
COVID-19 காலத்தின்்பாது பணியிடத்தில் தங்களின் உரிமைகள் ைற்றுை் பபாறுப்புகமளப் 

புரிந்துபகாள்ள உதவுை் பணியாளரக்ளுக்கான தகவல்

ஆஸ்தி்ரலியச ்சடட்த்தின் கீழ், புலம்பெயர்ந்த ெணியாளரக்ள் மற்றும் விசா வைத்திருெ்ெைரக்ள் 
உட்ெட அவைத்துெ் ெணியாளரக்ளும் பாதுகாப்பற்ற பணி நமடமுமறகளில் பணியாற்ற 
ைறுப்பதற்கான உரிமைகமளயுை் பாதுகாப்மபயுை் பகாண்டுள்ளனர்

ெணியாளரக்ளுக்காை ொதுகாெ்பு

உங்களுக்குெ் 
ெணிைழங்குெைரிை் ெங்கு

உங்கள் பணியிட உரிமைகள் பற்றிய உதவிக்கு:

COVID-19 தகவலுக்கு, coronavirus.vic.gov.au/

translations வமலத்தளத்மதப் பாரக்்கவுை்:

உங்களுக்கு உதவி ்தமவப்படட்ா்லா, உங்கள் பாதுகாப்பு ைற்றுை் பணியாளர ்
உரிமைகள் பற்றிய கூடுதல் தகவல் ்தமவப்படட்ா்லா, நீங்கள் இலைச மற்றும் இரகசிய 

ஆலலாசவைவய அணுக முடியுை்.

அமனத்துச ்்சமவகளின் பமாழி 
விளக்கத்திற்கு 131 450ஐ அமழக்கவுை்

ெணியாளராக உங்கள் 
உரிவமகள்

உங்களுக்காக உதவி மற்றும் ஆலலாசவை கிவடக்கிறது

பாதுகாப்பான பணியிடை் ைற்றுை் உங்கள் 
ஆ்ராக்கியை் & பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்து 
இல்லாத பணியிடத்திற்கான உரிமை

பணியில் உங்கமளப் பாதுகாப்பாக 
மவத்திருக்கத் ்தமவயான 
கண்காணிப்மபப் பபறுவதற்கான உரிமை

பாதுகாப்புக் கலந்துமரயாடல்களில் 
பங்்கற்குை் உரிமை

ஆ்ராக்கியை் & பாதுகாப்பு பதாடரப்ான 
பிரசச்மனகமளப் பற்றி உங்கள் ்ைலாளர,் 
சுகாதாரை் & பாதுகாப்பு பிரதிநிதி அல்லது 
WorkSafe யிடை் ்பசுவதற்கான உரிமை

பைாழிபபயரப்்பாளமர அணுகுவது உடப்ட 
நீங்கள் புரிந்துபகாள்ளுை் பைாழியில் 
தகவல் & பயிற்சி பபறுவதற்கான உரிமை

Fair Work Ombudsman: 13 13 94
Migrant Workers Centre: 03 9659 3516
JobWatch: 03 9662 1933

coronavirus.vic.gov.au/translations

அமனத்துப் பணியிடங்கமளயுை் 
ஆ்ராக்கியைாகவுை் பாதுகாப்பாகவுை் 
மவத்திருப்ப்த WorkSafe Victoria வின் 
்நாக்கைாகுை். உங்கள் சுகாதாரை் & 
பாதுகாப்பு உரிமைகள் பற்றிய உதவிக்கு:

1800 136 089

www.worksafe.vic.gov.au

அக்்டாபர ்2020 அன்று உருவாக்கப்படட்து. கிளிக் பசய்யத்தக்க வமலத்தள இமணப்புகள் ஆவணத்தில் உள்ளன. உங்கள் 
பின்னூடட்த்மத வர்வற்கி்றாை், community@worksafe.vic.gov.au எனுை் முகவரியில் எங்கமளத் பதாடரப்ுபகாள்ளவுை்

