ្ញាាតដើ�ើម្បីី�ចូូលកន្លែ�ែងការងារ អាចចូូលទៅ�កន្លែ�ែង

ការងារដើ�ើម្បីី�និិយាយជាមួួយកម្មមករថាពួួកគេ�មានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានតំំណាង ឬដើ�ើម្បីី�
ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតបញ្ហា
ា សុុវត្ថិិ�ភាព ឬការបំំពានច្បាាប់់នៅ�កន្លែ�ែងការងារដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�
សង្ស័័�យ។

ដែ�លមិិនបានប្រើ�ើ�អស់់ និិងការឈប់់សម្រា�កសម្រា�ប់់ការបំំពេ�ញការងារបាន យូូរឆ្នាំំ�។
អ្ននកប្រ�ហែ�លជាមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានការផ្តតល់ដំ
់ ំណឹឹងនៅ�ពេ�លបញ្ឈឈប់់ពីីការងារ បៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍
ជំំនួួសការផ្តតល់ដំ
់ ំណឹឹង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�វូ បានគេ�បណ្តេ�េ ញចេ�ញពីីការងារ ដោ�យសារ
ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុសធ្ងងន់់ធ្ងងរ អ្ននកមិិនមានសិិទ្ធិិ�ទទួួនបានការផ្តតល់ដំ
់ ំណឹឹងទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក

ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�គោ�រពតាមតម្រូ�ូវការជាក់់លាក់់ ដូូចជាការផ្តតល់់ដំំណឹឹងដល់់និិយោ�ជក

លាលែ�ងពីីការងារ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាត្រូ�វូ ផ្តតល់ដំ
់ ំណឹឹងដល់់និិយោ�ជិិត របស់់អ្នក
ន ។ ដើ�ើម្បីី�

រ៉ឹឹ�ងអនុុវត្តតចំំពោះ�ះអ្ននកកាន់់អាជ្ញាាប័័ណ្ណណ អង្គគការ និិងនិិយោ�ជករបស់់អ្ននក។ ស្វែ�ង
ែ យល់់

ដាក់់បញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុ�ងបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ចុុងក្រោ��យរបស់់អ្នក
ន សូូមចូូលទៅ�កាន់់ វ៉ិិ�បសៃ�ថ៍៍៖

ហើ�ើយអាចត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ ឬថតចម្លលងឯកសារមួួយចំំនួួន។ គោ�លការណ៍៍ឯកជនភាពតឹឹង

ពិិនិិត្យយមើ�ើលថាតើ�ើមានការផ្តតល់ដំ
់ ំណឹឹងត្រូ�វូ បានតម្រូ�ូវឬក៏៏អត់់ ហើ�ើយថាមានអ្វីី� ដែ�លគួួរតែ�

បន្ថែ�ែមនៅ�លើ�ើវ៉ិិ�បសៃ�ថ៍៍៖

www.fairwork.gov.au/ending-employment

www.fwc.gov.au/entry-permits

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគិិតថាការបណ្តេ�េ
ការបណ្តេ�េ ញចេ�ញពីីការងារគឺឺអយុត្តិ
ុ ធ
�ិ ម៌៌ ឬខុុ
ខុុសច្បាាប់់ អ្ននកមាន

ពេ�ល២១ថ្ងៃ�ៃប្រ�តិិទិិន ដើ�ើម្បីី�ដាក់ពា
់ ក្យយបណ្តឹឹ� ងជាមួួយគណៈៈកម្មមការការងារមាន យុុត្តិធ
�ិ ម៌៌។
មានវិិធាន និិងការលើ�ើកលែ�ងនានាត្រូ�វូ អនុុវត្តត។ ស្វែ�ង
ែ យល់់បន្ថែ�មនៅ
ែ �លើ�ើ វ៉ិិ�បសៃ�ថ៍៍៖

ការធ្វើ�ើ�កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង

www.fwc.gov.au

កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងសហគ្រា�សត្រូ�ូវបានចរចារវាងនិិយោ�ជក និិយោ�ជិិតរបស់់ពួួកគេ� និិង
អ្ននកតំំណាងនិិយោ�ជិិតណាមួួយ (ជាឧទាហរណ៍៍ សហជីីព)។ ដំំណើ�ើ រការនេះ�ះត្រូ�ូវ

