
معلومات برای کارگران جهت کمک به آنها در درک حقوق و مسئولیتهای شان در محل کار در جریان کووید - 19

طبق قوانین استرالیا، همه کارگران، به شمول کارگران مهاجر و دارندگان ویزا، از حقوق و 
محافظت در برابر شیوه های کار ناامن برخوردار هستند

ایمنی برای کارگران

نقش صاحب کار شما

برای کمک در مورد حقوق محل کار تان:

 برای معلومات در مورد کووید - 19 به 
coronavirus.vic.gov.au/translations مراجعه 

کنید، وبسایت:

اگر به کمک احتیاج دارید یا در مورد ایمنی خود و حقوق کارگران معلومات بیشتر می خواهید، می توانید به مشوره مجانی و 
محرمانه دسترسی داشته باشید.

برای دسترسی به ترجمان در همه خدمات موجود با 
شماره 450 131 تماس بگیرید

حقوق شما به عنوان یک کارگر

کمک و مشوره در دسترس شما است

حق داشتن محل کار ایمن و بدون خطر برای سالمتی و 
ایمنی شما

حق دریافت نظارت که برای حفظ امنیت شما در محل 
کار الزم است

حق اشتراک در جلسات پیرامون ایمنی

حق اظهار صریح نگرانی های مربوط به صحت 
و ایمنی با مدیر تان، نماینده صحت و ایمنی یا 

WorkSafe

حق دریافت معلومات و آموزش به زبانی که می 
فهمید، از جمله دسترسی به ترجمان

Fair Work Ombudsman: شمارۀ تلفون 94 13 13
 Migrant Workers Centre: شمارۀ تلفون 

03 9659 3516
JobWatch: شمارۀ تلفون 1933 9662 03

coronavirus.vic.gov.au/translations

هدف WorkSafe Victoria این است که همه محیط های 
کار را سالم و ایمن نگه دارد. برای کمک در مورد حقوق 

صحت و ایمنی تان

1800 136 089

www.worksafe.vic.gov.au

در اکتوبر 2020 ترتیب گردید. لینک های وبسایت قابل کلیک در این سند وجود دارد ما از نظرات شما استقبال می کنیم، با ما از طریق 
community@worksafe.vic.gov.au تماس بگیرید

تشخیص تایید شدۀ کووید - 19 در محل کار را به 
WorkSafe اطالع دهد

خطرات کووید - 19 را شناسایی کرده و خطرات 
را کنترل کند تا در معرض خطر قرار گرفتن را 

در حد امکان کم کند

در مورد ایمنی کووید - 19 معلومات، هدایات و 
آموزش های واضح ارائه دهد

در صورت لزوم تجهیزات محافظت شخصی 
مناسب را در اختیار کارگران قرار دهد

محل کار را در وضع امن و بدون خطر برای 
صحت و ایمنی نگه دارد

در مورد مسایل ایمنی، از جمله کووید - 19، با 
کارمندان و نمایندگان صحت و ایمنی محل کار 

مشورت کند

http://www.coronavirus.vic.gov.au/translations
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اگر در محل کار خود احساس مریضی می 
کنید، محل کار را ترک کنید، به مدیر خود 

اطالع دهید و مستقیم به خانه بروید

با پیروی از هدایات زیر، خود، خانواده و جامعه خود را ایمن نگه دارید

اگر مریض هستید یا هر یکی از عالئم: تب، 
لرزه، عرق کردن، سرفه، گلو دردی، تنگی 

نفس، آبریزش از بینی، تغییر احساس بوی یا 
مزه را دارید، در خانه بمانید.

منزوی کردن خود یا قرنطین به این معنی 
است که تا زمانی که از DHHS به شما 

اطمینان ندهند که ترک آن بی خطر است، باید 
در خانه بمانید. در صورت ضرورت به کمک 

طبی با داکتر خود تماس بگیرید

اگر در حالت خود انزوایی یا قرنطین هستید و 
به غذا یا وسایل شخصی ضرورت دارید، با 

 شماره تلفون خاص DHHS به شمارۀ 
398 675 1800 تماس بگیرید

مدت قرنطین در خانه معموالً 14 روز است 
 DHHS اما می تواند تغییر کند، همیشه ابتدا با

تماس بگیرید

اگر هرکدام از این عالئم را احساس کردید 
تست مجانی کووید - 19 را انجام دهید و خود 
را در خانه منزوی کنید. برای جاهای تست به 
 coronavirus.vic.gov.au/translations

مراجعه کنید

در حالت عاجل با 000 تماس بگیرید

ایمنی کووید - 19 برای کارگران

اگر با فرد مبتال به کووید - 19 تماس نزدیک 
داشته اید باید تست انجام دهید، به مدیر خود 
اطالع دهید و در خانه خود را قرنطین کنید

برای گرفتن معلومات بیشتر و مشوره با تلفون خاص کووید - 19 با شماره 
398 675 1800 تماس بگیرید. اگر به ترجمان نیاز دارید ابتدا ”0“ را 

فشار دهید.

