
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

คุณเปนนักเรียนตางชาติท่ีกําลัง
ประสบปญหาในท่ีทํางานอยูหรือเปลา

คุณไมไดอยูเพียงลําพัง เราพรอมจะชวยเหลือคุณ
มาลองดูกันวาคุณสามารถขอความชวยเหลือจากท่ีใดไดบาง

มีประโยชนเม่ือใด
เมื่อคุณตองการหรือกําลัง
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
เมื่อคุณไมสามารถแกปญหา
ในที่ทํางานได

ตองทําอยางไร

ใชบริการฝายบริการนักเรียนที่พรอมชวยเหลือคุณ

มีประโยชนเม่ือใด นัดเวลาเพื่อปรึกษาปญหาของคุณ ฝายบริการนักเรียน

อาจไมสามารถชวยแก ไดทุกปญหา แตเราสามารถแนะนํา

หนวยงานอื่นๆ ที่สามารถชวยเหลือคุณได คุณยังสามารถ

โทรติดตอ Young Worker’s Advice Service ทางหมายเลข 

(02) 6225 8104 เพ่ือสอบถามขอมูลดานสิทธิในสถานที่

ทํางานหรือเพ่ือนัดหมายเวลาปรึกษาทางโทรศัพท

เมื่อคุณตองการปรึกษาปญหา

ในที่ทํางาน

เมื่อคุณตองการความชวยเหลือ

ดานอื่น (อาทิ ดานกฎหมาย) 

และตองการขอมูลเพิ่มเติม

ตองทําอยางไร

ขอความชวยเหลือจาก Fair Work Ombudsman (FWO)
 

 

มีประโยชนเม่ือใด

ติดตอ FWO เพ่ือรับทราบขอมูลและคําปรึกษาโดยไมเสีย
คาใชจาย คุณสามารถขอรับคําปรึกษาไดโดยไมตองเปดเผยชื่อ

ของคุณ โทรติดตอ FWO ไดที่ 13 13 94 หรือติดตอผานทาง

เว็บโซต fairwork.gov.au คุณสามารถเลือกที่ปรึกษาที่พูด
ภาษาของคุณได โดยโทรติดตอฝายบริการแปลภาษาโดยไมเสีย

คาใชจายทางหมายเลข 131 450 หากตองการรองเรียนโดย
ไมเปดเผยชื่อ ติดตอทางเว็บไซต fairwork.gov.au/tipoff

เมื่อคุณตองการทราบขอมูลดานสิทธิและการคุมครองในที่ทํางานเมื่อคุณตองการความชวยเหลือในการแกปญหาในที่ทํางาน หรือตองการรองเรียน

ตองทําอยางไร

แมกําลังประสบปญหาในท่ีทํางานคุณอาจเลือกท่ีจะทํางานท่ีเดิมตอ 
หรือไมรองเรียนปญหาดวยเหตุผลอันสมควร แตโปรดจําไววา

หากไมลงมือแก ไขก็จะไมมีอะไรเปล่ียนแปลง

ใชระบบความชวยเหลือทางกฎหมาย

สอบถามฝายบริการนักเรียน 
ณ สถานศึกษาของคุณวามีความรวมมือ
กับหนวยงานที่ใหบริการปรึกษาทางกฎหมาย
โดยไมเสียคาใชจายท่ีใดหรือไม
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สามารถชวยแกไดทุกปญหา แตเราสามารถแนะนําหนวยงานอื่นๆ 
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