
यदि तपाईलाई काममा कुनै गाह्रो परिस्थिततकरो सामना 
गरििहनु पिेमा तिभिन्न समर्थन ि जानकािी उपलब्ध छन्।

अनय कामकरो अवथिाहरुलाई समर्थन गनु्थहरोला...

मलाई कर फाईल नंम्बरको आवश्यकता परेको छ   
• Australian Taxation Office (ATO) करो वेिसाईटमा कसिी तनवेिन गनने 

िन्ने िामा जानकािी उपलब्ध छ।

मलाई NSW सरकार(ट्ाफफक जररवाना) भुक्ानी गन्नकोलफग मुस्कल 
भैरहेको छ। 

• Revenue NSW ले तपाई संग तवकलपहरुकरो िािेमा छलफल गन्थ सकिछ, जसमा 

काम ि तवकासका आिेशहरु पन्थ सकिछ, जहाँ मानयता प्ापत संथिामा िेतलिी काम 

गिेि तपाईकरो जरिवाना ममनाह हुनेछ वा केतह तनभचित करोश्थ वा उपचािमा सहिागी 

िएि।     

तपाईकरो संवाि(कुिाकानी)करो लातग समर्थनकरो 
आवशयकता पिेकरो छ...

मलाई एउटा दोभाषेको आवश्यकता परेको छ

• Translating and Interpreting Service (TIS National) ले अंग्ेजी 

िरोलन नसकने व्यक्तीहरुकरो लातग सहयरोग गि्थछ ि प्ायजसरो सिै सेवाहरु तनशुलककः 

उपलब्ध छन्। 

मेरो सुन्े वा ्बोलने सम््या छ र सह्योग को खाँचो परेको छ

• National Relay Service ले फरोन सेवा उपलब्ध गिाऊँिछ ि फरोनहरु तिभिन्न 

साधनहरुद्ािा उपलब्ध गिाऊँिछ कम्युटि, ट्ाबलेट, मरोिाईल फरोन, वा साधािण 

फरोन वा TTY (टेली टाईपिाईि)। 

तपाईकरो मानशशक सवाथिकरो लातग समर्थनकरो 
आवशयक पिेकरोछ... 
म कसैसंग कुरा गनु्न पद्नछ

• Youth Beyond Blue ले अत्ाशलने, तिप्ेशन ि १२-२५ उमेिका युवायुवतीहरुकरो 
आतमहतयाकरो िािेमा जानकािी उपलब्ध गिाउन सकिछ।  
वेि: www.youthbeyondblue.com फरोन: 1300 22 4635

• Lifeline मा २४ घणटानै व्यक्तीगत समसया पिेका व्यक्तीहरुकरो लातग टेवा ि 
आतहतयािाट िाचाउनेसेवा उपलब्ध छ।  
वेि: www.lifeline.org.au फरोन: 13 11 14

• Headspace केनद्रले सवाथि सेवाका कामिािहि- जज पी, मनरोवैज्ातनक, सामजजक 
काय्थकता्थ, िकसी ि लागु पिार्थका कामिाहरु, सललाहकाि वा युवा काय्थकता्थहरुमा 
पहुँच गिाऊँिछ। वेिकः www.headspace.org.au

• eheadspace ले हपताकरो सातै दिन तिहान ९.०० िजे िेखी दिऊँसरो १.०० िजे समम 
गरोपय टेवाहरु उपलब्ध गिाऊँिछ। वेिकःwww.eheadspace.org.au

• Reachout ले तवशेषगिी युवाहरुकरो लातग तिजाईन गरिएकरो तथय पत्रहरु, फरोिमहरु 
उपलब्ध गिाऊँिछ। वेिकः www.reachout.com.au

• Mental Health Line ले मानशशक सवाथि पेशेवािहरु संग सम्पक्थ  गिाईदिनछ। 
फरोनकः1800 011 511 

• Kids Help Line ले ५-२५ वष्थ उमेिकाहरुकरो लातग तनजी ि गरोपय, फरोन पिामश्थ 
उपलब्ध गिाऊँिछ। फरोनकः 1800 551 800 

• Suicide Call Back Service ले दिनकरो २४ घणटानै तनशुलककः फरोन, भितियरो ि 
अनलाई पिामश्थ उपलब्ध गिाउँिछ। फरोनकः1300 659 467

्यदद तपाई ईमरजेनसीमा हुनुहुनछ र ततकाल सेवाको जरुरी परेको छ भने 
००० मा फोन गनु्नहोला

