
Chen đã giải quyết vấn đề của 
mình như thế nào?

Tôi yêu cầu người sử dụng lao động 
của tôi trả cho tôi mức lương tối thiểu.
Người sử dụng lao động của tôi cũng 
mới tới Australia và không biết gì về 
luật lao động. Anh ấy đã đồng ý trả 
cho tôi mức lương thích hợp.

Những gì đã xảy ra sau đó?
Tôi đã tìm thấy thông tin từ Cơ quan 
Thanh tra Công bằng Công việc (FWO) 
bằng ngôn ngữ của mình.
Tôi đã sử dụng Công cụ Tiền lương và 
Điều kiện Làm việc FWO (PACT) để tìm 
ra mức lương phù hợp cho công việc 
của mình.

Tình huống của Chen
Khi còn đang đi học, tôi đã làm việc 
cho một nhà hàng gia đình.
Bạn cùng nhà của tôi nói với tôi rằng 
tôi đang bị trả lương thấp.

Cơ quan Thanh tra Công 
bằng Công việc đã giúp 
tôi tìm ra được mức lương 
phù hợp cho công việc 
của mình.

Cơ quan Thanh tra Công 
bằng Công việc đã giúp 
tôi tìm ra được mức lương 
phù hợp cho công việc 
của mình.

Gặp gỡ với Chen,
cựu du học sinh

Tìm hiểu về
quyền của bạn!

Cơ quan Thanh tra Công bằng
Công việc có thể tư vấn cho du học
sinh bằng các ngôn ngữ khác nhau.

* Đây là tình huống hư cấu, dựa trên các tình huống được báo cáo
bởi các du học sinh đã từng bị bóc lột ở nơi làm việc. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 

fairwork.gov.au/internationalstudents hoặc ato.gov.au. Bạn cũng có thể liên hệ với phòng dịch vụ hỗ 
trợ sinh viên tại trường của bạn hoặc trung tâm pháp lý cộng đồng. 

Được tài trợ bởi
Bộ Giáo dục,
Chính phủ Australia.
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Chính phủ Úc

Hoàn cảnh của Chen
Khi còn đang đi học, tôi đã làm việc 
cho một nhà hàng gia đình.
Bạn cùng nhà của tôi nói với tôi 
rằng tôi đang bị trả lương thấp.

Lisa  đã giải quyết vấn đề của mình 
như thế nào?

Tôi đã nói với quản lý của mình rằng 
nếu tôi làm thêm giờ visa của tôi sẽ 
gặp rủi ro. Quản lý đã rất ngạc nhiên.
Quản lý đồng ý không yêu cầu tôi làm 
thêm giờ nữa.

Những gì đã xảy ra sau đó?
Dịch vụ sinh viên đã cho tôi lời khuyên về 
cách nói chuyện với quản lý của tôi về 
những hạn chế đối với thị thực của mình.
Họ cũng giới thiệu tôi đến với Cơ quan 
Thanh tra Công bằng Công việc (FWO) để 
tìm hiểu thêm thông tin về quyền và sự bảo 
vệ ở nơi làm việc của mình.

Tình huống của Lisa
Khi đi làm tôi thường được yêu cầu
làm thêm giờ vào cuối tuần.
Tôi đã không nói với quản lý
của mình rằng tôi chỉ được phép
làm việc 40 giờ/hai tuần.

Tôi đã nói với
quản lý của mình
rằng nếu tôi làm
thêm giờ visa của
tôi sẽ gặp rủi ro.

Gặp gỡ với Lisa,
cựu du học sinh

Nói chuyện với người sử 
dụng lao động của bạn

về giới hạn về số giờ làm việc
vì bạn là một du học sinh ngay từ

trước khi bắt đầu công việc.

* Đây là tình huống hư cấu, dựa trên các tình huống được báo cáo
bởi các du học sinh đã từng bị bóc lột ở nơi làm việc. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 

fairwork.gov.au/internationalstudents hoặc ato.gov.au. Bạn cũng có thể liên hệ với phòng dịch vụ hỗ 
trợ sinh viên tại trường của bạn hoặc trung tâm pháp lý cộng đồng. 

Được tài trợ bởi
Bộ Giáo dục,
Chính phủ Australia.
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Kavya đã giải quyết vấn đề của mình 
như thế nào?

Người sử dụng lao động của tôi đã 
không đồng ý trả thêm tiền cho tôi. Tôi 
biết điều này là không đúng.
Tôi đã tìm kiếm một công việc mới. Khi tôi 
tìm thấy một công việc khác, tôi đã tố cáo 
người sử dụng lao động cũ của mình theo 
hình thức ẩn danh trên trang web của Cơ 
quan Thanh tra Công bằng Công việc.

Những gì đã xảy ra sau đó?
Trung tâm pháp lý đã cho tôi lời khuyên miễn 
phí. Hóa ra tôi được quyền nghỉ nhiều hơn, và 
tôi đã bị trả lương thấp!
Họ giúp tôi viết thư cho người sử dụng lao động, 
và bảo tôi hãy ghi lại giờ làm việc của mình.

Tình huống của Kavya
Trong thời gian học tập ở Australia tôi 
đã đi làm công việc tạp vụ. Tôi đã 
không được nghỉ ngơi hợp lý, và điều 
đó đã ảnh hưởng đến việc học của tôi.
Gia sư của tôi khuyên tôi nói chuyện 
với một trung tâm pháp lý cộng đồng

Tôi biết tình huống của 
mình là không đúng
- tôi phải thay đổi.

Gặp gỡ với Kavya,
cựu du học sinh

Nếu nhận thấy bất ổn,
hãy lên tiếng

Bạn có những quyền xứng đáng
được bảo vệ ở nơi làm việc.

* Đây là tình huống hư cấu, dựa trên các tình huống được báo cáo
bởi các du học sinh đã từng bị bóc lột ở nơi làm việc. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 

fairwork.gov.au/internationalstudents hoặc ato.gov.au. Bạn cũng có thể liên hệ với phòng dịch vụ hỗ 
trợ sinh viên tại trường của bạn hoặc trung tâm pháp lý cộng đồng. 

Được tài trợ bởi
Bộ Giáo dục,
Chính phủ Australia.
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