Work visa scams
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Work visa scams. Don’t pay
the price

к  к  . к  кш 

A scam is an attempt to intentionally mislead
people to steal money, property, or personal
information, or to dishonestly obtain
something else of value.

એક કૌભાંડ એટલે ઇરાદા ૂવક લોકોને ગેરમાગ દોરને તેમના પૈસા,

We are aware that criminals around the world
and in Australia use scams with false promises
of work and permanent residence in Australia
as a way to exploit or steal money from
people.

આપણે 2ણીએ છએ ક% િવ4ભરમાં અને ઑ67%8લયામાં 9ુનેગારો

We are committed to educating people about
the correct processes for applying to live and
work in Australia and to assist them to
protect themselves from migration fraud and
scams. It is important that you understand
your rights and your employer’s obligations to
ensure you are protecting yourself.

િમલકત, અથવા

ગત મા!હતી ચોરવા માટ%નો &યાસ અથવા

( ૂ)યની બદલે બેઈમાનીથી કંઈક બી,ુ ં &ા.ત કર/ુ.ં
લોકો પાસેથી પૈસા પડાવવા ક% શોષણના એક માગ તરક% કામના
અને ઑ67%8લયામાં કાયમી િનવાસના ખોટાં વાયદાઓ સાથે કૌભાંડો
આચર% છે.
અમે લોકોને ઑ67%8લયામાં રહ%વા અને કામ કરવા માટ% અર> કરવા
માટ% ની સાચી &!?યાઓ િવશે િશ8@ત કરવા અને તેમને માઇAેશન
છે તરિપBડ અને કૌભાંડ ોથી પોતાની 2તને બચાવવા માટ% મદદ
કરવા વચનબC છએ. તમે તમાર 2તની ર@ા કર રDાં છો તેની
ખાતર કરવા માટ% એ જFર છે ક% તમે તમારા અિધકારો અને
તમારા રોજગારદાતાની જવાબદારઓને સમજો.

Most people follow the appropriate and
lawful process in meeting visa and
sponsorship requirements, a minority do not.
We undertake a range of measures to identify
those who are engaging in fraudulent
activities and have penalties in place to deal
with visa holders and sponsors who are found
to be doing the wrong thing

મોટાં ભાગના લોકો િવઝા અને &ાયોજક જF!રયાતોને પહIચી
વળવા માટ% ઉ8ચત અને કાયદ% સરની &!?યાને અLુસરતાં હોય છે ,
અ(ુક લોકો આમ નથી કરતા. અમે છે તરિપBડMુNત &/િૃ Pઓમાં
સામેલ લોકોની ઓળખ માટ% QેણીબC પગલાં ભરએ છએ અને
ખોટ બાબતો કરતાં જણાય તેવા િવઝાધારકો અને &ાયોજકોને
દં !ડત કરવાની પણ Rયવ6થા છે .

What are we doing to stop these
scams?
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We take scams very seriously and have a
number of strategies in place to prevent
people from becoming victims of scams but
also to take action against those engaging in
fraudulent behaviour.

અમે કૌભાંડ ોને S ૂબ જ ગંભીરતા ૂવક લઈએ છએ અને લોકોને

•

•

•

! ?

કૌભાંડોના િશકાર બનતા અટકાવવા માટ% સંTયાબંધ RM ૂહરચનાઓ
ધરાવીએ છએ છે અને U લોકો છે તરિપBડ MુNત વતV ૂકમાં સામેલ
છે તેમની સામે પગલાં પણ લઈએ છએ.