काममा समर्थन  
हाससल गनने 

SafeWork NSW 
W: www.safework.nsw.gov.au 
फरोनकः 13 10 50 
ई-मेलकः contact@safework.nsw.gov.au

icare 
W: eml.com.au/make-a-claim 
फरोनकः 13 77 22
ई-मेलकः newclaims@eml.com.au

SIRA 
W: www.sira.nsw.gov.au 
फरोनकः 13 10 50 
ई-मेलकः contact@sira.nsw.gov.au

WIRO
W: www.wiro.nsw.gov.au
फोनः 13 94 76
ई-म ेलः complaints@wiro.nsw.gov.au

Fair Work Commission 
W: www.fwc.gov.au 
फरोनकः 1300 799 675 (कारा्थलर समर बाहहरको 
ईमेजेनससी 0419 318 011) 
ई-मेलकः sydney@fwc.gov.au 

Fair Work Ombudsman 
W: www.fairwork.gov.au 
फरोनकः 13 13 94

Lawstuff 
W: www.lawstuff.org.au 
फरोनकः 9385 9588
ई-मेलकः admin@ncylc.org.au

Human Rights Commission 
W: www.humanrights.gov.au
फोनः 1300 656 419 
ई-मेलकः complaintsinfo@humanrights.
gov.au

Office of eSafety Commissioner 
W: www.esafety.gov.au 
फरोनकः 1800 880 176

NSW Police 
फोनः 131 444 (साधारण सोधपुछ)

NSW Ombudsman 
W: www.ombo.nsw.gov.au 
फरोनकः 1800 451 524 
ई-मेलकः nswombo@ombo.nsw.gov.au

Anti-Discrimination Board 
W: www.antidiscrimination.justice.
nsw.gov.au 
फरोनकः 1800 670 812
ई-मेलकः complaintsadb 
@justice.nsw.gov.au

Australian Taxation Office
W: www.ato.gov.au

Revenue NSW 
W: www.revenue.nsw.gov.au 
(‘working order’ खोजनुहोला)

Translation Information Service 
W: www.tisnational.gov.au 
फरोनकः 131 450 (२४ घण्े सेवा)

National Relay Service  
(24 घं्े की सेवा) 
इन्रने् /कैप्शन के सार ररले फोन:  
www.internet-relay.nrscall.gov.au
TTY/धवनसी कलः 133 677
बोलने र सुनेः 555 727
SMS ररले: 0423 677 767

्यो गाईड तपाईलाई आवश्यक परेको समर्नन हाससल गनने प्ारम्भिक  
फवनदु हो।  
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तपाईकरो काय्थथिलकरो सवाथि ि सुिक्ाकरो  
समर्थनकरो लातग...
मलाई लागछ म काममा घाईते हुन सकछु (उदारहणको लाफग – मेरो 
अवशराहरु सुरक्षित छैनन् वा मैले सफह तासलम हाससल गरेको छैन)
• SafeWork NSW ले काममा तपाईकरो सुिक्ा अमधकािकरो िािेमा ि यदि तपाई वा 

अनय सहकममीहरुलाई खतिा छ िन्ने लागेमा उललेख गन्थ सकिछ। 

म काम्बाट घाईते, वा फवरामी भएको छु
• तपाईकरो िरोजगाििातालाई जानकािी गिाउनुहरोला।
• यदि तपाई काय्थ थिलमा घाईते हुनुिएकरो छ िने तपाईलाई मेतिकल उपचाि वा तलि 

सरोधिना्थकरोलातग icare ले मद्दत गन्थ सकिछ।
• प्ाननत्य वीमा परर्योजना फनका्य (State Insurance Regulatory 

Authority (SIRA)) ले तपाईकरो िरोजगाििाता वा मेतिकल प्िन्धकहरु संगकरो उजुिी 
व जजज्ासाहरुलाई जवाफ दिनकरोलातग मद्दत गन्थ सकिछ।

• कामदारहरुको सोधभना्न ्वतनत्र पुनरावलोकन का्या्नल्य (Workers 
Compensation Independent Review Office (WIRO)) ले वीमा गनने 
संथिाहरु संगकरो सरोधपुछ वा उजुिीकरो जवाफ दिनकरो लातग मद्दत गन्थ सकिछ।

मलाई लागछ मेरो काममा मलाई हेपाईको सामना गनु्न परेको छ 
(साईवर –्बुसलङ्ग वा त्वीरमा – आधाररत अपहेलना लगाएत) 
• SafeWork NSW ले यदि तपाईलाई अपहेलना िैिहेकरो राहा छ ि तयसकरो िािेमा के 

गन्थ सतकनछ िन्ने िािेमा मद्दत गन्थ सकिछ।
• Fair Work Commission ले अपहेलना गन्थ सरोकने आिेश जािी गन्थ सकिछ 

(तनवेिन शुलककः), वा सुल्ाउनकरो लातग मधयथिता गन्थ सकिछ।
• Office of the eSafety Commissioner ले साईवि –िुशलङ्ग वा तसवीिमा – 

