
  

  

  

 

   

Awards are made by the Fair Work 
Commission and set out the minimum pay 
and conditions for the industry you work in. 
The Fair Work Ombudsman (FWO) can give 
information about awards, rates of pay, 
overtime, breaks and other entitlements. 

  

مشكالت التوظيف – رصد 
العالمات التحذيرية

اقرأ صفحة المعلومات هذه لمعرفة إذا ما 
كانت ظروف عملك، أو أجرك، أو إجازتك غ�ي 

عادلة وما يمكنك فعله حيال ذلك. 

ما يهي المكافأة؟

ي الساعة؟
أتقا�ف أقل من 21.38 دوالًرا �ف

)اعتباًرا من 1 يوليو 2022(

ن أن  ي الساعة، ويتع�ي
ي 21.38 دوالًرا �ن يبلغ الحد األد�ن الوط�ن

ن هذا المبلغ عىل األقل. يجب أن يحصل  يتقا�ن جميع العامل�ي
ي المشمولون بالحد األد�ن 

الموظفون الذين يعملون بدوام عر�ن
ي لألجور أيًضا عىل عالوة إضافية بنسبة %25 عىل األقل.  الوط�ن

ي أن تحصل عىل أجر أقل من هذا إذا كنت “موظًفا 
من القانو�ن

ا”، والذي عادًة ما يكون عمره 20 عاًما أو أقل. معظم 
ً
مبتدئ

ي المكافآت أعىل من الحد األد�ن لألجور. يتم 
المعدالت الدنيا �ن

ي شهر يوليو.
تحديث الحد األد�ن لألجور كل عام �ن

ي يدي وال أحصل عىل 
أحصل عىل أجري نقًدا �ف

قسيمة راتب
ي اليد، ولكن يجب عىل 

ي أن تتسلم أجرك نقًدا �ن
من القانو�ن

صاحب العمل أن يمنحك قسيمة راتب. إذا حصلت عىل راتبك 
ي بأن صاحب العمل 

نقًدا بدون قسيمة راتب، فثمة خطر حقي�ق
ال يتبع القانون.

م لجنة العمل العادل المكافآت وتحدد الحد األد�ن لألجور  تقدِّ
ن  ي تعمل فيها. يمكن لمكتب أم�ي وط للصناعة ال�ق وتضع ال�ش
مظالم العمل العادل )Fair Work Ombudsman( تقديم 

 ، ي
معلومات بشأن المكافآت، ومعدالت األجور، والعمل اإلضا�ن

واإلجازات، واالستحقاقات األخرى. 
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عىل سبيل المثال، قد ال يقدم صاحب العمل الخاص بك 
يبة  اكات المعاشات التقاعدية الخاصة بك أو ال يدفع �ن اش�ق

الدخل عىل راتبك.

ة تجريبية بدون أجر أعمل لف�ت

ة  ات التجريبية غ�ي مدفوعة األجر لف�ق قد تكون بعض الف�ق
ة جًدا قانونية، كأن يطلب منك صاحب العمل  زمنية قص�ي
إظهار مهاراتك قبل التوظيف. عىل سبيل المثال، إذا كنت 

ذاهًبا للعمل بوظيفة صانع قهوة، فقد يستغرق األمر نصف 
ساعة إلثبات أنه يمكنك صنع مجموعة من وصفات القهوة 
المختلفة باستخدام ماكينة إعداد القهوة. بالنسبة للوظائف 
األخرى، قد يستغرق األمر وقًتا أطول قلياًل إلظهار مهاراتك.

إذا طلب منك صاحب العمل التدريب استعداًدا للعمل، يجب 
أن تتقا�ن أجًرا مقابل ذلك.

أقوم بعمل غ�ي مدفوع األجر ولست متأكًدا مما إذا 

ض أن يتم دفع األجر يلي كان من المف�ت

يقوم الناس بعمل غ�ي مدفوع األجر ألسباب مختلفة، مثل 
ي العمل. يمكن أن يكون هذا 

ة �ن التطوع أو للحصول عىل خ�ب
قانونًيا، طالما أنك لست موظًفا. 