பணியிடத்தில் COVID-19 பதாற்றுக்கு 
உள்ளானதாக உறுதிப்படுத்தப்படட் 
WorkSafe பணியாளரக்மளக் குறித்து 
பதரிவித்தல்
COVID-19 பாதுகாப்பு குறித்த பதளிவான 
தகவல், அறிவுறுத்தல் ைற்றுை் 
பயிற்சிமய வழங்குதல்
பணியிடங்கமளப் பாதுகாப்பான 
நிமலயிலுை், ஆ்ராக்கியை் & 
பாதுகாப்பிற்கு அசச்ுறுத்தல் 
ஏற்படுத்தாத நிமலயிலுை் 
மவத்திருத்தல்

COVID-19 உடப்ட பாதுகாப்பு விஷயங்கள் 
குறித்து, பணியாளரக்ள் ைற்றுை் 
பணியிட சுகாதாரை் & பாதுகாப்புப் 
பிரதிநிதிகளுடன் கலந்து ஆ்லாசித்தல்

்தமவக்்கற்ப, பபாருத்தைான 
தனிப்படட் பாதுகாப்பு 
உபகரணங்கமளப் பணியாளருக்கு 
வழங்குதல்

சாத்தியமுள்ள இடங்களில் எல்லாை் 
பாதிப்மபக் குமறக்குை்பபாருடட்ு, 
COVID-19 ஆபத்துகமளக் கண்டறிந்து,  
அதன் ஆபத்துகமளக் கடட்ுப்படுத்துதல்
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நீங்கள் பணியித்தில் ்சாரவ்ாக 
உணரக்ிறீரக்ள் எனில், பணிமய 
நிறுத்திவிடட்ு, உங்கள் ்ைலாளரிடை் 
பதரியப்படுத்திய பின், ்நரடியாக 
வீடட்ுக்குச ்பசல்லவுை்

கீ்ழ பகாடுக்கப்படட்ுள்ள வழிமுமறகமளப் பின்பற்றுவதன் மூலை் உங்கமளயுை், 
உங்கள் குடுை்பத்மதயுை் உங்கள் சமூகத்மதயுை் பாதுகாப்பாக மவத்துக்பகாள்ளவுை்

உங்களுக்கு உடல்நலக் குமறவு 
ஏற்படட்ா்லா, இந்த அறிகுறிகளில் 
ஏ்தனுை் ஒன்று இருந்தா்லா 
வீடட்ில் இருக்கவுை்: காய்சச்ல், சளி, 
வியரத்்தல், இருைல், பதாண்மடக் 
கரகரப்பு, மூசச்ு விடுவதில் 
சிரைை், மூக்கு ஒழுகுதல், வாசமன 
உணரவ்ில் அல்லது சுமவயறிதலில் 
ைாற்றை்

சுய தனிமைப்படுத்தல் அல்லது 
்நாய் பதாற்றுத்தடுப்பு என்பது 
பவளியில் பசல்வது பாதுகாப்பானது 
என்று DHHSஆல் அறிவுறுத்தப்படுை் 
வமர நீங்கள் வீடட்ில் கடட்ாயைாக 
இருக்க்வண்டுை் என்பதாகுை். 
உங்களுக்கு ைருத்துவ உதவி 
்தமவப்படட்ால் உங்கள் 
ைருத்துவமரத் பதாடரப்ுபகாள்ளவுை்

நீங்கள் சுய தனிமைப்படுத்தலில் 
இருக்குை்்பாது அல்லது ்நாய் 
பதாற்றுத்தடுப்பில் இருக்குை்்பாது, 
உங்களது உணவு அல்லது பிற 
தனிப்படட் ்தமவக்கு DHHSஇன் 
ஹாடம்லன் 1800 675 398ஐ 
அமழக்கவுை் 