ការផ្ទេ�េរអាជីីវកម្មម

បានគេ�ហៅ�ថា ‘ការចរចា’ ហើ�ើយត្រូ�ូវអនុុវត្តតតាមវិិធានដែ�លបានកំំណត់់។ គណៈៈកម្មម
ការការងារមានយុុត្តិ�ធ
ិ ម៌៌ពិិនិិត្យយមើ�ើល និិងអនុុម័័តលើ�ើកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងនានា។ សម្រា�ប់់

ព័័ត៌៌មានអំំពីីការបង្កើ�ើ�ត ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ ឬការបញ្ចចប់់កិិច្ចចកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងសហគ្រា�ស សូូម
ចូូលទៅ�កាន់់វ៉ិិ �បសៃ�ថ៍៍៖

ប្រ�សិិនបើ�ើការផ្ទេ�េរអាជីីវកម្មមកើ�ើតឡើ�ើង ការងាររបស់់អ្ននកជាមួួយនិិយោ�ជិិតចាស់់របស់់
អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវចប់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវបានជួួលដោ�យនិិយោ�ជកថ្មីី�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លបីីខែ�

ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការងារដូូចគ្នាា (ឬស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា ) សិិទ្ធិិ�ទទួួលខ្លះះ�របស់់អ្ននកអាចប្រ�គល់់ឱ្យយនិិយោ�
ជកថ្មីី�។ ការនេះ�ះ អាចកើ�ើតឡើ�ើងប្រ�សិិនបើ�ើ ជាឧទាហរណ៍៍ អាជីីវកម្មមត្រូ�ូវបានលក់់ ឬ

www.fwc.gov.au/agreements

ការងារត្រូ�ូវបានផ្គគត់់ផ្គគង់់ចេ�ញទៅ�ក្រៅ��។ ស្វែ�ង
ែ យល់់បន្ថែ�ែមនៅ�លើ�ើវ៉ិិ�បសៃ�ថ៍៍៖

www.fairwork.gov.au/transfer-of-business
តើ�ើអ្ននកណាអាចជួួយបាន?

គណៈៈកម្មមការការងារមានយុុ
គណៈៈកម្មមការការងារមានយុុត្តិ�ធ
ិ ម៌៌

អាជ្ញាា
អាជ្ញាា ធរសាធារណៈៈទទួួលបន្ទុុ�កការងារមានយុុត្តិ�ធ
ិ ម៌៌
• ព័័ត៌៌មាន និិងដំំបូូន្មាា នអំំពីីបៀ�ៀវត្សសរ៍ ៍ និិងសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាន

• ពិិនិិត្យយដោះ�ះស្រា�យ បណ្ដឹឹ� ងស្ដីី�អំំពីីការបណ្តេ�េ ញចេ�ញពីីការងារដោ�យ
អយុុត្តិ�ធ
ិ ម៌៌ និិងការបញ្ឈឈប់់លែ�ងឱ្យយធ្វើ�ើ�ការដោ�យខុុសច្បាាប់់ ការ
សម្លុុ�តធ្វើ�ើ�បាប ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនខាងផ្លូូ�វភេ�ទ ការប្រ�កាន់់រើើ �សអើ�ើង ឬ
‘សកម្មមភាពមិិនល្អអ’ នៅ�កន្លែ�ែងការងារ
• អនុុម័័ត ផ្លាាស់់ប្តូូ�រ និិងបញ្ចចប់់កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងសហគ្រា�ស
• ចេ�ញលិិខិិតអនុុញ្ញាាតដើ�ើម្បីី�ចូូលកន្លែ�ែងការងារ និិងដោះ�ះស្រា�យវិិវាទ
ឧស្សាាហកម្មម។

• ម៉ាាស៊ីី�នគិិតលេ�ខឥតគិិតថ្លៃ�ៃ គំំរូូ និិងវគ្គគសិិក្សាាតាមអនឡាញ
• ជួួយដោះ�ះស្រា�យបញ្ហា
ា នៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�ការ
• ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត និិងអនុុវត្តតការបំំពានច្បាាប់់នៅ�កន្លែ�ែងការងារ។

www.fairwork.gov.au - 13 13 94

www.fwc.gov.au - 1300 799 675

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�ការនៅ�ក្នុុ�ងឧស្សាាហកម្មម អាគារពាណិិជ្ជជកម្មម គណៈៈកម្មមការសាងសង់់ អាគារ និិងសំំណង់់អូូស្ត្រា�ាលីីអាចជួួយបាន។
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