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ĐIỀU GÌ ĐÃ THAY ĐỔI? 
Giải thưởng là một tài liệu pháp lý nêu rõ các mức lương tối thiểu và các điều kiện làm việc. Giải thưởng 

áp dụng cho công việc bạn thực hiện tùy thuộc vào ngành bạn làm việc và công việc bạn đang làm. Tại 

nơi làm việc của chúng tôi, bạn được trả bằng Giải thưởng Nghề làm vườn. 

 Gần đây, Chính phủ đã có những thay đổi đối với Giải thưởng Nghề làm vườn cho những người làm 

nghề làm vườn. Điều này bao gồm những thay đổi đối với cách tính các mảnh, đảm bảo mức lương tối 

thiểu và loại hồ sơ chúng tôi lưu giữ. Nếu bạn là một công nhân bình thường được trả lương theo giờ, 

thì không có thay đổi nào. 

TỶ LỆ GIỜ - NHÂN VIÊN THƯỜNG GẶP 
Từ Thứ Bảy, ngày 30 tháng 4, bạn sẽ được trả theo giờ. Tỷ lệ hàng giờ của bạn sẽ là:  

Your Base Rate  25% Casual Loading  Your Total Rate 

$20.33 + $5.08 = $25.41 

Tăng ca 
Những người tiền lương tính theo giờ sẽ được trả tiền làm thêm giờ khi làm việc nhiều hơn:  

• 12 giờ trong ngày hoặc theo ca, hoặc 
• 304 giờ bình thường trong khoảng thời gian 8 tuần. 

 Khi bạn làm việc ngoài giờ, bạn sẽ được trả: 

• Thời gian rưỡi, bằng 150% tỷ lệ hàng giờ bình thường của bạn, và  
• Tải thông thường, bằng 25% mức bình thường hàng giờ của bạn.  

Hình phạt ban đêm 
Những người làm việc theo tỷ lệ giờ làm việc từ 8 giờ  31 phút tối đến 4 giờ 59 phút sáng vào bất kỳ 
ngày nào trong tuần (trừ ngày lễ) được trả lương: 

• tỷ lệ hàng giờ bình thường, và 
• Phí phạt đêm 15% và 
• Tải thông thường, bằng 25% mức bình thường hàng giờ của bạn 

Các ngày lễ 
Những người tiền lương theo giờ làm việc vào ngày nghỉ lễ được trả lương: 

• Nhân đôi thời gian, bằng 200% tốc độ bình thường hàng giờ của bạn, và  
• Tải thông thường, bằng 25% mức bình thường hàng giờ của bạn.  

Tặng kem 
Một số công việc theo giờ cũng có thể bao gồm một khoản tiền thưởng. Đây sẽ là phần thưởng mục tiêu 
dựa trên hiệu suất và được trả theo quyết định của trang trại. Để biết thêm thông tin, vui lòng trao đổi 
với người giám sát của bạn. 
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TỶ LỆ MẢNH - CÔNG NHÂN TÌNH HUỐNG 
Đôi khi bạn có thể được trả theo tỷ lệ mảnh thay vì trả theo giờ. Nếu bạn sẽ được trả theo từng mảnh, bạn sẽ 

được cung cấp một bản ghi chép cho bạn biết tỷ lệ từng mảnh trước khi bạn bắt đầu công việc. 

 

HỒ SƠ MẢNH 
Một hồ sơ Piecework được trao cho bạn trước khi bạn bắt đầu làm việc trên các mảnh ghép. Nó cho bạn biết 

bạn sẽ làm gì, tỷ lệ kiện bạn sẽ được trả, ngày và giờ bạn sẽ bắt đầu được trả theo tỷ lệ kiện và cho bạn biết 

mức trả đảm bảo tối thiểu. 

 

ĐẢM BẢO TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU THEO MẢNH 
Khi bạn được trả một mức lương, bạn được đảm bảo sẽ được trả một số tiền tối thiểu cho mỗi ngày bạn 

làm việc. Tất cả những người lao động được trả một phần sẽ được đảm bảo được trả mức lương tối 

thiểu cho mỗi ngày họ làm việc. Đối với mỗi ngày làm việc, bạn sẽ nhận được ít nhất 25,41 đô la mỗi giờ 

nhân với số giờ bạn đã làm việc. 

Ví dụ: 

Nếu bạn không kiếm được 25,41 đô la mỗi giờ cho số giờ làm việc trong ngày, tiền lương của bạn sẽ 

được tính cao nhất. 

Worker Total Hours Minimum Hourly Pay Piecerate Earnings Top -Up 

Worker A 7.75 $196.93 $148.00 $48.63 

 

Nếu bạn kiếm được hơn 25,41 đô la mỗi giờ trên mảnh ghép, bạn sẽ được trả thu nhập theo mảnh của mình vì 

đó là số tiền cao hơn. 

Worker Total Hours Minimum Hourly Pay Piecerate Earnings Top -Up 

Worker B 7.75 $196.93 $299.79 - 
 

LƯU TRỮ HỒ SƠ 
Những thay đổi đối với giải thưởng hiện yêu cầu chúng tôi ghi lại thời gian bắt đầu và kết thúc của bạn mỗi ngày 

và tỷ lệ bạn được trả. Điều này có nghĩa là bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập và đăng xuất khỏi cơ quan mỗi 

ngày. 

 

KHI NÀO THAY ĐỔI ĐƯỢC ÁP DỤNG? 
Thay đổi này sẽ có hiệu lực từ kỳ trả lương đầu tiên của bạn sau ngày 28 tháng 4 năm 2022. 

 

CÂU HỎI? 
Nếu có thắc mắc, bạn có thể nói chuyện với cấp trên của mình hoặc liên hệ với nhóm Nhân sự qua 

email tại human.resources@fpg.com.au. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng truy cập : 

www.fairwork.gov.au 


