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Phép Nghỉ Thâm Niên Có Thể Sang Chuyển (Portable Long Service Leave) là gì? 
Nếu quý vị làm việc trong các Ngành Xây Cất và Xây Dựng, Cộng Đồng, Dọn Vệ Sinh Theo Hợp Đồng hoặc Bảo Vệ tại Lãnh 
Thổ Thủ Đô Úc (ACT) thì phép nghỉ thâm niên có thể sang chuyển là một loại phép nghỉ có lương mà quý vị có thể sử dụng 
sau khi đã làm việc trong một trong những ngành đó trong một khoảng thời gian nhất định. Không thành vấn đề  nếu quý 
vị đã làm việc cho các chủ lao động khác nhau, quý vị chỉ cần làm việc trong cùng một ngành trong khoảng thời gian cần 
thiết. 

• Nếu quý vị làm việc trong ngành Xây Cất và Xây Dựng thì quý vị sẽ được quyền hưởng 13 tuần phép nghỉ có lương 
sau khi đã làm việc trong ngành này được 10 năm. 

• Nếu quý vị làm việc trong ngành Cộng Đồng thì quý vị sẽ được quyền hưởng 4,33 tuần phép nghỉ có lương sau khi 
đã làm việc trong ngành này được 5 năm. 

• Nếu quý vị làm việc trong ngành Dọn Vệ Sinh Theo Hợp Đồng thì quý vị sẽ được quyền hưởng 6,06 tuần phép nghỉ 
có lương sau khi đã làm việc trong ngành này được 7 năm. 

• Nếu quý vị làm việc trong ngành Bảo Vệ thì quý vị sẽ được quyền hưởng 6,06 tuần phép nghỉ có lương sau khi đã 
làm việc trong ngành này được 7 năm. 

Cơ Quan Quản Lý Phép Nghỉ Thâm Niên Tiểu Bang ACT (ACT Long Service Leave Authority) là gì? 
Chúng tôi là một tổ chức thuộc chính phủ ACT chịu trách nhiệm quản lý phép nghỉ thâm niên có thể sang chuyển của quý 
vị. 

Làm thế nào để biết tôi đã được đăng ký? 
Nếu quý vị đang làm việc trong các Ngành Xây Cất và Xây Dựng, Cộng Đồng, Dọn Vệ Sinh Theo Hợp Đồng hoặc Bảo Vệ thì 
chủ lao động của quý vị phải đăng ký phép nghỉ thâm niên cho quý vị với chúng tôi khi quý vị bắt đầu làm việc cho họ. Sau 
khi quý vị được đăng ký, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một lá thư, cho quý vị biết về các chi tiết đăng ký của quý vị. Nếu quý 
vị không nhận được thư này, hoặc quý vị không chắc chắn liệu mình đã được đăng ký hay chưa thì quý vị nên liên lạc với 
chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi đã lưu lại chi tiết của quý vị. 

Sau khi quý vị đã được đăng ký, quý vị cũng sẽ nhận được một bản sao kê (statement) từ chúng tôi vào Tháng Mười hàng 
năm, cho quý vị biết số ngày quý vị đã làm việc trong năm, quý vị đã làm việc cho những chủ lao động nào trong năm và 
những khoản tiền lương đã được ghi nhận cho quý vị. Thông tin này rất quan trọng và được sử dụng để tính toán thời gian 
phép nghỉ thâm niên có thể sang chuyển của quý vị. Khi quý vị nhận được bản sao kê của mình hàng năm, quý vị nên kiểm 
tra xem thông tin có đúng không. Nếu quý vị cho rằng bản sao kê của mình thiếu thông tin hoặc có điều gì đó không đúng, 
quý vị nên liên lạc với chúng tôi để kiểm tra. Nếu quý vị không nhận được một bản sao kê thì xin vui lòng cho chúng tôi 
biết. Có thể chúng tôi không có chi tiết liên lạc chính xác của quý vị hoặc có thể quý vị đã không được đăng ký. 

Tôi nên làm gì nếu tôi cần thông tin về phép nghỉ thâm niên có thể sang chuyển của mình? 
Nếu quý vị muốn có thông tin về phép nghỉ thâm niên có thể chuyển dịch của mình, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi theo 
số điện thoại 02 6247 3900, hoặc gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ enquiry@actleave.act.gov.au. Nếu quý vị cần nói 
chuyện với một người bằng một ngôn ngữ không phải Tiếng Anh, xin vui lòng gọi cho Dịch Vụ Thông Dịch Qua Điện Thoại 
theo số 131 450. 
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