
ஆஸ்திரேலியாவில் பணிபுரியும் 
ஊழியர்களுக்கான ச�ாற்களஞ்சியம்

குறைந்தபட� ஊதியம்  வாடிக்கையான மணிநேரஙகைளுககு நவ்ை செய்யும் ஒரு ஊழியருககு 
செலுத்தப்படும் கு்ைந்த்படெ ஊதியத ச்தா்கை. ஊழியர் கு்ைவான 
ச்தா்கை வழஙகைப்பட ஒபபுகசகைாணடாலும் ஊழியர்கைளின் கு்ைந்த்படெ 
ஊதியத்்த விட கு்ைவான்்த வழஙகுவது ெடடததிற்குப புைம்்பானது.

்தற்கால வழங்கல்  ்தற்கைாை வழஙகைல் ்பல்நவறு ்பணிகை்ை நமற்சகைாள்ளும் மற்றும் 
ச்தாழிற்ொ்ைகைளில் ்பணிபுரியும் ஊழியர்கைளுககு உரி்மயுள்ை 
கு்ைந்த்படெ ்பணி சூழல்கைள் மற்றும் ஊதிய விகி்தஙகை்ை அ்மததுத 
்தருகிைது. ்தற்கைாை வழஙகைல் கு்ைந்த்படெ ஊதியததிற்கு கூடு்தைாகை 
ஏற்்படுத்தப்படடுள்ைது. குறிபபிடட ்தகுதிகைள் மற்றும் அனு்பவம், உடல் 
கு்ை்பாடு சகைாணட மற்றும் ்தற்கைாலிகை ஊழியர்கைளுககைான ஊதிய 
விகி்தஙகை்ை இது உள்ைடககுகிைது.   

அபோ்த ்கட்டணங்கள்  வழககைமான மணிநேரஙகைளுககு அதிகைமாகை,, வாரயிறுதி ோடகைள், ச்பாது 
விடுமு்ைகைள், இரவு மு்ைமாற்று நவ்ைகைள் அல்ைது அதிகைா்ை 
மு்ைமாற்று நவ்ைகைளில் கூடு்தைாகை நவ்ை செய்யும் ஊழியர்கைளுககு 
ஒரு அதிகை விகி்தம் வழஙகைப்படுகிைது. இந்த கூடு்தல் ஊதிய விகி்தஙகைள் 
அ்பரா்த விகி்தஙகைள் என்று அ்ழககைப்படுகின்ைன.

ஊக்கதச்தாற்க்கள்  ஊககைதச்தா்கைகைள் என்்பன சிை குறிபபிடட ்பணிகை்ை செய்யும், குறிபபிடட 
திைன்கைள் சகைாணட, ்பணியிடததில் ்தஙகைள் சொந்த கைருவிகை்ை ்பயன்்படுததும் 
அல்ைது வெதியற்ை அல்ைது ஆ்பத்தான சூழ்நி்ைகைளில் ்பணிபுரியும்  
ஊழியர்கைளுககு வழஙகைப்படு்ப்வ. ஊககைதச்தா்கைகைளின் உ்தாரணஙகைள் 
சீரு்ட, கைருவி மற்றும் ்பயணம் ந்பான்ைவற்றிற்கு ்தரப்படும் ச்தா்கைகைள். 

நீஙகைள் ஆஸ்திநரலியாவில் ்பணிபுரிந்தால் பின்வரும் ெடடஙகைளும் 
சகைாள்்கைகைளும் உஙகைள் உரி்மகைள் மற்றும் உரி்மத ச்தா்கைகைள் ்பற்றிப 
புரிநதுகசகைாள்ை ்பயனுள்ை்தாகை இருககைைாம்.
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�ம்பளச் சீடடு  ெம்்பைச் சீடடு என்்பது ஒரு ்பணியமர்தது்பவர் ்தஙகைள் ஊழியருககு ஊதியம் 
வழஙகிய 1 தினததிற்குள் வழஙகைப்பட நவணடிய ஆவணமாகும். ெம்்பைச் சீடடு 
ஒரு ஊழியருககு எவவைவு ஊதியம் ்தரப்படடுள்ைது மற்றும் ஆஸ்திநரலிய 
வரி அலுவைகைததிற்கு எவவைவு ்பணம் அனுப்பப்படடுள்ைது என்்ப்்த 
கைாடடுகிைது. ஒரு ஊழியருககு கு்ைந்த்படெம் மா்தசமாருமு்ையாவது 
ெம்்பைச் சீடடு  வழஙகைப்பட நவணடும்.

