
Bạn có thể sử dụng dịch vụ thông dịch qua điện thoại miễn phí để liên lạc với các 
tổ chức chính phủ, một số dịch vụ cộng đồng và các chuyên viên y tế.  
Gọi 13 14 50.

Tìm kiếm nơi ở phù hợp là một phần quan trọng của trải nghiệm du học tại Úc của 
bạn. Hãy bảo đảm rằng bạn biết rõ các quyền lợi và trách nhiệm pháp lý của mình. 

Trước khi bạn làm bất kỳ công việc có trả lương nào, hãy kiểm tra xem visa của 
bạn cho phép bạn làm việc hay không.
 
Có một mức lương tối thiểu trên toàn quốc, và bạn có thể được trả thêm nếu 
bạn làm việc vào cuối tuần hoặc đêm khuya. Ngoài ra còn có các quyền lợi 
mà bạn nên biết như phụ khoản phù động (casual loading) và tiền hưu bổng 
(superannuation). Bạn có thể thu xếp để lấy lại tiền hưu bổng khi bạn rời khỏi Úc.

Cảnh sát có mặt để giúp đỡ bạn và cộng đồng. Nhiều tiểu bang có Nhân viên 
Liên lạc Cộng đồng Đa văn hóa.

Trong trường hợp khẩn cấp, gọi 000 để liên lạc với cảnh sát, cứu hoả hoặc xe cứu 
thương. Đối với các vấn đề không khẩn cấp cần sự hỗ trợ của cảnh sát, gọi 131 444 
(trừ tiểu bang Victoria).

Hiểu rõ về các quyền lợi nơi làm việc của bạn:

 - Fair Work Ombudsman: fairwork.gov.au, 13 13 94
 - ATO: ato.gov.au, 13 28 61
 - Điều kiện làm việc đối với người giữ thị thực du học:  

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

Tìm theo từ khoá ‘nghiệp đoàn những người thuê nhà’ (‘tenants 
union’) hoặc ‘giao dịch công bằng’ (‘fair trading’) tại tiểu bang hoặc 
vùng lãnh thổ của bạn. 

Bạn bắt buộc phải có Mã số Thuế (Tax File Number - TFN) trước khi làm việc 
ato.gov.au/Individuals/Tax-file-number 

Tìm theo từ khoá ‘Cảnh sát’ (‘Police’) tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ 
của bạn.
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Các hành vi tấn công tình dục và quấy rối tình dục là bất hợp pháp tại Úc. Nếu bạn 
gặp phải trường hợp này và muốn trò chuyện với ai đó để được hỗ trợ hoặc thông 
tin, hãy liên lạc:

 - Dịch vụ hỗ trợ sinh viên tại học sở của bạn, nhân viên an ninh của trường,  
giảng viên hoặc giáo viên

 - Cảnh sát địa phương của bạn 
 - 1800RESPECT: 1800 737 732
 - Lifeline: 13 11 14 
 - Kids Helpline: 1800 55 1800
 - Dành cho cộng đồng LGBTI - QLife: 1800 184 527 

Để điều trị bệnh hoặc kiểm tra sức khỏe, hãy đến gặp một bác sĩ/trung tâm y 
tế. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy đến bệnh viện gần nhất. Nếu bạn cần thăm 
khám bác sĩ, gói bảo hiểm y tế du học sinh của bạn sẽ đài thọ một phần chi phí.

Có những dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho những người đến từ các nguồn 
gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng.

Tìm kiếm:

 - dịch vụ y tế địa phương: healthdirect.gov.au, 1800 022 222
 - bệnh viện địa phương: myhospitals.gov.au
 - tìm theo từ khoá ‘sức khoẻ tâm thần xuyên văn hoá’  

(‘transcultural mental health’) ở tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của bạn. 

Tùy thuộc vào tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ bạn đang ở, bạn có thể tiếp cận các 
dịch vụ Trợ giúp Pháp lý (Legal Aid) được bảo mật, miễn phí và có thể cung cấp 
các dịch vụ quan trọng để hỗ trợ sinh viên trước khi vấn đề leo thang.

Các tiểu bang sau đây cung cấp các dịch vụ dành riêng cho du học sinh:

 - NSW: Trung tâm Pháp lý Redfern (Redfern Legal Centre) - rlc.org.au,  
02 9698 7645

 - VIC: Dịch vụ Pháp lý về Quyền Làm việc của Du học sinh (International  
Student Work Rights Legal Service), info@studymelbourne.vic.gov.au  
or call 1800 056 449 (gọi miễn phí từ điện thoại bàn)
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Hỗ trợ pháp lý 

Đừng cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ nếu có điều gì đó đã xảy ra  
cho bạn. Có một loạt các dịch vụ có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn.

Tìm theo từ khoá ‘Trợ giúp Pháp lý’ (‘Legal Aid’) hoặc ‘Trung tâm Pháp lý Cộng 
đồng’ (‘Community Legal Centre’) tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của bạn. 

Các du học sinh không nên ngại tìm kiếm trợ giúp pháp lý.  
Tìm kiếm lời khuyên sẽ không đe doạ thị thực du học của bạn.

Tài liệu Tiếp cận Dead Lucky 2018   Xuất bản vào tháng 7 năm 2018 bởi SBS. SBS công nhận các chủ nhân truyền thống của đất đai trên khắp nước Úc.

Dead Lucky
Loạt phim hành động tội phạm mới của Úc. Hai thám tử đến từ hai nguồn gốc khác nhau  
và một ngôi nhà trọ của du học sinh với những giấc mơ lớn. Xem Dead Lucky trên SBS  
và SBS On Demand.

Ghé thăm Hướng dẫn Định cư SBS (SBS Settlement Guide) để biết thêm thông tin về việc sinh sống tại Úc:  
sbs.com.au/radio/settlement-guide và nghe các chương trình bằng 68 ngôn ngữ khác nhau trên SBS Radio.
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