We educate people about current
•
scams and the warning signs to look out
for.
We run monitoring and educational
•
campaigns in addition to standard sponsor
audits to ensure that sponsors and visa
holders are meeting their visa conditions
and sponsorship obligations in accordance
with migration laws.
We take action when visa holders and/or •
sponsors are found to be doing the wrong

અમે લોકોને હાલના કૌભાંડ ો િવશે અને ચેતવણીના સંક%તો જોતાં
રહ%વા િવશે િશ8@ત કરએ છએ.
&ાયોજકો અને િવઝાધારકો તેમની િવઝા શરતો અને 6પોWસરશીપ
ુ ાર મેળવી રDાં છે તેની
જવાબદારઓ માઇAેશન કાયદાઓ અLસ
ખાતર કરવા માટ% અમે ધોરણસરના &ાયોજક અWવેષણો ઉપરાંત
સંચાલન અને શૈ@8ણક Xંબેશો ચલાવીએ છએ.
Yયાર% કોઇ િવઝાધારકો અને/અથવા &ાયોજકો ખોZું કરતા જણાય છે
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thing, this may include visa cancellation,
administrative sanctions such as
cancellation of sponsorships, issuing
financial penalties, or taking court action.
In 2013-14, we monitored 2,294 sponsors,
resulting in 365 sanctions and 28 financial
penalties. We cancelled 10,454 subclass
457 visas where visa holders were found
to be in breach of their visa conditions.

[યાર% અમે પગલાં લઈએ છએ, Uમાં િવઝા રદ થવા, વહવટ
&િતબંધો Uમ ક% 6પોWસરશીપLું ર\કરણ, નાણાકય દં ડ 2ર કરવો
અથવા અદાલતી પગલા લેવાનો સમાવેશ થઈ શક% છે . 201314માં, અમે 2,294 &ાયોજકોની દ% ખર% ખ કર હતી, Uનાં
પ!રણામ6વFપ 365 &િતબંધો અને 28 નાણાકય દં ડ થયા હતાં.
અને 10,454 પેટા વગ 457 િવઝાઓ રદ કયા] હતા Uમાં િવઝાધારકો
તેમની િવઝાની શરતોનો ભંગ કરતા જણાયા હતા.

•

We share information and work
cooperatively with the Fair Work
Ombudsman to monitor sponsors against
their obligations. We also share
information with other government
agencies such as the Australian
Competition and Consumer Commission
(ACCC) to ensure that employment scams
or exploitation are dealt with in a
comprehensive manner.

•

અમે &ાયોજકોની તેમની જવાબદારઓ સામે દ% ખર% ખ રાખવા માટ%
Wયાય ૂણ કાય લોકપાલ સાથે મા!હતીની વહ^ચણી કરએ છે અને
સહકાર ૂણ રતે કાય કરએ છએ. રોજગાર કૌભાંડો અથવા
શોષણની સાથે Rયાપક રતે Rયવહાર કરવામાં આવે છે તેની ખાતર
કરવા માટ% અમે અWય સરકાર એજWસીઓ Uમ ક% ઑ67%8લયન
ક_પી!ટશન એWડ કંઝ`ુમર કિમશન(ACCC) ની સાથે પણ મા!હતીની
વહ^ચણી કરએ છએ

What can you do to avoid being the
victim of a work visa scam?
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There are a number of things you can do to
ensure you remain vigilant and do not
become the victim of a work visa scam.

એવી ક%ટલીય બાબતો છે Uને તમે એ ખાતર કરવા માટ% કર શકો

  к шк ! ?
છો ક% Uથી તમે સતક રહો અને વક િવઝા કૌભાંડના િશકાર ન બની
2વ.

•

•

•

Ensure you are aware of the visa
application charges and processes that
apply to your situation.
Make sure you are aware of your work
rights and your sponsor’s obligations.
Be cautious of any job offer requiring an
upfront payment or paying back some of
your salary.

•

એ aુિનિbત કરો ક% તમાર પ!રc6થિતને લા9ુ પડતા િવઝા અર>
ખચ અને &!?યાઓથી તમે સભાન હોવ.

•

એ aુિનિbત કરો ક% તમે તમારા કાય અિધકારો અને તમારા
&ાયોજકની જવાબદારઓની સભાનતા હોય.