ஓய்வுதச்தாற்க  ஓய்வுதச்தா்கை அல்ைது சூப்பர் என்்பது ஒரு ்பணியமர்தது்பவர் ்தஙகைைது 
ஊழியர்கைள் ்பணியிலிருநது ஓய்வு ச்பற்ை பிைகு ்தஙகைள் வாழ்க்கை்ய 
ச்தாடர்நது ேடததிட ந்த்வயான நெமிப்்ப வழஙகை அவர்கைளுககு 
ஒதுககைப்படும் ஒரு ஓய்வுச்தா்கையாகும். ்பை சூழ்நி்ைகைளில் 
்பணியமர்தது்பவர்கைள் ஊழியர்கைளின் ொர்பில் இந்த ச்தா்கைகை்ை 
நிர்வாகைம் செய்யும் ஒரு ஓய்வுச்தா்கை நிறுவனததிற்கு நேரடியாகை ச்தா்கை 
செலுததுகின்ைனர். ்பணியாைரின் வருவாயில் கு்ைந்த்படெம் 9.5% ஐ  
ஓய்வுத ச்தா்கைககு ்பணியமர்தது்பவர் ஒதுககை நவணடும்.

்தற்காலி்கத ச்தாற்க  ்தற்கைாலிகைத ச்தா்கை என்்பது ்தற்கைாலிகை ஊழியர்கைளுககு அடிப்ப்ட ஊதிய 
விகி்தததிற்கு கூடு்தைாகை வழஙகைப்படும் ஒரு கூடு்தல் ச்தா்கையாகும். 
்தற்கைாலிகை ச்தா்கையின் நோககைம் என்னசவன்ைால் நிரந்தர ஊழியர்கைளுககு 
கி்டககும் ஒருசிை உரி்ம ச்தா்கைகைள் ்தற்கைாலிகை ஊழியர்கைளுககு 
கி்டககைபச்பைா்த நி்ையில் அந்த இழபபிற்கு ஈடுகைடடும் ச்தா்கையாகை 
வழஙகுவந்தயாகும். இ்தற்கு ஊதியததுடன் கூடிய ஆணடு விடுமு்ை ஒரு 
உ்தாரணமாகும். ச்பரும்்பாைான ்பணியமர்தது்பவர்கைளுககு ்தற்கைாலிகை 
ச்தா்கையாகை ்தஙகைள் ஊழியர்கைளின் அடிப்ப்ட ஊதிய ச்தா்கையில் 
25% ஐ வழஙகுவது கைடடாயமாகும். உ்தாரணமாகை ஒரு ஊழியர் மணிககு 
$20 ஈடடுகிைார் என்ைால் அவரு்டய ்தற்கைாலிகை ச்தா்கை $5 ஆகும். இது 
அவரு்டய சமாத்த ஊதியத்்த ஒரு மணிககு $25 ஆகை உயர்ததும்.

பணியாளர்களின்  ்பணியாைர்கைளின் இழபபீடு என்்பது ஊழியர்கைளுககு ்பணியிடததில் 
இழப்பீடு   கைாயநமற்்படடாநைா ்பணியின் கைாரணமாகை உடல்ேைம் குன்றினாநைா 

அவர்கைளுககு ்தரப்படும் ஒரு ச்தா்கையாகும். ்பணியாைர்கைளின் இழபபீடு 
ஊழியர்கைள் ்பணி நமற்சகைாள்ை இயைா்த வ்ர அவர்கைளின் ஊதியஙகைள் 
மற்றும் மருததுவ செைவுகை்ை ஈடு செய்யும் ச்தா்கைகை்ை உள்ைடககுகிைது.

