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Está tendo problemas
para falar com o seu chefe?

Falar sobre um problema no trabalho 
pode parecer difícil, mas não precisa ser.

Conheça a Linda.
Linda é uma estudante internacional que trabalha meio período em um café. Ela gosta do trabalho, mas nunca 
recebeu um comprovante de pagamento. Linda está preocupada por não ter um registro de seu pagamento e 
das horas trabalhadas. Ela sabe que não está certo, então ela decide falar com seu chefe, James.

Veja como Linda transforma uma conversa difícil em um bom resultado!

O que Linda fez aqui?
Linda concluiu o curso on-line do 
Fair Work Ombudsman sobre 
como conversar com um 
empregador. Ele está disponível 
em: www.fairwork.gov.au/learning.

Ela também fez uma pesquisa 
sobre os principais pontos que 
queria discutir.

Então, ela agendou um horário 
para conversar com seu chefe.

- 

O que Linda fez aqui?
Linda ouviu o chefe para 
descobrir o que ele estava 
pensando.

Este é apenas um

negócio pequeno, não

precisamos te dar um

comprovante de pagamento.

Eu queria falar sobre não receber meu

comprovante de pagamento. Estou

preocupada por não ter um registro

de quanto estou sendo paga.

Hum...

Oi James, obrigada por aceitar

meu pedido para termos

uma reunião.
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Lembre-se do ABC de ter uma conversa difícil no trabalho.

A B C
Atenção ao preparo Busque um horário Comunique-se bem

DIREITOSTRABALHISTAS

Esse foi um ótimo resultado para Linda, mas nem sempre é fácil resolver problemas no trabalho.

Se você ou alguém que você conhece precisa de mais ajuda com um problema no trabalho, visite 
fairwork.gov.au/internationalstudents. 

Você também pode entrar em contato com os serviços de apoio ao estudante junto a sua instituição 
de ensino ou um centro jurídico comunitário.

Faça sua pesquisa, 
conheça os fatos e tenha 
suas anotações prontas.

Solicite um horário com 
seu chefe para falar
sobre o seu problema.

Escute, fique calmo e 
trabalhe com seu chefe
para encontrar uma solução.

James, todas asempresas precisamfornecer os comprovantesde pagamento, atémesmo as pequenas.Essa é a lei.

Tenho algumas informações doFair Work Ombudsman sobre meusdireitos trabalhistas. Há também maisinformações para os empregadores no site.

Linda,

cometemos

um erro.

Obrigada. Isto é ótimo
 James! Obrigada por

conversar comigo hoje.

Vou preparar seuscomprovantes depagamento. Todos osfuncionários receberãoum a partir de agora.
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O que Linda fez aqui?
Linda conhecia seus direitos e 
tinha uma solução pronta para 
discutir com seu chefe.
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O que Linda fez aqui?
Linda ficou feliz com o resultado.

Ela agradeceu ao chefe por ter 
tempo para conversar e 
encontrar uma solução.