المتطوع هو شخص يعمل دون توقع الحصول عىل أجر. عىل 
ية. إذا كنت متطوًعا، فال  سبيل المثال، أن تساعد جمعية خ�ي

يحق لك الحصول عىل أجر مقابل العمل الذي تقوم به.

ال يحق لك الحصول عىل أجر مقابل العمل إذا كنت طالًبا 
وتقوم بوظيفة مهنية تنظمها مؤسسة تعليمية أو تدريبية 
اليا والعمل غ�ي مدفوع األجر هو جزء من  ي أس�ق

مرخصة �ن
الدورة التدريبية الخاصة بك.

ArabicEmployment problems – spot the signs
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يكون األمر أك�ث تعقيًدا إذا كنت تقوم بعمل غ�ي مدفوع األجر 
ة تدريب غ�ي مدفوعة األجر ليست جزًءا من  أو تخضع لف�ق

تيبات يكون قانونًيا، والبعض اآلخر  دراستك. فبعض هذه ال�ق
. عىل سبيل المثال، إذا وافقت عىل القيام بعمل غ�ي  ي

غ�ي قانو�ن
ة، ولكن عملك ال  مدفوع األجر لصاحب العمل الكتساب الخ�ب

ن اآلخرين  اف ويتم تكليفك بمهام مثل الموظف�ي يخضع لإل�ش
تقوم بها بمفردك، فقد يجوز اعتبارك موظًفا ويحق لك 

الحصول عىل أجر مقابل العمل الذي تقوم به.

إذا لم تكن متأكًدا مما إذا كان عملك غ�ي مدفوع األجر قانونًيا، 
يجب أن تحصل عىل مشورة قانونية.

ا يعمل بدوام 
ً
لست متأكًدا مما إذا كنت موظف

ي أو دائم
عر�ف

. يمكن  ي
يمكن للموظف الدائم العمل بدوام كامل أو بدوام جز�ئ

ي العمل 
ي بعض األحيان للموظف الذي يعمل بدوام عر�ن

�ن
. ي

لساعات كاملة وال يزال يعت�ب موظًفا يعمل بدوام عر�ن

يحق للموظف الدائم الحصول عىل إجازة سنوية مدفوعة 
األجر، وإجازة شخصية مدفوعة األجر/إجازة مقديمي الرعاية، 

ي بعض األحيان. ال يحق 
وإشعار بإنهاء عمله، وأك�ث من ذلك �ن

ي الحصول عىل هذه األشياء 
للموظف الذي يعمل بدوام عر�ن

ولكن يحق له عادًة الحصول عىل %25 أك�ث من المعدالت 
ي اتفاقية المؤسسة أو الحد 

ي المكافأة أو األجر الوارد �ن
الدنيا �ن

ي لألجور. األد�ن الوط�ن

وتنص معاي�ي العمل الوطنية )NES( عىل حد أد�ن من 
ها لجميع  ن توف�ي ا يتع�ي

ً
االستحقاقات قدره 11 استحقاق

ن  ي ذلك الموظف�ي
ن )بما �ن . يحق لجميع الموظف�ي ن الموظف�ي

( الحصول عىل 5 أيام من إجازة التعرض  ي
ن بدوام عر�ن العامل�ي

يلي والعائىلي غ�ي مدفوعة األجر سنوًيا كجزء من 
ن للعنف الم�ن

معاي�ي العمل الوطنية.

إذا كنت قد اتفقت مع صاحب العمل عىل العمل بدوام 
. إذا  ي

، فمن المحتمل أنك موظف يعمل بدوام عر�ن ي
عر�ن

لم تكن متأكًدا، يجب أن تحصل عىل مشورة قانونية بشأن 
وضعك.