பணி ஒப்பந்தம்  ்பணி ஒப்பந்தம் என்்பது ்பணியின் ெடட திடடஙகை்ை வ்ரயறுககும் 
்பணியமர்தது்பவர் மற்றும் ஊழியர் இருவரும் ்தஙகைளி்டநய 
ஏற்்படுததிகசகைாள்ளும் ஒரு ஒப்பந்தமாகும். இந்த ஒப்பந்தம் ஒரு எழுததுபபூர்வ 
ஆவணமாகைநவா அல்ைது வாய்மூை ஒப்பந்தமாகைநவா இருககைைாம். இது 
ஆஸ்திநரலிய ெடடததின் ்படி கு்ைந்த்படெ நி்பந்த்னகைள் மற்றும் ஒரு 
ஊழியர் ்தனககு நெரநவணடிய உரி்மயான ஊதியம் இவற்்ை ்பற்றிய 
விவரஙகை்ை உள்ைடககை நவணடும்.

ரபாலியான ஒப்பந்தம்  இது ஒரு ்பணியாைர் ஊழியராகை நியமிககைப்படும் உரி்ம ்ப்டததிருந்தாலும் 
அவ்ர ஒரு ்பணியமர்தது்பவர் ஆஸ்திநரலிய வர்த்தகை எணணுடன் 
(ABN) ஒரு ்தனிப்படட ஒப்பந்த்தாரராகை ்பணியாற்ை கூறும்ந்பாது ஏற்்படுவது. 
இது ச்பாதுவாகை ஒரு ்பணியமர்தது்பவர் கு்ைந்த்படெ ்பணி உரி்மகைள் 
்தருவ்்தத ்தவிர்ககை விரும்பும்ந்பாது செய்வது. ந்பாலியான ஒப்பந்தம். இது 
ெடடததிற்குப புைம்்பானது.

ர�ா்தறனப் பணி  இது ஒரு ்பணியமர்தது்பவர் ஒரு ஊழியர் ஒரு குறிபபிடட ்பணியில் ஈடு்படடு 
அ்தற்கைான செயல்்பாடுகை்ை நி்ைநவற்ை முடிகிை்தா என்று மதிபபிடும் 
்தற்கைாலிகை கைாைகைடடமாகும். இத்த்கைய நொ்த்னப ்பணிககைாகை ஊழியருககு 
ஊதியம் ்தரப்பட நவணடும்.

நியாயமறை  நியாயமற்ை ்பணிநீககைம் என்்பது ஒரு ்பணியமர்தது்பவர் ்தஙகைள்
பணிநீக்கம்   ஊழிய்ர வலுவான கைாரணமின்றி ்பணிநீககைம் செய்து ஒப்பந்தத்்த 

முடிதது சகைாள்ளும்ந்பாந்தா அவ்ர கைடு்மயான, நியாயமற்ை அல்ைது 
கைாரணமற்ை மு்ையில் ்பணிநீககைம் செய்யும் ந்பாந்தா ஏற்்படும் 
சூழ்நி்ையாகும்.

சுய பாது்காப்புச்   சுய ்பாதுகைாபபுச் ொ்தனஙகைள் (PPE) என்்பது ்பணியிடததில் ஊழியர்கைள்
�ா்தனங்கள்   ்தஙகை்ை தீஙகு அல்ைது கைாயஙகைளிலிருநது ்தற்கைாததுகசகைாள்ை அணிய 

நவணடிய கைருவி/உடுபபுகைைாகும். PPE உ்தாரணஙகைள் ்கையு்ைகைள், 
கைண கைணணாடிகைள், ்த்ைகைவெஙகைள், கைாைணிகைள் மற்றும் நமைஙகிகைள் 
ந்பான்ை்வ அடஙகும். 