आधारित अपहेलनाकरो िािेमा मद्दत गन्थ सकिछ। 
• NSW Police ले तपाईकरो गरोपय तसवीि वा भितियरो आिान प्िान गनने व्यक्तीलाई 

आपिामधक मुद्दा जाहेि गन्थ सकिछ।  

मलाई लागछ मेरो का्य्नस्थलमा मलाई भेदभाव गररएको छ
• Australian Human Rights Commission ले ििेिाव वा अपहलेनाकरो 

उजुिीकरो लातग मद्दत गन्थ सकिछ उिािहणकरो लातग – िाजनैततक तवचािधािा वा धम्थकरो 
कािण।

• Anti-Discrimination Board ले उमेि, लैंतङ्गक, जातत वा लैतङ्गक िेििावकरो 
उजुिीकरोलातग मद्दत गन्थ सकिछ।

मैले मेरो काममा हहंसा वा हहंसाको खतरा अनुभव गरेको छु (ग्रहाक वा 
कामकै व्यसक्हरु्बाट) 
• यदि तपाईलाई असुिभक्त अनुिव िएमा NSW Police लाई ००० मा फरोन गनु्थहरोला।
• यदि तपाईलाई आफु वा अनय व्याक्तीहरु यदि काममा खतिामा छ िन्ने लागेमा 

SafeWork NSW ले तपाईलाई काममा सुिक्ाकरो अमधकाि ि तयसकरो लातग समर्थन 
गि्थछ।   

तपाईकरो काय्थथिलकरो हाशसल गनुपनने अमधकािकरो 
लातग समर्थन...
मलाई मेरो रोजगारदाता(मासलक) वा सुपरभाईजरले का्य्नस्थलमा भएको 
दुघ्नटना पसछ काम फरकंन ददएन 
• SafeWork NSW तपाईलाई सञचरो िैिेकरो िेलाकरो लातग आफुलाई सुहाऊँिरो काम 

दिनकरो लातग माशलक संग कुिा गरिदिनेछ।  

मलाई लागछ मलाई अनुसचत रुपमा हटाईएको छ वा काम छोड्न ्बाध्य 
्बनाईएको छ   
• यदि तपाईलाई कामिाट िखा्थसत गरिएकरो छ (तपाईले िख्थसत गरिएकरो २१ दिन भित्रमा 

तनवेिन अतनवाय्थ रुपमा पेश गरि सकनुपननेछ) िने Fair Work Commission ले 
मद्दत गन्थ सकिछ।  

मलाइ लागछ मलाई सफह तल्ब ददईएको छैन, सफह फ्बदा ददएको छैन, वा 
अन्य मैले पाउनु पनने कुराहरु पाएको छैन 
• िेतलि लगाएतका तपाईकरो काय्थथिलकरो अमधकाि ि हककरो िािेमा Fair Work 

Ombudsman ले िन्नेछ (शुरुमा परिक्णकरो लातग लगाईएकरो काम), तलि 
िुक्ानीकरो पचा्थ हाशसल गनने ि काम संग समिन्न्धत कुिाहरु खरिि गनने(उिािहणकरो 
लातग- परोशाक)।तपाईले पाउनुपनने के हरो तयरो तहसाि गन्थकरोलातग तलि ि छुट्टी तहसािकरो 
कयालकुलेटि प्यरोग गनु्थहरोला।  

मलाई लागछ मेरो कामदार दघ्नटनाको भुक्ानी (workers 
compensation payment) गलत रकम भुक्ानी गररएको छ।। 
• Workers Compensation Independent Review Office ले तपाईकरो 

वीमा मा सम्पक्थ  गिेि तपाईकरो िुक्ानी सतह छ छैन हेन्थ सकिछ।।

म मेरो कानूनी असधकार र जजम्बेवारी जान् चाहानछु
• तपाईकरो कानूनी अमधकाि ि जजमिेवािीकरो िािेमा सु्ाव ि जानकािी LawStuff ले 

दिन सकिछ। 

NSW सरकारी एजेनसी वा सामुदाय्यक सेवा संस्था(उदारहणकोलाफग 
NSW प्हरी, TAFE NSW, NSWको साव्नजफनक फवश्वफवद्ाल्यहरु, 
स्थाफन्य पररषद,् Rail Corp) ले मलाई गरेको व्यवहार प्ती म खुशी छैन।

• यदि NSW सिकािी एजेनसी वा सामुिामयक सेवा संथिा ले तपाईलाई गिेकरो व्यवहाि 

प्ती म खुशी छैन िने NSW Ombudsman ले पुनिावलरोकन गन्थ सकिछ।  