வீடட்ில் ்நாய் பதாற்றுத்தடுப்பில் 
இருப்பதற்கான வழக்கைான 
காலஅளவு 14 நாடக்ள் ஆகுை், 
ஆனால் இந்தக் காலஅளவு எப்்பாது 
்வண்டுைானாலுை் ைாறக்கூடுை் 
என்பதால், எப்்பாதுை் முதலில் 
DHHSஐப் பாரக்்கவுை்

நீங்கள் அறிகுறிகளில் ஏ்தனுை் 
ஒன்மற உணரந்்தால் COVID-19 
்சாதமனமய இலவசைாகச ்
பசய்துபகாண்டு, வீடட்ில் சுய 
தனிமைப்படுத்திக் பகாள்ளவுை். 
்சாதமன பசய்யுை் இடங்கமள 
அறிய, coronavirus.vic.gov.au/translations 
எனுை் வமலத்தளத்மதப் பாரக்்கவுை்

அவசரநிமல இருந்தால் 000ஐ 
அமழக்கவுை்

ெணியாளரக்ளுக்காை COVID-19 ொதுகாெ்பு

நீங்கள் COVID-19 உள்ள ஒரு 
நபருடன் பநருங்கிய பதாடரப்ில் 
இருந்திருந்தால் நீங்களுை் 
கண்டிப்பாகச ்்சாதமன 
பசய்துபகாள்ள ்வண்டுை், உங்கள் 
்ைலாளரிடை் பசால்லிவிடட்ு வீடட்ில் 
்நாய் பதாற்றுத்தடுப்பில் இருக்கவுை்

்ைலுை் தகவல் & ஆ்லாசமனக்கு COVID-19 ஹாடம்லன்  
1800 675 398ஐ அமழக்கவுை். உங்களுக்கு ஒரு 
பைாழிபபயரப்்பாளர ்்தமவப்படட்ால் முதலில் ‘0’ஐ டயல் 
பசய்யவுை். 

இலைச & இரகசிய ஆதரவுச ்லசவைகவள 
எங்்க அணுகலாை் என்பமத அறிய, யாவரத் 
பதாடர்புபகாள்ைது எனுை் பக்கங்கமளப் பாரக்்கவுை்.

நீங்கள் தனிமைப்படுத்தல் 
அல்லது ்நாய் பதாற்றுத்தடுப்பில் 
இருக்குை்்பாது அனுைதி இல்லாைல் 
வீடம்ட விடட்ு பவளியில் 
பசன்றால் உங்களுக்கு அெராதம் 
விதிக்கெ்ெடலாம்

உதவி பெறுைதற்காை ைழி

அக்்டாபர ்2020 அன்று உருவாக்கப்படட்து. பவளிப்புற தளத்திற்கான எந்தபவாரு இமணப்புை் உங்கள் தகவல் & பசளகரியத்திற்காக ைடட்ு்ை 
வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் தகவலானது ஒவ்பவாரு தனிப்படட் ்சமவ நிறுவனத்திற்குை் பசாந்தைானது ைற்றுை் அந்தச ்்சமவ நிறுவனத்தால் 

வழங்கப்படுகிறது.
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நான் ஒரு புலை்பபயரந்்த பணியாளர,் விசா 
மவத்திருப்பவர ்அல்லது சரவ்்தச ைாணவர,் 
எனது பணியிட உரிமைகள் பதாடரப்ாக 
எனக்கு உதவி ்தமவ. ஆ்லாசமனக்கு 
Migrant Workers Centre ைவலத்தளத்வத 
இங்லக காணவுை் அல்லது 03 9659 3516ஐ 
அமழக்கவுை். Fair Work ைவலத்தளத்வத 
இங்லக காணலாை்

