
अस्ट्रेलियामा आधुनिक 
दासत्व हुन्छ

आधुनिक दासत्व त्यतिबेला हुन्छ जब व्यक्तिको शोषण गि्न जबरजस्ती, धम्ककी वा छलको प्रयोग गररन्छ वा 
उनिहरुको स्विन्त्रिा हिि गररन्छ । अस्टे्ललयामा यय गम्भिर अपराध हुि् र ययिमा मािव ओसारपोसार, दासत्व, 
बन्धि, बाध्य यबबाह, बाध्य श्रम, ऋण बंधि,  बाल श्रमको सबैभन्ा खराब रूपहरु, र श्रम वा सेवाका लातग 
छलकपटती भिती समावेश छि् ।

यनद तपाँइ वा तपाँइिरे चििरेको कसैिाई शोषण भइरहरेको छ भिरे 
साहायता उपिब्ध छ ।
जािकारी वा गोप्य सल्ाहको िागग अस्ट्रेलियि ररेड क्रसिाइ सम्पक्क  गिु्कहोस् । ०३ ९३४५ १८०० मा 
फोि वा national_stpp@redcross.org.au मा इमरेि गिु्कहोस् । 

redcross.org.au/workrighthub



काय्कस्थिमा 
तपाइँिाइ निश्पक्ष्य 
ब्यवहार हुि ुपद्कछ 
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यनद तपाइँ वा तपाँइिरे चििरेको कोनह:
•  काम गि्न बाध्य हुिुपिने 
•   कम यबस्ाम समय ललएर लामो समयसम्म काम गिु्नपिने 
•  उपयुति िलब िपाउिे
•  रोजगारदािा वा काम लगाइददिे लाइ यात्ा, आवास, 

कपडा, खािा, यािायाि वा कामका कागजािहरूको 
लातग ठूलो ऋण तििु्नपिने 

•  आफ्ो काय्नस्थल छोड्ि िपाउिे वा काय्न अवस्थाका 
बारेमा रोजगारदािासँग सहमति गि्न िपाउिे 

•  काय्नस्थलमा डर वा धम्ककीको सामिा गिु्नपिने जस्ै, 
िपाईंलाई कामबाट हटाइिेछ वा पररवारका 
सदस्यहरूलाइ हािती पुया्नइिेछ भिेर भनििे 

•  िपाँइलाइ िपाँइको राहदािती वा अन्य पररचयका 
कागजािहरुको पहँुच िहुिे 

•  कसैको घरमा काम गिु्नपिने र व्यक्तिगि वा सामाजजक 
कारणले यबरलै बादहर निस्कि पाउिे

•  अपमाि, हलेा, दवु्य्नवहार वा दहंसाको भातगदार हुिुपिने

साहायता उपिब्ध छ 
रेड क्रसले िपाँइलाइ सुझाब र साहायिा ददन्छ र िपाँइलाइ 
अन्य सेबाहरुमा साहायिाको लातग ससफाररस गि्न सक्दछ । 
दोभासेको सुयबधा उपलव्ध छ । ०३ ९३४५ १८०० मा फोि वा 
national_stpp@redcross.org.au मा इमले गिु्नहोस ्। 

यहाँ एक साहायिा काय्नक्रम पनि छ जसले व्यक्तिलाइ 
पुिःस्थातपि हुि र आफ्ो जतीवि पुिनिनि मा्नण गि्न मद्दि गछ्न । 
यो काय्नक्रमले व्यक्तिलाइ कुिै सुरलषिि बासस्थाि खोज्न, 
जचदकत्ा सेवा ललि, परामश्न, कािुिती िथा आप्रबासती 
सल्ाह, आसथनि क साहायिा, अध्यि िथा िाललम ललि र 
रोजगार खोज्न सहयोग िथा सामाजजक संजाल यबस्ार 
गि्न सहयोग गद्नछ । रेड क्रसले यो काय्नक्रमको बारेमा थप 
जािकारती ददि सक्दछ । *

यदद आपिकाललि अवस्था हो वा कसैको सुरषिा खिरामा छ 
भिे पुललसलाइ ००० मा फोि गिु्नहोस् । सभिातवि आधुनिक 
दासत्वको मुद्दा रतीपोट्न गि्नको लातग अस्टे्ललयि फेडरल 
पुललसलाइ १३१ २३७ मा फोि गिु्नहोस् । 

आफ्ो अधधकारहरु थाहा पाइराखु्होस ्।  
अस्टे्ललयामा हरेक कामदारका कािुिले संरषिण गरेका 
आधारभूि असधकारहरु हुन्छि् । यय कािुिले अन्य देशबाट 
आगन्ुक कामदार, जति समयको लातग वा जुि प्रबेशाज्ामा 
आएका भएपनि, लगायि सबै कामदारहरुलाइ ढाकेका 
हुन्छि् । 

िपाइँको काय्नस्थल असधकार बारे जािकारतीको लातग  
www.fairwork.gov.au मा जाि सक्हुुन्छ वा फेयर वक्न  
अम्बड्समिलाइ १३ १३ ९४ मा फोि गि्न सकु्हुन्छ ।  
यदद िपाइँलाइ दोभासकेो आवश्यकिा पद्नछ भि ेट्ान्सलनेटङ 
िथा इन्टरप्रनेटङ सतभनि स लाइ १३ १४ ५० मा सम्पक्न  गिु्नहोस ्।

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

*अस्टे्ललयि रेड क्रसले सपोर्नट फर ट्ादफक्ड तपपल प्रोग्ाम (बेचयबखि भएका मािबकालातग साहायिा काय्नक्रम) संचालि गि्नको लातग दडपाट्नमेन्ट अफ सोसल सतभनि सेस 
(सामाजजक सेवा तवभाग) बाट अिुदाि प्राप्त गरेको छ ।  


