
තො�ොරතුරු දැන ගැනීමට තො�ො� ර�සිග�ව උපතොදස� ලබො තො�ොරතුරු දැන ගැනීමට තො�ො� ර�සිග�ව උපතොදස� ලබො 
ගැනීමට ඔස�තො�ලියො රතු කුරුස සංගමය අම�න්න. ගැනීමට ඔස�තො�ලියො රතු කුරුස සංගමය අම�න්න. 

තොටලි.   තොටලි.   03 9345 1800
ඊතො�ල්. ඊතො�ල්. national_stpp@redcross.org.au
තොවබ්.   තොවබ්.    redcross.org.au/workrighthub

ඔතොබ් අයිතිවොසික� දැන සිටින්නඔතොබ් අයිතිවොසික� දැන සිටින්න
සංක් රමණික තොස�වකයන්ට �ො වීසො දරන්නන්ට ද  
ඔස�තො�ලියොතොව තොසසු තොස�වකයන්ට �ො සමොන තොස�වො ස�ථොනතොේ 
අයිතිවොසික� තිතොබ්.

Fair Work ඔ�බුඩ්ස�මන්වරයො විසින් තොනොමිතොල් තොසේවය ලබො 
තොදන අ�ර එමගින් ඔස�තොෙ�ලියොතොව තොසේවය කරන අ�ර ඔබට 
ඇ� අයිතිවොසික� ගැන අවතොබෝධයක් ලබොග� �ැකි වනු ඇ�. 
තොමයට ප�� කරුණු ඇතුළත් තොේ:

• අවම වැටුප් අනුපො�ය 

•  තොස�වො ස�ථොනතොේ තොසසු අවම �ත්ත්වයන්, නිවොඩු තො�ො� 
විතොේක ඇතුළත්ව

•  තොස�වො ස�ථොනතොේ ආරක්්ෂොව, අසොධොරණයට ලක්වීතොමන් 
තො�ොරව සිටීමට ඇති අයිතිය ඇතුළත්ව

සියලු තොස�වොතොයො�ජකයන් තොමම නීති පිළිපැදිය යුතුයි. තොස�වකයකු 
එකඟ වී ඇති අවස�ථොවක පවො, නීතිතොයන් දක්වො ඇති අවම 
ගොස�තුවට අඩුතොවන් තොගවීමට ඔවුන්ට තොනො�ැක.

තොසේවො ස�ථොනතොේ ඔතොබ් අයිතිවොසික� දැනගැනීමට 
www.fairwork.gov.au තොව� යන්න. නැත්න� 13 13 94 
ඔස�තොසේ ඔ�බුඩ්ස�මන් අම�න්න. භාෝෂණ පරිවර්�කයකු අවශ්යය 
න� 13 14 50 ඔස�තොසේ පරිවර්�න �ො භාෝෂණ පරිවර්�න 
තොසේවොව අම�න්න. 

තොස�වො ස�ථොනතොේ දී බරප�ල තොලස සූරොකෑම ඔස�තො�ලියොව 
තුළ අපරොධයක් තොේ. ඔබ තො�ො� දන්නො තොකතොනක් සූරො 
කෑමට ලක්වන්තොන් න�, උදේ තිතොබ්.

ඔස�තො�ලියොතොව සියලු තොස�වකයන්ට මූලීක අයිතීන් ඇති 
අ�ර ඔවුන් නීතිය මගින්  ආරක්්ෂො තොකොට ඇ�. තොමම නීති 
මගින්, විතොේශ්යයන් සිට පැමිණ සිටින තොස�වකයන් ද ඔවුන් 
තොමහි සිටින කොලය තො�ො� වීසො කොණ්්ඩය තොනොසළකමින් 
ආවරණය කරනු ලබයි.

තොස�වො ස�ථොනතොේ දී ඔබට සොධොරණව තොස�වො ස�ථොනතොේ දී ඔබට සොධොරණව 
සැලකිය යුතුයසැලකිය යුතුය
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සූරො කෑසූරො කෑමට ලක්වන බවට වන මට ලක්වන බවට වන 
ලක්්ෂණලක්්ෂණ
•  බතොලන් වැ්ඩ ගැනීම 

•  ඉ�ොම තොකටි විතොේකයක් තොදමින් දිගු පැය ගණනක්  
වැ්ඩ ගැනීම

•  නිසියොකොරව වැටුප් තොනොතොගවීම

•  ගමන් වියද�, නවො�ැන්, නිල ඇදු�, ප් රවො�නය තො�ො� 
රැකියො ලියකියවිලි සඳ�ො බඳවො ගන්තොනකුට තො�ො� තොස�වො 
තොයො�ජකයකුට විශ්යොල ණයක් තොගවමින් සිටීම

