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وقتی که شما دراسترالیا کار می کنید و استخدام هستید ، حقوق می گیرید و باید 
از پولی که در می آورید مالیات بپردازید. 

حقوق گرفنت برای کار
وقتی که شما حقوق می گیرید یک فیش حقوقی pay slip می گیرید. فیش حقوقی 

تان نشان می دهد که چقدر به شما پرداخت شده است، چقدر مالیات پرداخته اید 
و چقدر پول بازنشستگی به صندوق بازنشستگی تان ریخته شده است.

مالیات 
وقتی در استرالیا کار می کنید به دولت استرالیا مالیات می دهید و به این ترتیب 

دولت پول دارد که خدماتی را که جامعه نیاز دارد مثل بیمارستان ها، مدارس، 
جاده ها و وسایل نقلیه عمومی )اتوبوس و قطار( فراهم کند.

Tax file numberشماره پرونده مالیاتی
هر کس در استرالیا شماره پرونده مالیاتی خودش را دارد. شما برای کار کردن در 
استرالیا به شماره پرونده مالیاتی نیاز دارید. وقتی که شما کاری را شروع می کنید 

باید شماره پرونده مالیاتی تان را به کارفرمایتان بدهید. 

بازنشستگی
این پولی است که برای وقتی شما پیر می شوید و دیگر کار منی کنید پس انداز 

می شود. این پول توسط کارفرمایتان در یک صندوق بازنشستگی گذاشته می شود.

بخاطر داشته باشید
وقتی شما در استرالیا کار می کنید و استخدام هستید حقوق می گیرید.  �

وقتی شما در استرالیا کار می کنید به دولت استرالیا مالیات )پول( می دهید.  �
بازنشستگی پولی است که برای وقتی که پیر می شوید و دیگر کار منی    �

کنید پس انداز می شود.   
کارفرمای شما معموال باید 9 درصد اضافه بر درآمدتان را به یک     �

صندوق بازنشستگی برای شما بپردازد.  

از کجا کمک و اطالعات بیشتری بگیرید 

مایکل کار تازه اش را شروع 
می کند 

مایکل برای سه ماه بیکار بوده است و 
برای کمک به خرید چیزهایی که الزم 

دارد از سنترلینک پول گرفته است.

او یک آگهی برای فروشندگی را در یک 
فروشگاه لباس محلی دید. او تقاضا داد، 

برای مصاحبه رفت و کار را گرفت. 

بعد، مایکل یک نامه از کارفرمای 
جدیدش با جزئیاتی در مورد کار تازه اش 

دریافت کرد.

مایکل نامه را خواند. نامه می گفت که 
اسم کارفرمایش جک اسمیت هست و 

 Clothes اسم شرکت لباس برای ما
for Us هست. همچنین نامه می گفت 
که اسم شغل “فروشنده لباس” هست، 
مایکل 16 دالر در ساعت خواهد گرفت 

و برای 25 ساعت در هفته نیمه وقت کار 
خواهد کرد. 

بعد از دو هفته کار کردن، مایکل 
اولین حقوق اش را دریافت کرد. به او 

همچنین یک فیش حقوقی داده شده 
بود. او می توانست ببیند که چقدر به 
او پرداخت شده است، چقدر مالیات 

داده است و میزان بازنشستگی که 
کارفرمایش به صندوق بازنشستگی 

مایکل ریخته است چقدر هست. 

مایکل در فیش حقوقی اش دید که 
800 دالر برای کار دو هفته کسب کرده 
است و 85 دالر مالیات داده است. او 
همچنین دید که کارفرمایش 72 دالر 

به یک صندوق خاص برای بازنشستگی 
اش پرداخته است.

هفته بعد، مایکل حقوق اش از 
سنترلینک را دریافت کرد.

مایکل می دانست که مهم هست به 
سنترلینک در مورد شغل تازه اش بگوید 

تا آنها بتوانند مقداری را که به او می 
دهند تغییر بدهند. نگفنت به سنترلینک 

بدان معنی هست که سنترلینک به 
مایکل پول بیشتری می پرداخت و بعد 
او بدهکار می شد. او باید آن بدهی را 
می پرداخت یا دچار مشکل می شد. 

مایکل به سنترلینک تلفن کرد تا در مورد 
شغل تازه اش به آنها بگوید و یک نسخه 

از نامه کارفرمایش را برایشان فرستاد.

کار کردن در استرالیا

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بازنشستگی، از وب سایت MoneySmart به آدرس 
www.moneysmart.gov.au دیدن کنید یا - به شماره 630 300 1300 زنگ بزنید.

 اگر شما با کارفرمایتان مشکل دارید و می خواهید در مورد حقوق تان بعنوان کارمند 
 بیشتر بدانید با وب سایت کار منصفانه متاس بگیرید یا به www.fwa.gov.au در -

Fair Work Australia در استرالیا 675 799 1300 زنگ بزنید.
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