பாகுபாடு ்காடடு்தல்  ஒரு ஊழியர் நியாயமற்ை வழியில் ேடத்தப்படடாநைா அல்ைது அந்த 
சூழ்நி்ைகைளில் உள்ை ்பாலினம், வயது, இனம் அல்ைது ம்தம் ந்பான்ை ்தனி 
குணஙகைள் சகைாணட நவசைாருவ்ர விட நமாெமாகை ேடத்தப்படடாநைா 
்பாகு்பாடு ஏற்்படுகிைது.
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ஆண்டு விடுப்பு  ஒவசவாரு ஆணடும் ஊழியர்கைள் அவர்கைளின் உரி்மகைள் கீழ் ச்பறும் 
ஊதியததுடன் கூடிய விடுமு்ை வ்கையாகும். முழுநேர ஊழியர்கைள் 
்தாஙகைள் பூர்ததி செய்யும் ஒவசவாரு ஆணடு கைாைததிற்கும் ோன்கு 
வார விடுமு்ைககு உரி்ம ்ப்டததுள்ைார்கைள். மு்ைமாற்று நவ்ை 
்பார்ககும் ஊழியர்கைள் ஐநது வாரஙகைள் ஊதிய விடுமு்ைககு உரி்ம 
்ப்டததுள்ைார்கைள். ்பகுதி நேர ஊழியர்கைளும் ஆணடு விடுமு்ைககு உரி்ம 
ச்பற்றுள்ைார்கைள் ஆனால் விடுமு்ை கைாைம் ஒவசவாரு வாரமும் அவர்கைள் 
்பணியாற்றும் மணிநேரஙகைளின் எணணிக்கை்ய ச்பாறுத்தது. ்தற்கைாலிகை 
ஊழியர்கைள் எவவி்த ஆணடு விடுமு்ைககும் உரி்ம ச்பைவில்்ை.

்கருறண    ்தற்கைாலிகை ஊழியர்கைள் உட்பட அ்னதது ஊழியர்கைளும் ்தஙகைள் 
அடிப்பற்டயிலான    சேருஙகிய குடும்்ப உறுபபினர் ஒருவர் இைந்தாநைா அல்ைது உயிருககு 
விடுமுறை   அ்பாயம் ஏற்்படுததும் நோய் அல்ைது கைாயததினால் ்பாதிககைப்படடாநைா 2 

ோடகைள் கைரு்ண விடுமு்ைககு உரி்ம ்ப்டததுள்ைார்கைள் (இ்தற்கு துககை 
அனுஷ்டிபபு விடுமு்ை என்றும் ச்பயர்).

உ்டல்்நல மறறும்   ்தாஙகைள் உடல்ேைம் குன்றினாநைா ்தஙகைளுககு கைாயநமற்்படடாநைா 
போமரிப்பாளர   அல்ைது ்தஙகைள் சேருஙகிய குடும்்ப உறுபபினர் ஒருவருககு
விடுமுறை    உடல்ேைம் குன்றினால் அல்ைது கைாயநமற்்படடால் அவ்ர ்பராமரிககைநவா 

அல்ைது ஒரு குடும்்ப அவெரநி்ையின் ந்பாது உ்தவி வழஙகிடநவா 
அ்னதது ஊழியர்கைளும் உடல்ேை மற்றும் ்பராமரிப்பாைர் விடுமு்ைககு 
உரி்ம ்ப்டததுள்ைார்கைள்.