ெணியில் இருக்கும்லொது எைது ஆலராக்கியம் & 
ொதுகாெ்வெெ் ெற்றி கைவலெ்ெடுகிலறை்
உங்களது பணிவழங்குபவமர அல்லது உங்கள் 
சுகாதாரை் & பாதுகாப்பு பிரதிநிதிமயத் 
பதாடரப்ுபகாள்ளவுை். நீங்கள் WorkSafe Victoriaஐ 
1800 136 089இல் பதாடரப்ுபகாள்ளலாை் 
அல்லது ைவலத்தளத்வத இங்லக காணலாை். 
பைாழிப்பபயரக்்கப்படட் ஆதாரங்கவள இங்லக 
பாரக்்கவுை்

பவவ்்வறு நிறுவனங்களிருந்து பல்்வறு இலவச ைற்றுை் 
இரகசிய ்சமவகள் கீ்ழ பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. பைாழி ஆதரவு 
& பைாழிபபயரப்்புச ்்சமவகள் TIS மூலை் கிமடக்கிறது. கிளிக் 
பசய்யத்தக்க இமணப்புகள் உள்ளன. 

ஒரு சட்டச ்சிக்கல் பதாடர்ொக உதவி அல்லது 
ஆலலாசவை எைக்கு லதவை உங்கள் சடட் 
உரிமைகள் ைற்றுை் புலை்பபயரவ்ு பற்றிய 
தகவலுக்கு Victoria Legal Aid: ைவலத்தளத்வத இங்லக 
காணவுை் அல்லது 1300 792 387ஐ அமழக்கவுை். 
அகதிகள், புலை்பபயந்தவரக்ள் ைற்றுை் புகலிடை் 
்காருை் ைக்களுக்கான சடட் உதவிக்கு, அகதிகள் 
சடட் ைவலத்தளத்வத இங்லக காணவுை் அல்லது  
03 94130100ஐ அமழக்கவுை்

யாவரத் பதாடர்புபகாள்ைது

பமாழி ஆதரவுக்கு, இலைச 
பமாழிபெயர்ெ்பு & 
விளக்கச ்லசவைவய (TIS) 
பதாடர்புபகாள்ளவும்

COVID-19 காலத்திை் 
லொது ெணியில் எைது 

உரிவமகள் அல்லது 
சட்ட ஆலலாசவைவயெ் 
புரிந்துபகாள்ள எைக்கு 

உதவி லதவை

1 TIS ்நஷனலுக்கு 131 450இல் டயல் பசய்யவுை் 

உங்கள் பைாழிமயக் கூறவுை், எ.கா. 
தமிழ், பின்னர ்பைாழிபபயரப்்பாளருடன் 
இமணக்குை்வமர காத்திருக்கவுை் 

2

நிறுவனத்துடன் இமணக்குை்வமர காத்திருக்கவுை்4

3
பைாழிபபயரப்்பாளருடன் இமணக்கப்படட்துை், 
உங்கள் பபயர,் நீங்கள் ்பச விருை்புை் நிறுவனை் 
ைற்றுை் அவரக்மளத் பதாடரப்ுக்பகாள்வதற்கான 
எண்மணக் கூறவுை்

COVID-19 காரணத்தால் நாை் வீட்டில் இருக்க 
லைண்டும். அைசரநிவல ஏற்ெட்டால் நாை் 
எை் வீட்வட விட்டு பைளிலய பசல்லலாமா? 
உங்களுக்்கா உங்களுடன் வசிக்குை் ஒருவருக்்கா 
ஆ்ராக்கியை் & பாதுகாப்பில் ஆபத்து இருந்தால் 
நீங்கள் வீடம்ட விடட்ு பவளி்ய பசல்லலாை். 
்ைலுை் தகவலுக்கு, coronavirus.vic.gov.au/translations 
வமலத்தளத்திற்குச ்பசல்லவுை்

அக்்டாபர ்2020 அன்று உருவாக்கப்படட்து. பவளிப்புற 

தளத்திற்கான எந்தபவாரு இமணப்புை் உங்கள் தகவல் 

& பசளகரியத்திற்காக ைடட்ு்ை வழங்கப்படுகிறது. 

