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

තොටලි.  තොටලි.  03 9345 180003 9345 1800 
ඊතො�ල්. ඊතො�ල්. national_stpp@redcross.org.aunational_stpp@redcross.org.au

redcross.org.au/workrighthub

This Modern Slavery grant activity received grant funding 
from the Australian Government.

පුද්ගලයන්ට පිළිලැබීමට �ො සිය ජීවි� 
නැව� තොගොඩනගො ගැනීමට උපකොර කරන 
වැඩස�ටනක් තොේ. තොමම වැඩ�ට�න 
මගින් පුද්ගලයන්ට ජීවත් වීමට ආරක්ෂි� 
ස�ථොනයක් තොසොයො ගැනීමට,  
වව� රැකවරණ, උපතොද්ශන, වනතික 
තොස�වො �ො සංක් රමණ උපතොදස� ලබො 
ගැනීමට, මූල් ය ආධොර, අ�පනය �ො 
පුහුණුව තො�ො� රැකියොවක් තොසොයො ගැනීමට �ො 
සමොජ ස�බන්ධ�ො සඳ�ො උපකොර කරයි. 
තො� වැඩසට�න ගැන වැඩිදුර විස��ර රතු 
කුරුස සංගමය තොවතින් ලබ ග� �ැකිය. 

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

ඔබ තො�ෝ දන්නො තොකතොනක් තොසේවො ස�ථොනතො� දී සූරො ඔබ තො�ෝ දන්නො තොකතොනක් තොසේවො ස�ථොනතො� දී සූරො 
කෑමට ලක්වන්තොන් න�, උදේ තිතො�.කෑමට ලක්වන්තොන් න�, උදේ තිතො�.

SINHALESE SINAHLESE



උදේ ලබො ගන්තොන් තොකතොස�දඋදේ ලබො ගන්තොන් තොකතොස�ද
රතු කුරුස සංගමය මගින් උපතොද්ශ �ො 
උපකොර ලබො තොදන අ�ර උදේ සඳ�ො ඔබව 
තොවනත් තොස�වොවන් තොව� ද තොයොමු කළ 
�ැකිය. භොෂණ පරිවර්�ක තොස�වො තිතො�.

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

තොසේවො ස�ථොනතො� ඔතො� අයිතිවොසිකම 
දැනගැනීමට www.fairwork.gov.au
තොව� යන්න. නැත්න� 13 13 94 ඔස�තොසේ 
ඔ�බුඩ්ස�මන් අම�න්න. 

භොෂණ පරිවර්�කයකු අවශය න� 13 14 50 
ඔස�තොසේ පරිවර්�න �ො භොෂණ පරිවර්�න 
තොස�වොව අම�න්න. 

�දිසි අවස�ථොවක දී තො�ෝ කිසිවකු තො� 
ආරක්ෂොවට �ර්ජනයක් ඇත්න� 000 
ඔස�තොසේ තොපොලිසිය අම�න්න. 

නූ�න ව�ල්භොවය විය �ැකි අවස�ථොවක් 
ගැන වොර්�ො කිරීමට 131 237 ඔස�තොසේ  
ඔස�තො�ලියො තොෙඩරල් තොපොලිසිය අම�න්න.

තොස�වො 
ස�ථොනතො� ද 
ඔබට 
සොධොරණව 
සැලකිය යුතුය
ඔස�තො�ලියොතොේ සියලු තොස�වකයන්ට මූලීක 
අයිතීන් ඇති අ�ර ඔවුන් නීතිය මගින් ආරක්ෂො 
තොකොට ඇ�. තොමම නීති මගින්, විතොද්ශයන් සිට 
පැමිණ සිටින තොස�වකයන් ද ඔවුන් තොමහි සිටින 
කොලය තො�ො� වීසො කොණ්ඩය 
තොනොසළකමින් ආවරණය කරනු ලබයි.

තොස�වො ස�ථොනතො� දී බරප�ල තොලස සූරොකෑම 
ඔස�තො�ලියො ව තුළ අපරොධයක් තොේ.

ඔබ තො�ො� දන්නො තොකතොනක්තොගන්:ඔබ තො�ො� දන්නො තොකතොනක්තොගන්:
•  බතොලන් වැඩ ගැනීම තො�ො� අනොරක්ෂි�ව 

වැඩ ගැනීම
•  ඉ�ොම තොකටි විතොේකයක් තොදමින් දිගු පැය 

ගණනක් වැඩ ගැනීම
•  නිසියොකොරව වැටුප් තොනොතොගවීම
•  ගමන් වියද�, නවො�ැන්, නිල 

ඇදු�, ප් රවො�නය තො�ො� රැකියො ලියකියවිලි 
සඳ�ො බඳවො ගන්තොනකුට තො�ො� තොස�වො 
තොයො�ජකයකුට විශොල ණයක් 
තොගවමින් සිටීම

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

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

•  ඔතො� ගමන් බලපත් රය තො�ො� තොසසු අනන් ය�ො 
තොල්ඛන ලබො ග� තොනො�ැකි වීම

•  නිතොවසක වැඩ කරන අතොයකුට කලොතුරකින් 
පමණක් පිට�ට යොමට ඉඩ දීම   

උදේ තිතො�උදේ තිතො�


