
ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦਾ; ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜੌਬਿਕੱਪਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਿਜਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਪੂਰੀ ਜੌਬਿਕੱਪਰ
ਭੁਗਤਾਨ (ਪ�ਤੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ $1500) ਤ� ਘੱਟ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕੀ ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈ� ਨੌਕਰੀ ਤ� ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਟਰੂ ਕੈਜ਼ੂਉਲਸ:
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਕ ਕੈਜ਼ੂਉਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜੋ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਫਟਾਂ ਬਦਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾ� ਿਬਨਾਂ ਨ� ਿਟਸ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 
ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ: (ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੇ ਕੈਜ਼ੂਉਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ) ਜੇ ਤੁਸ� ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ (ਿਜਸ
ਿਵਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6-12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਜ਼ੂਉਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ), ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਸ਼ਫ਼ਟਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾ� ਖਾਰਜ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ।
 
ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾ� ਸਟ�ਡ ਡਾਉਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ:

ਜੌਬਿਕੱਪਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ
ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
ਜੇ ਤੁਸ� 7 ਸਾਲਾ ਂਤ� ਇਕੋ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਲੰਬੇ ਸੇਵਾ ਛੁੱਟੀ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ(vic.gov.au/long-service-leave);
ਜੇ ਤੁਸ� ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜਾ ਂਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਰਿਜਤ ਸਾਲਾਨਾ
ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
ਜੇ ਤੁਹਾ� ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾ� ਲੋੜ�ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ�
ਹੋਇਆ, ਤਾ ਂਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨ� ਿਟਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ, 
ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਿਜਸ ਦੇ ਤੁਸ� ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ,ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂ ਤੁਸੀ ਕਈ ਹੱਕਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ
ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ:

 
ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾ ਂਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਅਣਉਿਚਤ
ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਉਿਚਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ:
1. ਇਹ ਕਠ� ਰ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਾ ਂਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ; ਅਤੇ
2. ਇਹ ਇਕ ਸਹੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਹ� ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ -19
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ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਿਵੱਚ 12
ਸਾਲਾ ਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਲਈ (ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ)
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ � ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਦੁਆਰਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ
-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ
ਉਸਦੀ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਿਲਖਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਜੈਸਮੀਨ ਪੂਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨ� ਿਟਸ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਅਰਿਜਤ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ
ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਉਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾਇਗੀ
ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈ� ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤ� ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕੀ ਹਨ?

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ!
ਜੇ ਤੁਹਾ� ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ� ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ
(ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ) ਤ� 21 ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

https://coronavirus.fairwork.gov.au/coronavirus-and-australian-workplace-laws/pay-and-leave-during-coronavirus/jobkeeper-wage-subsidy-scheme/default
http://vic.gov.au/long-service-leave
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ਕੀ ਮੈ� ਸਟ�ਡ ਡਾਉਨ ਰਿਹੰਿਦਆ ਂਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 ਨਵ� ਅਸਥਾਈ ਕਾ�ਨਾ ਂ ਨਾਲ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੁਝ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ � ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੱੁਟੀ ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਣ, ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹਫਿਤਆ ਂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੱੁਟੀ ਦੋਗੁਣੇ ਸਮ� ਲਈ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਜਦ� ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਿਜਹਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਿਹਮਦ 1.5 ਸਾਲਾ ਂ ਤ� ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਿਵਚ
ਫੈਕਟਰੀ ਹ�ਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ
ਕੈਜ਼ੂਉਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਛੱੁਟੀ ਨਹ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਹਾਲਾਿਂਕ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਅਤੇ
ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬੌਸ ਉਸ� ਕੋਿਵਡ
-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਿਸ਼ਫ਼ਟਾ ਂ ਘਟਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਿਂਕ ਅਿਹਮਦ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੁਆਰਾ
ਪ�ਭਾਵਤ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ �
ਉਸ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜ� ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਹਮਦ ਘਟੇ ਹੋਏ ਿਸ਼ਫਟਾ ਂ�
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਫੇਅਰ
ਵਰਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਭੁਗਤਾਨ
ਜਾ ਂ ਗਲਤ ਖਾਰਜ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
 ਨੌਰਦਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਗਲ ਸ�ਟਰ: 
northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info 
ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਓਮਬਡਸਮੈਨ: 13 13 94
fairwork.gov.au  
ਜੌਬਵਾਚ:
jobwatch.org.au
ਜੌਬਸੀਕਰ ਭੁਗਤਾਨ:
servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/jobseeker-payment
ਜੌਬ ਕੀਪਰ ਭੁਗਤਾਨ: 
business.gov.au/risk-management/emergency-management/coronavirus-information-and-
support-for-business/jobkeeper-payment

ਮੁਫਤ ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ!
 
ਨੌਰਦਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਗਲ ਸ�ਟਰ: (03) 9310 4376 / admin@northernclc.org.au
ਯੰਗ ਵਰਕਰ ਸ�ਟਰ (30 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ): 1800 714 754
ਜੌਬਵਾਚ: 9662 1933
ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਲੀਗਲ ਏਡ: 1300 792 387 
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮ�ਬਰ ਹੋ, ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਸੰਬੰਧਤ ਮ�ਬਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 20 ਅਪੈਲ 2020 ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ,ਹਾਲਾਿਂਕ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਬਦਲ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾ� ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਤ� ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਕਾ�ਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਨੌਰਦਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਗਲ
ਸ�ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਜੌਬਸੀਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ
ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੌਰਦਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਗਲ ਸ�ਟਰ: 
                                 (03) 9310 4376

 

https://www.northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
http://fairwork.gov.au/
http://jobwatch.org.au/
http://servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/jobseeker-payment
http://business.gov.au/risk-management/emergency-management/coronavirus-information-and-support-for-business/jobkeeper-payment