•  තොස�වො ස�ථොනතොයන් අස�වී යො තොනො�ැකි වීම තො�ො� 
�ත්ත්වයන් තොවනස� විසදො ග� �ැකි තොනොවීම

•  තොස�වො ස�ථොනතොේ දී පිටුව�ල් කරන බව තො�ො� පවුතොල් 
අයට �ොනි සිදු කරන බව කියමින් තොපොලඹවො ගැනීම තො�ො� 
�ර්්ඡනය කිරීම සිදුවීම

•  ඔතොබ් ගමන් බලප� තො�ො� තොසසු අනන් ය�ො තොල්ඛන ලබො 
ග� තොනො�ැකි වීම

•  වව�වරයකු �මුවීමට තො�ො� වව� ප් රතිකොර ගැනීමට 
තොනො�ැකි වීම 

ඔබ කිසිය� අතොයකුතොේ නිවතොස� වැ්ඩ ඔබ කිසිය� අතොයකුතොේ නිවතොස� වැ්ඩ 
කරන්තොන් න�, තො�වො ද සූරො කෑමට කරන්තොන් න�, තො�වො ද සූරො කෑමට 
ලක්වීතො� ලක්්ෂණ තොේ.ලක්වීතො� ලක්්ෂණ තොේ.
•  තොපෞේගලික කරුණු තොවනුතොවන් කිසිතොස�ත් ම නිවසින් 

පිට� යෑමට තොනො�ැකි වීම තො�ො� ඉ�ො කලොතුරකින් 
පමණක් පිට� යෑමට �ැකි වීම 

•  තොස�වො තොයො�ජකයොතොේ අධීක්්ෂණය යටතොත් පමණක් 
නිවසින් පිට�ට යෑමට �ැකි වීම

•  පවුතොල් අය �ො හි� මිතුරන් සමග ස�බන්ධ�ො පවත්වො 
ගැනීමට අවස�ථොව තොනොදීම

•  දුරකථනය භාොරයට ගැනීම 

•  නුදුසුදු ස�ථොනවල නිදො ගැනීමට තො�ො� එවන් ස�ථොන 
තොබදො�දො ගැනීමට සැලැස�වීම �ො තොපෞේගලික 
අවකොශ්යයක් කිසිතොස�ත්ම ලබො තොනොදීම

•  �ර්්ඡන, ප�ත් තොකොට සැලකී�, හිංසන තො�ො� 
ප් රචණ්්ඩත්වයන් සිදු කිරීම 

•  නින්ද �ො ආ�ොර ගැනීතො� අයිතිය පැ�ැර ගැනීම 

නූ�න ව�ල් තොස�වයනූ�න ව�ල් තොස�වය යනු බල�ත්කොරය, �ර්්ඡනය තො�ො� 
රැවටීම උපතොයො�ගී කරගනිමින් පුේගලයන් සූරොකෑම �ො 
ඔවුන්තොේ නිද�ස පැ�ැර ගැනීමයි. තො�වො ඔස�තො�ලියොව තුළ 
බරප�ල අපරොධ වන අ�ර එයට බතොලන් වැතෝඩහි තොයදවීම, 
පුේගල ජොවොරම, ව�ල් තොස�වය, දොසබව �ො ණය බැඳු�කර 
ආදිය ඇතුළත් තොේ. 

බතොලන් තොස�වතොේ තොයදවීමබතොලන් තොස�වතොේ තොයදවීම යනු යතොමකුතොේ කැමැත්තො�න් 
තො�ොරව, දඩුව� කරන බවට �ර්්ඡනය කරමින් එම පුේගලයො 
තොස�වතොේ තොයදවීමයි. පුේගලයන් ජොවොරම පුේගලයන් ජොවොරම යනු සූරොකෑතො� 
අරමුණ ඇතිව වංචොතොවන්, �ර්්ඡනතොයන් තො�ො� බතොලන් ය� 
අතොයකු බඳවො ගැනීමයි. කෘෂිකොර්මික, සත්කොර තොස�වො, 
ඉදිකිරී�, පිරිසිදු කිරී� �ො ලිංගික කර්මොන්� ආදී ඕනෑම 
කර්මොන්�යක දී සිදුවිය �ැකිය.