ي لمدة 12 
ن الذين عملوا بدوام عر�ن يجب أن ُيمنح الموظف�ي

ي )دائم(. 
شهًرا خيار التحول إيل العمل بدوام كامل أو بدوام جز�ئ

 .” ي
ُيعرف هذا باسم “التحول من نظام العمل بدون عر�ن

وط األهلية ح�ق يحدث ذلك. ويلزم استيفاء بعض �ش

ي 
لالطالع عىل مزيد من المعلومات راجع موقع العمل العادل �ن

: ي
و�ن اليا )Fair Work Australia( اإللك�ق  أس�ق

.www.fairwork.gov.au 

ي ُعطل نهاية 
ال أتقا�ف أجًرا إضافًيا عندما أعمل �ف

األسبوع أو نوبات ليلية
ي 

يكون للعديد من المكافآت أجر أعىل بالساعة مقابل العمل �ن
ي الصباح 

ي الليل أو �ن
عطالت نهاية األسبوع أو العطالت الرسمية أو �ن

الباكر. إذا كنت تعمل بموجب مكافأة، يجب عليك التحقق منها 
ي مقابل مثل هذا 

لمعرفة ما إذا كان يحق لك الحصول عىل أجر إضا�ن
العمل.

يمكنك التحقق من المكافأة الخاصة بك عىل موقع العمل العادل 
www.fairwork.gov.au : ي

و�ن )Fair Work( اإللك�ق

إذا لم تكن تعمل بموجب مكافأة، يحق لك فقط الحصول عىل أجر 
ي عطالت نهاية األسبوع أو العطالت الرسمية أو 

أعىل مقابل العمل �ن
ي الصباح الباكر إذا كان عقدك ينص عىل ذلك.

ي الليل أو �ن
�ن

ا تقاعدًيا
ً

ال أتل�ت معاش
ي 

يجب أن يساهم صاحب العمل بنسبة %10 إضافية من األجور �ن
صندوق معاشك التقاعدي.

قبل 1 يوليو 2022، إذا كنت تكسب 450 دوالًرا أو أقل شهرًيا قبل 
ائب، فلن يضطر صاحب العمل إيل دفع المعاش التقاعدي لك.  ال�ن
ن عىل صاحب العمل أن يدفع  ولكن منذ 1 يوليو 2022، أصبح يتع�ي

لك معاًشا تقاعدًيا، بغض النظر عن المبلغ الذي تكسبه.

ي 
إذا كان عمرك أقل من 18 عاًما وتعمل لمدة 30 ساعة أو أقل �ن

ن عىل صاحب العمل أن يدفع لك معاًشا تقاعدًيا. األسبوع، فال يتع�ي

إذا كنت متعاقًدا وليس لديك موظفون خاصون بك، فقد يحق لك 
الحصول عىل معاش تقاعدي. وإذا كنت تمر بهذا الموقف، يجب 

ايلي )ATO( أو الحصول عىل  ائب األس�ق عليك الرجوع إيل مكتب ال�ن
المشورة القانونية.

ات راحة أعمل لساعات طويلة دون أي ف�ت
إذا كنت تعمل بموجب مكافأة أو اتفاقية مؤسسة، يحق لك 

ن عليك التحقق من المكافأة أو  ات راحة. يتع�ي الحصول عىل ف�ق
ات الراحة. المؤسسة للحصول عىل مزيد من التفاصيل حول ف�ق

ي عقد العمل الخاص 
ة راحة �ن قد يحق لك أيًضا الحصول عىل ف�ق

بك.

ات الراحة، فال  إذا لم يكن لديك عقد أو لم ينص عقدك شيًئا عن ف�ق
ن الصحة  ة راحة. وذلك ألن قوان�ي يزال من حقك الحصول عىل ف�ق

ي العمل تتطلب أن يكون مكان العمل آمًنا وصحًيا. إذا لم 
والسالمة �ن

ات راحة كافية، فقد يزيد ذلك من خطر  يمنحك صاحب العمل ف�ق
وقوع الحوادث واإلرهاق واألمراض العقلية.
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ي االعتماد عليه كمشورة قانونية، ونو�ي بالتحدث إيل محاٍم عن حالتك 
الهدف من هذا المنشور تقديم دليل عام بشأن القانون. لذا ال ينب�ن

. للحصول عىل مزيٍد من المعلومات، ُير�ب  ي وقت طباعته، ولكنها قد تخضع للتغي�ي
ي هذا المنشور صحيحة �ن

الخاصة. المعلومات الواردة �ن
االتصال بخط المساعدة للمعلومات القانونية LawAccess NSW عىل الرقم 529 888 1300.

