
Mayroong hanay ng suporta at impormasyong 
magagamit kung kayo ay may problema sa 
trabaho.

SUPORTA PARA… 
SA MGA  IBANG SITWASYON SA TRABAHO 
Kailangan ko ng “tax file number”  
• May impormasyon sa website ng Australian Taxation Office (ATO) 

kung paano mag-aplay nito.

Nahihirapan akong magbayad sa mga multa ng gobyernong 
NSW (katulad ng multa sa trapiko)
• Ang Revenue NSW ang kakausap sa inyo tungkol sa mga 

mapagpipiliang katulad ng Work and Development Order, 
kung saan ang inyong multa ay mababayaran sa pagtatrabaho 
ng walang bayad sa isang aprobadong samahan o pag-aaral o 
pagpapagamot.  

SUPORTA PARA… SA MGA 
PANGANGAILANGAN SA KOMUNIKASYON
Kailangan ko ng isang interpreter
• Ang Translating and Interpreting Service (TIS National) at 

tumutulong sa mga taong hirap sa pagsasalita ng Ingles at 
karamihang serbisyo dito ay walang bayad.  

Ako ay nangangailangan ng tulong dahil mahina ang aking 
mata at taynga
• Nagbibigay ang National Relay Service ng serbisyo sa telepono at 

maaaring tumawag na gamit ng ibat-ibang paraan – sa computers, 
tablets, teleponong mobile, ordinaryong telepono o isang TTY 
(teletypewriter). 

SUPORTA PARA… 
SA KALUSUGAN NG KAISIPAN 
 Kailangan akong may makausap
• Nagbibigay ang Youth Beyond Blue ng impormasyon tungkol sa 

pagkakabagabag, depresiyon at pagpapatiwakal sa mga kabataang 
may edad 12–25 taon. Web: www.youthbeyondblue.com o Tel: 1300 
22 4635

• May 24 oras na suporta at pangpigil ng pagpatiwakal ang Lifeline 
para sa mga taong dumaranas ng krisis. Web: www.lifeline.org.au o 
Tel: 13 11 14

• Ang mga sentro ng Headspace ay tumutulong sa paggamit ng mga 
pangkalusugang serbisyo: doktor, sykolohista, panglipunang kawani, 
kawani laban sa alak at druga, tagapayo o kawaning pangkabataan. 
Web: www.headspace.org.au

• Ang eheadspace ay nagbibigay ng kumpidensyal na tulong pitong 
araw ng isang linggo sa pagitan ng 9:00n.u at1:00n.h. Web: www.
eheadspace.org.au

• Ang Reachout ay nagbibigay ng mga pulyetos, pa-miting at ibang 
mapagkukunan para sa mga kabataan. Web: www.reachout.com.au

• Ang Mental Health Line ay makakatulong sa pagtawag ng 
propesyonal sa kalusugang pangkaisipan. Tel: 1800 011 511 

• Ang Kids Help Line ay nagbibigay ng pribado at kumpidensyal na 
pagpapayo sa telepono para sa mga kabataang may edad 5–25 taon. 
Tel: 1800 551 800 

• Ang Suicide Call Back Service ay nagbibigay ng walang bayad na 
pagpapayo sa telepono, video at internet ng 24 oras kada araw. Tel: 
1300 659 467

KUNG MAY EMERHENSYA AT KAILANGAN NG KAAGAD NA 
SUPORTA, TUMAWAG SA 000

Pagkuha ng suporta 
sa trabaho

SafeWork NSW 
W: www.safework.nsw.gov.au 
P: 13 10 50 
E: contact@safework.nsw.gov.au

icare 
W: eml.com.au/make-a-claim 
P: 13 77 22
E: newclaims@eml.com.au

SIRA 
W: www.sira.nsw.gov.au 
P: 13 10 50 
E: contact@sira.nsw.gov.au

WIRO
W: www.wiro.nsw.gov.au
P: 13 94 76
E: complaints@wiro.nsw.gov.au

Fair Work Commission 
W: www.fwc.gov.au 
P: 1300 799 675 (emerhensya kapag 
walang opisina 0419 318 011) 
E: sydney@fwc.gov.au 

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

Lawstuff 
W: www.lawstuff.org.au 
P: 9385 9588
E: admin@ncylc.org.au

Human Rights Commission 
W: www.humanrights.gov.au
P: 1300 656 419 
E: complaintsinfo@humanrights.
gov.au

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

NSW Police 
P: 131 444 (pangkalahatang pagtatanong)

NSW Ombudsman 
W: www.ombo.nsw.gov.au 
P: 1800 451 524 
E: nswombo@ombo.nsw.gov.au

Anti-Discrimination Board 
W: www.antidiscrimination.justice.
nsw.gov.au 
P: 1800 670 812
E: complaintsadb 
@justice.nsw.gov.au

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

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

Translation Information Service 
W: www.tisnational.gov.au 
P: 131 450 (24 oras na serbisyo) 

National Relay Service  
(24 oras na serbisyo)  
Tawagan sa internet/captioned relay: 
www.internet-relay.nrscall.gov.au
Tawagan sa TTY/boses: 133 677
Speak & Listen: 555 727
SMS relay: 0423 677 767

Itong patnubay ang simula ng pagkuha sa suportang 
kailangan ninyo. S
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SUPORTA PARA… SA INYONG KALUSUGAN AT 
KALIGTASAN SA LUGAR NG TRABAHO 
Nag-aalala akong masugatan sa trabaho (hal. hindi ligtas ang 
mga kondisyon o kulang ang natanggap kong pagsasanay).
• Ang SafeWork NSW ang magsasabi tungkol sa inyong mga 

karapatang pangkaligtasan sa trabaho at tutulong kung may 
panganib sa inyo o sa inyong mga kasama.  

