
Governo da Austrália

Use os serviços de apoio ao estudante disponíveis para você.

Obtenha ajuda do Fair Work Ombudsman (FWO)

Isso é útil quando O que fazer
Busque suporte jurídico

Você é um estudante 
internacional com 
problemas no trabalho?

Você não está sozinho, há pessoas que podem ajudar. 
Descubra onde você pode obter a ajuda de que precisa.

Isso é útil quando

você quer falar com alguém

sobre uma questão relacionada

ao local de trabalho.

você quer ser encaminhado para outro

serviço (como serviço jurídico)

e precisa de mais informações.

•

•

você deseja ou está
considerando iniciar
uma ação jurídica.

você não consegue
resolver um problema
no local de trabalho.

Pergunte aos serviços
estudantis se sua instituição
de ensino tem alguma
parceria com serviços
jurídicos gratuitos.

•

•

O que fazer

Agende um horário para conversar sobre o seu

problema. Os serviços aos estudantes podem não

ter todas as respostas, mas eles conhecem outras

organizações que poderão ajudar. Você também pode

ligar para o Young Worker´s Advice Service através do

número (02) 6225 8104 para ouvir informações sobre

os seus direitos no local de trabalho ou agendar um

horário para falar com alguém pelo telefone. 

Isso é útil quandovocê quer saber mais sobreseus direitos e proteçõesno local de trabalhovocê quer ajuda para resolver
um problema no local de trabalho
ou fazer uma reclamação

•

•

O que fazer
Entre em contato com o FWO para obter informações

e aconselhamento gratuitos. Você pode obter

aconselhamento sem dizer seu nome. Ligue para o

FWO através do número 13 13 94 ou visite o site

fairwork.gov.au. Você também pode pedir para falar

com alguém em seu próprio idioma ligando para um

serviço de tradução gratuito através do número 131 450.

Para relatar uma questão relacionada ao local de trabalho

anonimamente, visite fairwork.gov.au/tipoff.

Se você estiver tendo problemas no trabalho, devem existir razões 
pelas quais você escolhe permanecer no seu trabalho ou escolhe não 

falar sobre o problema. Às vezes isso faz sentido, mas lembre-se,

nada mudará se você não agir.
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Pergunte aos serviços estudantis
se sua instituição de ensino tem
alguma parceria com serviços jurídicos
gratuitos.  Você também pode visitar o
site do Community Legal Centres
Queensland (communitylegalqld.org.au)
para encontrar um centro jurídico
comunitário perto de você. 
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student legal’ ou ‘Hobart community legal’ para
mais informações.
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entrando em contato com o Student Work Rights 

Legal Service na Study Melbourne Student Centre. 

Busque ‘study melbourne legal service ’ para 
mais informações.
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Pergunte aos serviços estudantis
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Você também pode ligar para o 
Employment Law Centre of Western 
Australia através do número 1300 130 956 
para obter aconselhamento jurídico gratuito.