இந்தத் தகவலானது ஒவ்பவாரு தனிப்படட் ்சமவ 

நிறுவனத்திற்குை் பசாந்தைானது ைற்றுை் அந்தச ்்சமவ 

நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகிறது.

சம்ெளம், விடுெ்பு அல்லது லைவலவய 
இழெ்ெது லொை்ற எைது ெணியிட உரிவமகள் 
பதாடர்ொை உதவி எைக்கு லதவை  
சை்பளை் ைற்றுை் விடுப்பு உடப்ட, உங்கள் பணியிட 
உரிமைகள் குறித்த ஆ்லாசமனக்கு, Fair Work 
Ombudsman ைவலத்தளத்வத இங்லக காணவுை் 
அல்லது 13 13 94ஐ அமழக்கவுை். உங்கள் பைாழியில் 
உதவி பபற, ைவலத்தளத்திற்கு இங்லக பசல்லவுை் 
்வமலவாய்ப்பு உரிமைகள் ைற்றுை் சடட்த்திற்கு, 
JobWatch ைவலத்தளத்வத இங்லக காணவுை் 
அல்லது 03 9662 1933ஐ அமழக்கவுை் 

https://www.migrantworkers.org.au/get_help
https://www.migrantworkers.org.au/get_help
https://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-migrants
https://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-migrants
https://www.worksafe.vic.gov.au/
https://www.worksafe.vic.gov.au/choose-your-language
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/covid-19-coronavirus
https://refugeelegal.org.au/
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
https://coronavirus.fairwork.gov.au/
https://coronavirus.fairwork.gov.au/coronavirus-and-australian-workplace-laws/help-in-your-language-during-coronavirus
http://www.jobwatch.org.au/


நாை் ஒரு தற்காலிக அல்லது நிகழ்காலத்திற்காை 
விசா வைத்திருெ்ெைர ்அல்லது சட்டரதீியாை 
ஆைணமில்லாதைர். எைக்கு நிதியுதவி லதவை
எக்ஸ்டரீ்ை் ஹாரட்ுஷிப் சப்்பாரட் ்(Extreme Hardship 
Support) திடட்ை் மூலை் ்பபைண்டட்ுகளுக்கு நீங்கள் 
தகுதி பபறலாை். Red Cross ைவலதளத்வத இங்லக 
காணவுை் அல்லது Brotherhood of St Laurenceஐ  
9422 5650இல் அமழக்கவுை்

யாவரத் பதாடர்புபகாள்ைது

COVID-19 லநரத்திை் 
லொது எைது நிதிகள், 

உணவு, வீட்டுைசதி 
அல்லது உணரவ்ு நலை் 
சார்ொை ஆலராக்கியம் 

பதாடர்ொக எைக்கு 
இலைச உதவி லதவை

பவவ்்வறு நிறுவனங்களிருந்து பல்்வறு இலவச ைற்றுை் இரகசிய ்சமவகள் 
கீ்ழ பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. பைாழி ஆதரவு & பைாழிபபயரப்்புச ்்சமவகள் TIS 
மூலை் கிமடக்கிறது. கிளிக் பசய்யத்தக்க இமணப்புகள் உள்ளன. 

உணவு, வீட்டுைசதி அல்லது உவடகள் 
பதாடர்ொை உதவி எைக்குத் லதவை 
ஆதரவுக்கு அணுக, Victorian Multicultural 
Commission ைவலத்தளத்வத இங்லக 
காணவுை். ைாணவரக்ளுக்காக Study Melbourne 
ைவலத்தளத்வத இங்லக காணவுை்