This factsheet is also available in Arabic, Chinese (Sim), Hindi, Nepalese, Spanish, Tamil and Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2023

ب والسكن مقابل العمل  أحصل عىل المأكل والم�ش
الذي أقوم به

يجب أن يدفع لك صاحب العمل أجًرا كاماًل نقًدا مقابل العمل 
الذي تقوم به. ومع ذلك، يمكن لصاحب العمل خصم اإليجار 

ب من راتبك إذا كنت قد وافقت عىل ذلك  أو المأكل والم�ش
ي قسيمة راتبك. يجب أن 

كتابًيا وتم عرض مبلغ الخصم �ن
يكون مبلغ المال الذي يتم خصمه معقواًل.

 ألصحاب العمل بخصم المأكل 
ً
تسمح بعض المكافآت �احة

ب من األجور. فعىل سبيل المثال، إذا كنت تعيش  والم�ش
ي نزل عىل الطريق، تسمح مكافأة الضيافة لصاحب 

وتعمل �ن
العمل بخصم المبالغ المحددة مقابل اإلقامة والوجبات من 

راتبك. يكون غالًبا العمل لساعات طويلة مقابل اإلقامة فقط 
ن  د أو معرض�ي ا العاملون الذين يعانون من الت�ش

ً
استغالل. وأحيان

ي هذا الوضع.
د يجدون أنفسهم �ن لخطر الت�ش

صلت من العمل وهذا ليس عدل
ُ
لقد ف

ليست جميع حاالت الفصل غ�ي عادلة، ولكن يجب عادًة أن 
يكون لدى صاحب العمل سبب وجيه إلنهاء عملك ومنحك 
فرصة للرد عىل هذا السبب. إذا كنت تعتقد أن حالة فصلك 
كانت غ�ي عادلة، فعليك أن تحصل عىل مشورة قانونية عىل 
وجه ال�عة. ويكون أمامك 21 يوًما فقط من تاريــــخ فصلك 

ي لجنة العمل العادل. إذا 
ي �ن

ي قضية الفصل التعس�ن
ة �ن للمبا�ش

ي 
ي حكومة نيو ساوث ويلز أو مجلس محىلي �ن

كنت موظًفا �ن
ن عليك عادًة الذهاب إيل لجنة العالقات  نيو ساوث ويلز، يتع�ي

ي نيو ساوث ويلز.
الصناعية �ن

www.fwc.gov.au لمزيد من المعلومات، قم بزيارة 

ي قدمت شكوى إيل رئييسي
صلت من العمل ألن�ف

ُ
لقد ف

ن الذين “يدافعون” عن حقوقهم  يحيمي قانون العمل العادل العامل�ي
أو يشتكون من وظيفتهم. إذا تم فصلك لسؤالك عن حقوقك 
ي مكان العمل أو لتقديم شكوى، يمكنك تقديم طلب الفصل 

�ن
ي  الخاص بالحماية العامة إيل لجنة العمل العادل. يوجد حد زم�ن
ي مثل هذا النوع من 

ة �ن مدته 21 يوًما من تاريــــخ فصلك للمبا�ش
اإلجراءات القانونية. يجب أن تحصل عىل مشورة قانونية ألن 

طلبات الفصل الخاصة بالحماية العامة معقدة.

www.fwc.gov.au لمزيد من المعلومات، قم بزيارة

ي الحصول عىل مزيٍد من المساعدة؟
أين يمكن�ف

تعد المساعدة للمعلومات القانونية LawAccess NSW خدمة 
حكومية مجانية توفر المعلومات القانونية واإلحاالت لألشخاص 

ي نيو ساوث ويلز. 
الذين يواجهون مشكلة قانونية �ن

نت عن طريق النقر فوق زر الدردشة عىل الجانب  تحدث ع�ب اإلن�ق
 LawAccess األيمن من موقع المساعدة للمعلومات القانونية

ي www.lawaccess.nsw.gov.au، أو اتصل 
و�ن NSW اإللك�ق

ن الساعة 9 صباًحا ح�ق 5 مساًء، من  عىل 529 888 1300 ب�ي
ن إيل الجمعة )باستثناء العطالت الرسمية(. االثن�ي
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