برای دسترسی به خدمات پشتیبانی مجانی و محرمانه به صفحۀ با 
که باید تماس گرفت مراجعه کنید.

اگر هنگامی که به حالت انزوا یا قرنطین 
هستید بدون اجازه از خانه خارج شوید، ممکن 

است جریمه شوید

کمک بخواهید

تهیه شده در اکتوبر 2020. هرگونه لینک به یک سایت بیرونی فقط برای معلومات و راحتی شما ارائه شده است. این معلومات متعلق به هر یک از سازمان های خدماتی است و توسط 
آنها ارائه شده است.

http://coronavirus.vic.gov.au/translations


من یک کارگر مهاجر ، دارنده ویزا یا یک دانشجوی بین 
المللی هستم و در زمینه حقوق محل کار خود به کمک 
نیاز دارم. برای گرفتن مشوره در این جا به وبسایت 

Migrant Workers Centre مراجعه کنید یا با شماره 
تلفون 3516 9659 03 تماس بگیرید. همچنین می 

توانید در این جا به وبسایت Fair Work مراجعه کنید

من در مورد سالمتی و ایمنی خود در محل کار تشویش دارم 
با صاحب کار خود یا نماینده صحت و ایمنی خود تماس بگیرید. 

همچنین می توانید از طریق شماره 089 136 1800 با 
WorkSafe Victoria تماس بگیرید یا در این جا از وبسایت آن. 

دیدن کنید در این جا منابع ترجمه شده را یافته می توانید

در زیر مجموعه ای از خدمات رایگان و محرمانه از سازمان های مختلف آورده شده 
است. کمک زبان و خدمات ترجمانی از طریق TIS در دسترس است. لینک های قابل 

کلیک در دسترس هستند.

من در زمینه حقوق محل کار خود مانند معاش، رخصتی یا از 
 دست دادن شغل خود به کمک نیاز دارم

برای مشوره در مورد حقوق محل کار خود، از جمله معاش 
 Fair Work و رخصتی می توانید در این جا به وبسایت

Ombudsman مراجعه کنید یا با شماره تلفن 94 13 13 
 تماس بگیرید. برای کمک به زبان خود تان 

به وبسایت در این جا مراجعه کنید برای حقوق استخدام و 
قانون در این جا به وبسایت JobWatch مراجعه کنید یا با 

شماره 1933 9662 03 تماس بگیرید

 من در مورد یک مشکل حقوقی نیاز به کمک یا مشوره دارم
 برای گرفتن معلومات در مورد حقوق قانونی و مهاجرت تان
در این جا به وبسایت Victoria Legal Aid مراجعه کنید: 

یا با شماره تلفون 387 792 1300 تماس بگیرید. جهت 
گرفتن کمک حقوقی برای پناهندگان، مهاجران و پناهجویان 

این جا از وبسایت حقوق پناهندگان دیدن کنید یا با شماره 
0100 9413 03 تماس بگیرید.

با که باید تماس گرفت

برای کمک به زبان با خدمات مجانی 
ترجمه کتبی و شفاهی )TIS( تماس 

بگیرید

 من به کمک یا مشوره 
حقوقی ضرورت دارم تا حقوق 

 خود را در کار در طول 
کووید - 19 درک کنم

به TIS National به شمارۀ 450 131 زنگ بزنید1

زبان خود را بگویید مثال ماندرین و منتظر بمانید تا با یک 
ترجمان در ارتباط قرار داده شوید 2

منتظر بمانید تا به آن سازمان وصل شوید 4

هنگامی که با یک ترجمان در ارتباط شدید، نام خود، سازمانی 3
که می خواهید با آن صحبت کنید و شماره تماس آنها را بگویید

من به دلیل کووید - 19 باید در خانه بمانم. آیا می توانم در 
 حاالت عاجل از خانه خود بیرون شوم؟

