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यहाँ एक साहायता काय्यक्रम पनि छ जसले 
व्यक्तिलाइ पुिःस्ापपत हुि र आफ्नो जीवि 
पुिनिनि मा्यण गि्य मद्दत गछ्य । यनो काय्यक्रमल ेव्यक्तिलाइ 
कुि ैसुरक्षित बासस्ाि खनोज्न, चिककत्ा सेवा क्लि, 
परामर््य, कािुिी तथा आप्रबासी सल्ाह, आर्थनि क 
साहायता, अध्यि तथा ताक्लम क्लि र रनोजगार खनोज्न 
सहयनोग तथा सामाचजक संजाल बबस्ार गि्य सहयनोग 
गर््यछ । रेड क्रसले यनो काय्यक्रमकनो बारेमा थप 
जािकारी कर्ि सक्दछ । 

अस्टे्क्लयि रेड क्रसल ेसपनोर्यट फर ट्ाकफक्ड पपपल 
प्रनोग्ाम (बेिबबखि भएका मािबकालापग साहायता 
काय्यक्रम) सिंालि गि्यकनो लापग कडपाट्यमने्ट अफ 
सनोसल सपभनि ससे (सामाचजक सवेा पवभाग) बाट अिरु्ाि 
प्राप्त गरेकनो छ ।

अस्ट्रेललयामा 
आध्नननक 
दासत्व हुन्छ

यकर् तपाँइ वा तपाँइले चििेकनो कसैलाइ 
काय्यस्लमा र्नोषण भइरहेकनो छ भि ेसाहायता 
उपलब्ध छ । 

NEPALI



साहायता कसरी ललनरे

रेड क्रसले तपाँइलाइ सुझाब र साहायता कर्न्छ 
र तपाँइलाइ अन्य सेबाहरुमा साहायताकनो लापग 
र्सफाररस गि्य सक्दछ । र्नोभासेकनो सुबबधा 
उपलव्ध छ । 

०३ ९३४५ १८०० मा फोन गन्न्कहोस् वा  
national_stpp@redcross.org.au 
 मा इमरेल गन्न्कहोस् 

तपाइँकनो काय्यस्ल अर्धकार बारे जािकारीकनो लापग 
www.fairwork.gov.au मा जाि सक्हुुन्छ वा 
फेयर वक्य  अम्बड्समिलाइ १३ १३ ९४ मा फनोि गि्य 
सक्हुुन्छ । यकर् तपाँइलाइ र्नोभासकेनो आवश्यकता 
पर््यछ भि ेट्ान्सलनेटङ तथा इन्टरप्रनेटङ सपभनि स लाइ 
१३ १४ ५० मा सम्पक्य  गिु्यहनोस् ।

यकर् आपतकाक्लि अवस्ा हनो वा कसकैनो सरुषिा 
खतरामा छ भिे पकु्लसलाइ ००० मा फनोि गिु्यहनोस ्। 

सम्ापवत आधनुिक र्ार्ताकनो मुद्दा रीपनोट्य गि्यकनो 
लापग अस्टे्क्लयि फेडरल पकु्लसलाइ १३१ २३७ मा 
फनोि गिु्यहनोस ्।

काय्कस्थलमा 
तपाइँलाइ 
ननश्पक्ष्य 
ब्यवहार हुन्न 
पद्कछ   
अस्टे्क्लयामा हरेक कामर्ारका कािुिले संरषिण गरेका 
आधारभूत अर्धकारहरु हुन्छि् । बय कािुिल े
अन्य रे्र्बाट आगन्ुक कामर्ार, जपत समयकनो लापग 
वा जुि प्रबेर्ाज्ामा आएका भएपनि, लगायत सबै 
कामर्ारहरुलाइ ढाकेका हुन्छि् । 

अस्टे्क्लयामा काय्यस्लमा हुिे गम्म्र र्नोषणलाइ अपराध 
मानिन्छ । 

यनद तपाइँ वा तपाइँलरे चिनरेको कोनह:
•  काम गि्य बाध्य हुिुपिने 
•  कम बबस्ाम समय क्लएर लामनो समयसम्म 

काम गिु्यपिने 
•  उपयुति तलब िपाउिे 
•  रनोजगारर्ाता वा काम लगाइकर्ि े

लाइ यात्ा, आवास, कपडा, खािा, यातायात वा 
कामका कागजातहरूकनो लापग ठूलनो ऋण पतिु्यपिने

•  आफ्नो काय्यस्ल छनोड्ि िपाउि े
वा काय्य अवस्ाका बारेमा रनोजगारर्ातासँग 
सहमपत गि्य िपाउिे

•  काय्यस्लमा डर वा धम्ककीकनो सामिा गिु्यपिने जस्ै, 
तपाईंलाई कामबाट हटाइिेछ वा पररवारका 
सर्स्यहरूलाइ हािी पुया्यइिेछ भिेर भनििे 

•  चिककत्कलाइ भेट्ि वा उपिार गराउि िपाउिे 
•  कसैकनो घरमा काम गिु्यपिने र बबरलै बाकहर  

निस्कि पाउिे

साहायता उपलब्ध छ 