நாை் COVID-19 லசாதவை பசய்துபகாள்ள 
லைண்டும் ஆைால் எைக்கு லநாய்க்கால விடுெ்லொ 
விடுெ்பு எடுத்துக்பகாள்ைதற்காை லநரலமா 
இல்வல ்சாதமன முடிவுகள் வருை் வமர சுய 
தனிமைப்படுத்திக்பகாள்வதற்கான ்பபைண்டட்ுக்கு 
நீங்கள் ஒருமுமற தகுதி பபறலாை். ஆதரவிற்கு 
விண்ணப்பிக்க coronavirus.vic.gov.au/translations 
வமலத்தளத்மதக் காணவுை் அல்லது 1800 675 398ஐ 
அமழக்கவுை்

எைது ெணி அல்லது ைருமாைத்வத 
இழந்துவிட்லடை், எைக்கு உதவி லதவை 
நிதியுதவி ைற்றுை் பணி ்தடுவதற்கான உதவிக்கு 
விக்்டாரியா அரசாங்கத்தின் coronavirus.vic.gov.au/
translations வமலத்தளத்மதக் காணவுை்

லநாய் பதாற்றுத்தடுெ்பு அல்லது COVID-19 உள்ள 
ஒருைவரக் கைைிெ்ெதை் காரணமாக எைக்கு 
ைருமாைம் இல்வல பபருந்பதாற்று விடுப்பு 
்பரிடரக்ால ்பபைண்ட ்(Pandemic Leave Disaster 
Payment) அல்லது பணியாளர ்ஆதரவு ்பபைண்ட ்
(Worker Support Payment) ஆகியவற்றுக்கு நீங்கள் 
தகுதி பபறலாை். Services Australia ைவலத்தளத்வத 
இங்லக காணவுை் அல்லது Services Australiaஐ  
180 22 66இல் அமழக்கவுை்

அக்்டாபர ்2020 அன்று உருவாக்கப்படட்து. பவளிப்புற தளத்திற்கான 
எந்தபவாரு இமணப்புை் உங்கள் தகவல் & பசளகரியத்திற்காக 
ைடட்ு்ை வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் தகவலானது ஒவ்பவாரு தனிப்படட் 
்சமவ நிறுவனத்திற்குை் பசாந்தைானது ைற்றுை் அந்தச ்்சமவ 
நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகிறது.

நாை் யாலரா ஒருைருடை் எைது உணரவ்ுகவளெ் 
ெற்றி லெச லைண்டும்
உங்கள் ைனநல வாழ்மவப் பற்றி ஒருவருடன் ்பச 
்வண்டுை் என்றால், நீங்கள் பகா்ரானாமவரஸ் 
ைனநல ஆ்ராக்கிய ஆதரவுச ்்சமவமய (Coronavirus 
Mental Wellbeing Support Service) 1800 512 348இல் 
அமழக்கவுை் அல்லது Beyond Blue ைவலத்தளத்வத 
இங்லக காணவுை். நீங்கள் உங்களின் ைருத்துவரிடமுை் 
்பசலாை் அல்லது Lifeline ைவலத்தளத்வத இங்லக 
காணலாை் அல்லது 13 11 14ஐ அமழக்கலாை் 

COVID-19 தகைலுக்கு coronavirus.vic.gov.au/
translations வமலத்தளத்மதக் காணவுை் 
அல்லது COVID-19 ஹாடம்லன் 1800 675 398ஐ 
அமழக்கவுை். ஒரு பைாழிபபயரப்்பாளருக்கு 
முதலில் 0ஐ டயல் பசய்யவுை். 
பைாழிபபயரக்்கப்படட் தகவலுக்கு, coronavirus.vic.
gov.au/translations வமலத்தளத்திற்குச ்பசல்லவுை்

https://www.redcross.org.au/get-help/help-for-migrants-in-transition/help-for-migrants-in-transition/vic-relief
https://www.multiculturalcommission.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-support-and-assistance
https://www.studymelbourne.vic.gov.au/news-updates/updates/support-and-food-relief-organisations
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/pandemic-leave-disaster-payment-victoria
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/pandemic-leave-disaster-payment-victoria
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://www.lifeline.org.au/get-help/
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
http://coronavirus.vic.gov.au/translations