اگر سالمتی و ایمنی شما یا شخصی که با او زندگی می 
کنید در معرض خطر باشد، می توانید خانه خود را ترک 

coronavirus.vic.gov.au/ کنید. برای معلومات بیشتر به
translations مراجعه کنید

در اکتوبر 2020 تهیه گردید. هرگونه لینک به یک سایت بیرونی فقط به 
منظور معلومات و راحتی شما ارائه شده است. این معلومات متعلق به هر 

یک از سازمان های خدماتی است و توسط آنها ارائه شده است.
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https://coronavirus.fairwork.gov.au/coronavirus-and-australian-workplace-laws/help-in-your-language-during-coronavirus
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https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/covid-19-coronavirus
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https://refugeelegal.org.au/
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
http://coronavirus.vic.gov.au/translations


من ویزای موقت یا ویزای مشروط دارم یا هیچ سند ندارم. من 
ضرورت به کمک مالی دارم

شما ممکن است واجد شرایط به پرداخت از طریق برنامه 
 Extreme Hardship( پشتیبانی در مشکالت شدید مالی

Support Program( باشید در این جا از وبسایت 
Red Cross دیدن کنید یا با شماره 5650 9422 با 

Brotherhood of St Laurence تماس بگیرید

من می خواهم در مورد احساساتم با یک کسی صحبت کنم
اگر ضرورت دارید در مورد سالمتی روانی خود با یک کسی 

صحبت کنید، می توانید با خدمات پشتیبانی سالمت روانی 
 Coronavirus Mental Wellbeing( کروناویروس

Support Service( با شماره تلفون 348 512 1800 تماس 
بگیرید یا در این جا از وبسایت. Beyond Blue بازدید کنید. 

همچنین می توانید با داکتر خود صحبت کنید یا در این جا از 
وبسایت Lifeline بازدید کنید یا با شماره 14 11 13 تماس 

بگیرید

با که باید تماس گرفت

من در جریان کووید - 19 به 
کمک مجانی در امور مالی، غذا، 

مسکن یا صحت روانی خود 
ضرورت دارم

در زیر مجموعه ای از خدمات رایگان و محرمانه از سازمان های مختلف آورده شده است. کمک زبان و 
خدمات ترجمانی از طریق TIS در دسترس است. لینک های قابل کلیک در دسترس هستند.

 من در تهیۀ غذا، مسکن یا لباس به کمک نیاز دارم
برای دسترسی به پشتیبانی، در این جا از وبسایت. 

Victorian Multicultural Commission بازدید کنید. 
 Study Melbourne برای شاگردان در این جا از وبسایت

بازدید کنید

من نیاز به تست کووید - 19 دارم اما هیچ رخصتی مریضی 
ندارم یا قادر نیستم از کار رخصت بگیرم 

شما ممکن است واجد شرایط به یک بار پرداخت جهت انزوا 
coronavirus.vic.gov.au/ به خاطر تست باشید. به

translations مراجعه کنید یا جهت کمک در درخواست 
دادن با 398 675 1800 تماس بگیرید

 من کار یا درآمدم را از دست داده ام و نیاز به کمک دارم
coronavirus. برای کمک مالی و کمک در یافتن کار به

vic.gov.au/translations حکومت ویکتوریا مراجعه کنید

من به دلیل انزوا یا مراقبت از فردی که مبتال به کووید - 19 
 هست، درآمدی ندارم

شما ممکن است واجد شرایط به پرداخت به علت رخصتی فاجعۀ 
همه گیری )Pandemic Leave Disaster Payment( یا 

پرداخت حمایت کارگر )Worker Support Payment( باشید. 
در این جا از وبسایت Services Australia دیدن کنید یا با شماره 

تلفون 66 22 180 با Services Australia تماس بگیرید

تهیه شده در اکتوبر 2020. هرگونه لینک به یک سایت بیرونی فقط به منظور معلومات 
و راحتی شما ارائه شده است. این معلومات متعلق به هر یک از سازمان های خدماتی 

است و توسط آنها ارائه شده است.

coronavirus. برای معلومات در مورد کووید - 19 از
vic.gov.au/translations بازدید کنید یا با تلفون خاص 

کووید - 19 به شماره 398 675 1800 تماس بگیرید 
برای ترجمان ابتدا 0 را فشار دهید. برای معلومات ترجمه 

 coronavirus.vic.gov.au/translations شده از
بازدید کنید
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