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وقتی در آسترالیا کار می کنید به این معنی است که شما استخدام شده اید، به شما 
حقوق داده می شود و شما باید مالیات از پولی که به دست می آورید پرداخت کنید. 

حقوق گرفنت در کار
وقتی که حقوق می گیرید، شما فیش حقوقی دریافت می کنید. فیش حقوقی به 
شما می گوید که چه مقدار حقوق دریافت کردید، چقدر مالیات داده اید و چه 

مبلغ پول بازنشستگی به صندوق بازنشستگی شما واریز شده است.

مالیات
زمانی که در آسترالیا کار می کنید به دولت آسترالیا مالیات پرداخت می کنید 

پس بدین حیث دولت بودجه دارد تا خدمات مورد ضرورت جامعه را فراهم سازد 
این خدمات همچون شفاخانه ها، مکاتب، سرک ها و ترانسپورت عمومی می باشد 

)بس ها و ترین ها(.

منبر دوسیه مالیات
هر کسی در آسترالیا دارای منبر دوسیه مالیاتی منحصر به خود است. شما برای 

کار کردن در آسترالیا به منبر دوسیه مالیاتی ضرورت دارید. وقتی کاری را آغاز می 
کنید شما باید منبر دوسیه مالیات تان را برای کارفرما فراهم کنید.

حقوق بازنشستگی
این پولی است که برای زمانی که ساخلورده می شوید و دیگر کار منی کنید برای 
شما پس انداز می شود. از طرف کارفرمای شما این پول در صندوق بازنشستگی 

گذاشته می شود.

به خاطر داشته باشید
وقتی در آسترالیا کار می کنید و استخدام هستید، به شما حقوق داده می شود.  �

وقتی در آسترالیا کار می کنید، شما به دولت آسترالیا مالیات )پول(   � 
پرداخت می کنید.  

حقوق بازنشستگی پولی است که برای شما ذخیره شده است و برای   � 
زمانی است که شما ساخلورده بوده و دیگر کار منی کنید.  

معموأل کارفرما باید 9 فیصد از حقوق شما را در صندق بازنشستگی برای   � 
شما بگذارد. این پول اضافه بر حقوق شما می باشد.  

از کجا مساعدت و معلومات بیشتر گرفت

 مایکل کار نویی آغاز 
کرده است

مایکل حداقل برای مدت 3 ماه است 
که بیکار است و مستمری سنترلینک می 

گرفته است تا بدین حیث به او کمک 
شود تا چیزها و ضروریات خود را بخرد.
او یک آگهی استخدام برای فروشنگی 
در مغازه کاال فروشی دید. او برای این 

کار تقاضا فرستاد و سپس برای مصاحبه 
رفت و برای آن کار قبول شد.

مایکل نامۀ جدیدی از کارفرما درباره 
جزئیات کار جدید دریافت کرد.

مایکل نامه را می خواند. نامه می گوید 
که نام کارفرمایش جک اسمیت است 
 Clothes( و نام کمپنی کاالها برای ما

for Us( می باشد. همچنین در نامه گفته 
شده که نام این شغل “فروشنده کاال” 
می باشد و حقوق مایکل 16 دالر برای 

 هر ساعت می باشد و او به صورت 
پاره وقت کار می کند و تعداد ساعات 

25 ساعت در هر هفته می باشد.

پس از 2 هفته مایکل اولین حقوقش را 
دریافت می کند. به او فیش حقوقی داده 
می شود. در این فیش نشان می دهد که 
چه مقدار به او حقوق پرداخت شده، چه 
مقدار مالیات پرداخت کرده است و چه 

مبلغ برای بازنشستگی او، کارفرمای مایکل 
در صندوق بازنشستگی گذاشته شده است. 

بر روی فیش حقوقی اش مایکل متوجه 
شد که مقدار 800 دالر برای 2 هفته کار 

حقوق گرفته است و 85 دالر برای مالیات 
داده است. و همچنین دید که کارفرمایش 

مبلغ 72 دالر در صندوق خاصی برای 
بازنشستگی اش گذاشته است.

هفته بعد مایکل از سنترلینک حقوقی 
دریافت می کند.

مایکل می دانست که این مهم است که 
به سنترلینک در مورد کار جدیدش بگوید 

و بدین حیث آنها می توانند تغییرات 
الزم در مستمری سنترلینک را بدهند. با 
نگفنت به سنترلینک به این معنی است 

که ممکن است پول بسیار زیادی از 
سوی سنترلینک به او پرداخت شود و 
بدهکار گردد. او باید آن پول را به آنها 

برگرداند و یا دچار مشکل شود.
مایکل به سنترلینک زنگ می زند و درباره 
کار جدیدش به آنها می گوید و همچنین 

یک کاپی از نامه کارفرما را نیز می فرستد.

کار کردن در آسترالیا

 )MoneySmart( برای کسب معلومات بیشتر درباره بازنشستگی به ویبسایت مانی اسمارت
www.moneysmart.gov.au بروید و یا به تیلفون با منبر 630 300 1300 زنگ بزنید.

 اگر با کارفرمایتان مشکلی دارید، یا می خواهید به عنوان یک کارمند درباره قانون هایتان 
 )Fair Work Australia( www.fwa.gov.au بیشتر بدانید، به ویبسایت کار عادالنه آسترالیا 

بروید یا با منبر تیلفون 675 799 1300 زنگ بزنید.

http://www.moneysmart.gov.au
http://www.fwa.gov.au
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