சபறரைார விடுமுறை  ச்பற்நைார் விடுமு்ை என்்பது ஒரு ஊழியர் ஒரு மகை்வ 
ச்பற்சைடுத்தவுடநனா ஒரு ஊழியரின் வாழ்க்கைது்ணவர் அல்ைது 
து்ணவர் ஒரு மகை்வ ச்பற்சைடுத்தவுடநனா அல்ைது ஒரு ஊழியர் 16 
வயதிற்கு கு்ைந்த ஒரு குழந்்த்ய ்ததச்தடுதது சகைாணடாநைா அந்த 
ஊழியர் எடுககும் விடுமு்ை்ய குறிககும். ஆஸ்திநரலியாவிலுள்ை 
அ்னதது ஊழியர்கைளும் ்தஙகைள் ்பணியமர்தது்பவரிடம் 12 மா்தகைாைம் 
இ்டசவளியில்ைாமல் ்பணி புரிநதிருந்தால் 12 மா்தகைாைம் வ்ரயிைான 
ஊதியமில்ைா ச்பற்நைார் விடுமு்ைககு உரி்ம ்ப்டததுள்ைார்கைள்.

நீண்்ட்கால ர�றவ  ஒரு ஊழியர் ஒநர ்பணியமர்தது்பவரிடம் ஒரு நீணட கைாைததிற்கு 
விடுப்பு  ்பணிபுரிநதிருந்தால் நீணடகைாை நெ்வ விடுபபு ச்பைைாம். ஒவசவாரு 

ஆஸ்திநரலிய மாநிைம் மற்றும் எல்்ையும் இந்த நீணடகைாை நெ்வ 
விடுபபு ெலு்கை ச்பறுவ்தற்கு எத்த்ன கைாைததிற்கு ஒரு ஊழியர் ்பணி 
புரியநவணடும் மற்றும் எத்த்ன கைாை விடுபபுககு ்தகுதி ச்பறுவார் என்று 
்தனித்தனியாகை ெடடம் இயற்றியுள்ைது. ஒரு சிை மாநிைஙகைள் மற்றும் 
எல்்ைகைளில் ்தற்கைாலிகை ஊழியர்கைளும் இந்த வ்கை விடுபபு ச்பறும் உரி்ம 
்ப்டததுள்ைார்கைள்.

ச்நகிழ்தன்றமயுற்டய  ஒரு ்பணியமர்தது்பவரிடததில் கு்ைந்த்படெம் 12 மா்தகைாைம் 
பணி ஏறபாடு்கள்  ்பணியாற்றியவுடன் ஒரு ஊழியர் 18 வயதுககு கு்ைந்த ஒரு குழந்்த்ய 

்பராமரித்தாநைா ஊனககு்ை்பாடு உள்ை ஒருவ்ர ்பராமரித்தாநைா 
ஊழியருககு வயது 55 அல்ைது அதிகைசமன்ைாநைா குடும்்ப வன்மு்ை்ய 
எதிர்சகைாணடு வந்தாநைா அல்ைது குடும்்ப வன்மு்ை்ய எதிர்சகைாள்ளும் 
குடும்்ப உறுபபினருககு உ்தவி செய்து வந்தாநைா சேகிழ்்தன்்மயு்டய 
்பணி ஏற்்பாடுகைளுககு விணணபபிககைைாம். ்தான் ்பணி்ய ச்தாடஙகும் 
மற்றும் முடிததுகசகைாள்ளும் நேரஙகைள், வீடடிலிருநது ்பணியாற்றுவது மற்றும் 
்தனது மு்ைமாற்று நவ்ைகை்ை பிரிததுகசகைாள்வது ந்பான்ை்வ இ்தற்கு 
உ்தாரணஙகைள்.

ஊழியர் என்ை வ்கையில் உஙகைளின் உரி்மகை்ை ்பற்றிய நமலும் 
்தகைவலுககு பின்வரும் மு்கை்மகை்ைத ச்தாடர்பு சகைாள்ைவும்:

நியாய பணி குறைதீரப்பவர  
ச்தா. 131 394    வ. ்தளம்: fairwork.gov.au

ஆஸ்திரேலிய பாது்காப்பான பணி 
வ. ்தளம்: safeworkaustralia.gov.au/law-and-regulation  

ஆஸ்திரேலிய மனி்த உரிறம்கள் ஆறணயம்  
ச்தா. 1300 656 419    வ. ்தளம்: humanrights.gov.au
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