Ako ay nasaktan o nagkasakit sa trabaho 
• Sabihin ito sa taga-empleyo.
• Matutulungan kayo ng icare na maghabol upang magamot o 

mabayaran ng sweldo kung nasugatan sa trabaho.
• Matutulungan kayo ng State Insurance Regulatory Authority 

(SIRA) na sumagot sa mga katanungan o sa pagtrato sa mga reklamo 
tungkol sa inyong taga-empleyo o manggagamot.

• Workers Compensation Independent Review Office (WIRO) ay 
makakatulong sa inyo na sumagot sa mga katanungan o sa pagtrato 
sa mga reklamo tungkol sa tagaseguro. 

Palagay ko na inaapi ako sa trabaho (kasama ang  pananakot 
o pang-aabuso sa sosyal medya)
• Tutulungan kayo ng SafeWork NSW na malaman kung nangyayari 

ang pang-aapi at kung ano ang dapat gawin tungkol dito.
• Magbibigay ang Fair Work Commission ng kautusang ihinto ang 

pang-aapi (may babayarang aplikasyon), o may mamagitan sa 
pagresolba nito.

• Ang Office of the eSafety Commissioner ay makakatulong tungkol 
sa pang-aapi sa sosyal midya.

• Maaaring magsalang ng kaso ang NSW Police laban sa taong 
nagkakalat ng malaswang imahe ninyo.

 Palagay ko may diskriminasyon laban sa akin sa trabaho 
• Makakatulong ang Australian Human Rights Commission sa 

pagresolba ng mga reklamo laban sa diskriminasyon o pang-aapi, 
(hal. opinyon sa politika o relihiyon).

• Makakatulong ang Anti-Discrimination Board sa mga reklamo ng 
diskriminasyon dahil sa edad, kasarian, lahi o sekswalidad.

Naranasan ko ang karahasan o banta ng karahasan sa trabaho 
(mula sa mga kustomer o katrabaho)
• Tumawag sa NSW Police sa 000 kung kayo ay nanganganib.
• Ang SafeWork NSW ang magsasabi tungkol sa inyong mga 

karapatang pangkaligtasan sa trabaho at susuporta sa inyo at mga 
kasama kung may panganib.

SUPORTA PARA…SA MGA BIGAY-KARAPATAN 
SA TRABAHO 
Hindi ako pinayagan ng aking taga-empleyo o superbisor na 
bumalik pagkatapos ng pagkapinsala ko sa trabaho
• Ang SafeWork NSW ay kakausap sa inyong taga-empleyo 

tungkol sa pagbibigay sa inyo ng trabahong nababagay habang 
nagpapagaling.  

Ako ay maaaring hindi makatarungang tinanggal o 
sapilitang napa-alis sa trabaho
• Ang Fair Work Commission ay makakatulong kung kayo ay inalis sa 

trabaho (mag-aplay sa loob ng 21 araw mula pagkaalis sa trabaho).
Maaaring hindi ako sinasahuran ng tama, hindi nakakakuha 
ng tamang bakasyon o binibigyan ng mga benepisyong 
nararapat sa akin.  
• Ang Fair Work Ombudsman ang makapagsabi tungkol sa inyong 

mga karapatan at benepisyo sa trabaho, pati ang walang sahod na 
pagtrabaho (halimbawa – mga pagsubok sa trabaho), pagkakaroon 
ng isang “pay slip” at pamimili ng mga bagay na may kaugnayan sa 
trabaho (halimbawa - uniporme). Gamitin ang mga “pay and leave 
calculators” upang malaman ang benepisyo ninyo. 

Baka ang aking kabayaran sa ‘workers compensation’ ay 
hindi tama.
• Ang Workers Compensation Independent Review Office ay 

maaaring magtanong sa inyong tagaseguro upang malaman kung 
tama ang inyong kabayaran.

Gusto kong malaman ang aking mga karapatang legal at 
responsibilidad
• Ang LawStuff ay nagbibigay ng payo at impormasyon tungkol sa 

inyong karapatang panglegal at responsibilidad.

Galit ako sa maling pagtrato ng isang ahensya ng 
gobyernong NSW o serbisyong pangkomunidad (halimbawa 
ang NSW Police, TAFE NSW, mga paaralan ng NSW, mga lokal 
na konseho sa NSW , Rail Corp)
• Ang NSW Ombudsman ang magrerepaso sa mga reklamo tungkol 

sa hindi magandang pagkatrato sa isang ahensya ng gobyernong 

NSW o samahang pangkomunidad.