දොස භාොවයදොස භාොවය යනු, �ර්්ඡන, බල�ත්කොරකම තො�ො� රැවටීම නිසො 
කිසිය� පුේගලයකු �ම තොස�වය නැවත්වීමට තො�ො� තොස�වය �ැර 
යොමට තොනොසිතීමයි. තොමහිදී රැකියොවට බොහිර ක්තෝෂ�ත් රවල 
ද ඔවුන්තොේ පුේගලික නිද�ස සැලකිය යුතු තොලස පැ�ැර 
ගැනීම සිදුතොේ. නිතොවස�වල වැ්ඩ කරන සංන්දර්භායන් හි දී, 
�ත්ත්වයන් �ො තොකොන්තොේසි ව�ල් තොස�වයට සමොන තොස� පත් වූ 
විට. කුටු�භා දොස කුටු�භා දොස බව ඇති තොේ. 

ණයක් තොගවීම සඳ�ො තොකතොනකුතොේ තොපෞේගලික තොස�වො ලබො 
ගැනීම ණය බැඳු�කරයක්ණය බැඳු�කරයක් න� තොේ.තොමහි දී  තොගවිය යුතු තො�ො� 
තොගවිය යුතු බව කියො ඇති ණය මුදල අතිවිශ්යොල වීම තො�ො� ණය 
තොගවීම සඳ�ො තොස�වකයො කරන වැ්ඩ ප් රමොණය අසොධොරණ 
වීම සිදු තොේ.

උදේ තිතොබ්උදේ තිතොබ්
රතු කුරුස සංගමය මගින් උපතොේශ්ය �ො උපකොර ලබො තොදන 
අ�ර උදේ සඳ�ො ඔබව තොවනත් තොස�වොවන් තොව� ද තොයොමු 
කළ �ැකිය. භාෝෂණ පරිවර්�ක තොස�වො තිතොබ්.

03 9345 1800 අම�න්න නැත්න� අම�න්න නැත්න� 
national_stpp@redcross.org.au තොව� තොව� 
ඊතො�ල් තොයොමුකරන්න. ඊතො�ල් තොයොමුකරන්න. 

පුේගලයන්ට පිළිලැබීමට �ො සිය ජීවි� නැව� තොගෝඩනගො 
ගැනීමට උපකොර කරන වැ්ඩස�ටනක්උපකොර කරන වැ්ඩස�ටනක් තොේ. තොමම 
වැ්ඩ�ට�න මගින් පුේගලයන්ට ජීවත් වීමට ආරක්ෂි� 
ස�ථොනයක් තොසොයො ගැනීමට, වව� රැකවරණ, උපතොේශ්යන, 
වනතික තොස�වො �ො සංක් රමණ උපතොදස� ලබො ගැනීමට, 
මූල් ය ආධොර, අධ් යොපනය �ො පුහුණුව තො�ො� රැකියොවක් 
තොසොයො ගැනීමට �ො සමොජ ස�බන්ධ�ො සඳ�ො උපකොර 
කරයි. තො� වැ්ඩසට�න ගැන වැඩිදුර විස��ර රතු කුරුස 
සංගමය තොවතින් ලබො ග� �ැකිය. 

තොමම කටයුතුවලට සමොජ තොස�වො තොදපොර්�තො�න්තුව මගින් 
ජොවොර�වලට ලක්වූවන් ස�බන්ධ වැ්ඩසට�න යටතොත් 
අරමුදල් සපයයි.

විශ්ය�වසනීයව තොනොමිතොල් ලබො තොදන නීති උපතොදස� විශ්ය�වසනීයව තොනොමිතොල් ලබො තොදන නීති උපතොදස� සඳ�ො 
02 9514 8115 ඔස�තොසේ තො�ෝ ඔස�තොසේ තො�ෝ ASALegal@uts.edu.au  
ඔස�තොසේ Anti-Slavery Australia අම�න්න.

�දිසි අවස�ථොවක දී තො�ෝ කිසිවකු තොේ ආරක්්ෂොවට �ර්ජනයක් 
ඇත්න� 000 ඔස�තොසේ තොපොලිසිය අම�න්න. නූ�න 
ව�ල්භාොවය විය �ැකි අවස�ථොවක් ගැන වොර්�ො කිරීමට  
131 237 ඔස�තොසේ ඔස�තොෙ�ලියො තො�්ඩරල් තොපොලිසිය අම�න්න. 

අදොළ සිදුවීමට දරුවකු ස�බන්ධ න� ළමො ආරක්්ෂණ නීති 
යටතොත් අනිවොර්ය වොර්�ොකරණය අවශ්ය� ය විය �ැකිය.


