
Serviços gratuitos de intérpretes por telefone estão disponíveis para contatar 
organizações governamentais, alguns serviços comunitários e profissionais médicos  
e de saúde. Ligue 13 14 50.

Encontrar um lugar apropriado para morar é uma parte importante da sua experiência 
de estudar na Austrália. Conheça bem os seus direitos e responsabilidades legais.

Antes de fazer qualquer trabalho pago, confirme que o seu visto permite que trabalhe.

Há um piso salarial mínimo nacional e pode ganhar mais caso trabalhe aos finais 
de semana ou à noite. Há direitos que precisa conhecer como pagamento extra 
por trabalho temporáro e fundo de previdência social (superannuation). Você pode 
receber de volta o pagamento do seu fundo de previdência quando for embora da 
Austrália.

A Polícia existe para ajudar você e a comunidade. Muitos estados tem Oficiais de 
Ligação às Comunidades Multiculturais.

Em caso de emergência, ligue 000 para ser atendido pela polícia, bombeiros ou uma 
ambulância. Para assistência da polícia ou para questões que não são urgentes,  
ligue 131 444 (excluindo o estado de Victoria).

Conheça os seus direitos trabalhistas e tudo a que tem direito:

 - Fair Work Ombudsman: fairwork.gov.au, 13 13 94 (Proteção ao Trabalhador)
 - ATO: ato.gov.au, 13 28 61 (Receita Federal)
 - Regras de trabalho para quem tem visto de estudante: 

homeaffairs.gov.au/trav/stud/more/work-conditions-for-student-visa-holders

Faça uma busca online por ‘tenants’ union’ (sindicato de locatários) 
ou ‘fair trading’ (comércio justo) no seu estado ou território.

É obrigatório ter um registro no TFN/Tax File Number antes  
de trabalhar ato.gov.au/Individuals/Tax-file-number 

Faça uma busca online por ‘Police’ no seu estado ou território
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Assalto sexual e assédio sexual são ilegais na Austrália. Caso tenha alguma 
experiência com isso e queira conversar com alguém para obter apoio ou informações, 
contate:

 - Os serviços de apoio ao estudante no seu campus, funcionários de segurança do 
campus, um professor ou um tutor

 - A sua polícia local 
 - 1800RESPECT: 1800 737 732
 - Lifeline: 13 11 14 
 - Kids Helpline: 1800 55 1800
 - Especificamente para LGBTI - QLife: 1800 184 527 

Para o tratamento de doenças e para testes de saúde, consulte um médico ou um 
centro de saúde. Em caso de emergência, vá ao hospital mais próximo. Caso precise ir 
ao médico, o seu seguro internacional de saúde deverá cobrir parte dos gastos.

Serviços de apoio à saúde mental estão disponíveis para pessoas de diversas origens 
culturais e linguísticas.

Descubra estes serviços:

- serviço local de saúde: healthdirect.gov.au, 1800 022 222
- hospital local: myhospitals.gov.au
- faça uma busca online por ‘transcultural mental health’ no seu estado ou território. 

Dependendo do estado ou território em que está, poderá talvez ter acesso a serviços 
jurídicos – Legal Aid - que são confidenciais, gratuitos, e que podem oferecer serviços 
importantes para auxiliar estudantes com problemas antes que eles se tornem muito 
maiores.

Os seguintes estados oferecem serviços especializados para estudantes estrangeiros:

 - NSW: Serviço de Advogados para Estudantes Estrangeiros do Centro Legal  
de Redfern - rlc.org.au, 02 9698 7645

 - VIC: International Student Work Rights Legal Service (Serviço de Advogados para os 
Direitos Trabalhistas de Estudantes Estrangeiros), info@studymelbourne.vic.gov.au  
or call 1800 056 449 (chamada gratuita desde telefones fixos)
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Não se sinta constrangido/a ou envergonhado/a se algo aconteceu 
com você. Há uma variedade de serviços de apoio e de ajuda.

Faça uma busca online por ‘Legal Aid’ ou ‘Community Legal Centre’ 
no seu estado ou território.

Estudantes estrangeiros não devem ter medo de buscar ajuda de 
advogados. Buscar aconselhamento legal não coloca em risco o 
visto do estudante.

Recursos de Amplo Apoio Dead Lucky 2018   Publicados em julho de 2018 pela SBS. A SBS reconhece os donos tradicionais do país em toda a Austrália.

Dead Lucky
Uma nova série criminal australiana.  Dois detetives com origens completamente 
diferentes e uma casa de estudantes estrangeiros com grandes sonhos.  Assista Dead 
Lucky na SBS e SBS On Demand. 

Visite o Guia da Imigração da SBS (Settlement Guide) para obter mais informações sobre como estabelecer-se na Austrália  
sbs.com.au/radio/settlement-guide e acompanhe os programas da Rádio SBS em 68 línguas diferentes.
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