•

એવી કોઇપણ જોબ ઑફરથી સાવધ રહો Yયાં પહ%લાંથી e ૂકવણી
કરવાની જFર પડ% અથવા તમારા વેતનનો ક%ટ લોક ભાગ પરત
e ૂકવવાનો થતો હોય.

•

•

Familiarise yourself with current scam
warnings and be alert to the warning
signs of scams.
If you use a Migration Agent, ensure you
are using a Registered Migration agent.
Always check with Office of the Migration
Agents Registration Authority to see if an
Agent is registered.

•

તમાર 2તને હાલની કૌભાંડ ચેતવણીઓથી પ!ર8ચત બનાવો અને
કૌભાંડ ોના ચેતવણી સંક%તોથી સાવધાન રહો.

•

જો તમે માઇAેશન એજWટનો ઉપયોગ કર રDાં હોવ તો, aુિનિbત
કરો ક% તમે નIધણીfૃ ત માઇAેશન એજWટનો ઉપયોગ કર રDાં છો.
એજWટ નIધણીfૃ ત છે ક% નહg તે જોવા માટ% હમhશા ઑ!ફસ ઑફ ધી
માઇAેશન ર>67%શન ઑથો!રટ સાથે તપાસ કર ,ુ ઓ.

Scenario 1 – Beware of visa scams
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Chang is a qualified chef. He wanted to find
employment in Australia in his field. Chang
thought he and his family might like living and
working in Australia and they could consider
applying for permanent residence.

ચાંગ એક લાયક શેફ છે. તે ઑ67%8લયામાં તેના @ેiમાં રોજગાર
શોધવા માંગે છે ચાંગ િવચાર% છે ક% તેને અને તેના પ!રવારને
ઑ67%8લયામાં રહ%/ ું અને કામ કર/ું ગમી શક% છે અને તેઓ કાયમી
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િનવાસ માટ% અર> કરવાLું િવચાર શક% છે .
A friend told Chang that he knew of someone
who helped to find people jobs in Australia
and could organise sponsorship under the
subclass 457 visa programme. Chang’s friend
provided him with an email address to find
out more.

એક િમiએ ચાંગને જણાRMુ ં ક% તે કોઇ એક એવી RયcNતને ઓળખે
છે Uણે ઑ67% 8લયામાં લોકોને જોjસ શોધવામાં મદદ કર છે અને
પેટાવગ 457 િવઝા કાય? મ હ%ઠ ળ 6પોWસરશીપ આયો>ત કર શક%
છે . ચાંગના િમiએ તેને વlુ 2ણકાર મેળવવા માટ% એક ઈમેઇલ
સરના(ું ુmંુ પાડ`ુ.ં

Chang emailed the contact his friend had
given him and received an immediate
response from a person called Jo. Jo said that
he could find a job for Chang as a chef with a
good restaurant in Sydney and asked Chang
to meet him at a local café to discuss the
process further.

ચાંગ તેના િમiે આપેલ સંપક પર એક ઈમેઇલ કર% છે અને જો

Chang met Jo at a local restaurant and Jo
explained to him that in order to secure a job
and visa sponsorship for Chang he would
need to pay $5000 now and then $5000 once
the job was secured. Chang thought this was
a lot of money and asked if he could speak
with the restaurant in Sydney first. Jo said
that he would ask the restaurant manager to
email Chang with more details.

ચાંગ એક 6થાિનક ર% 6ટોરાંમાં જોને મળે છે અને જો તેને સમ2વે છે

નામના RયcNત તરફથી તે એક તા[કા8લક &િતભાવ &ા.ત કર% છે .
જો જણાવે છે ક% તે ચાંગ માટ% િસડનીની એક સાર ર% 6ટIરામાં શેફ
તરક%ની નોકર શોધી આપી શક% છે અને ચાંગને એક 6થાિનક ક% ફ%માં
આગળની &!?યાની ચચા માટ% તેને મળવા જણાવે છે .
ક% ચાંગ માટ% એક aુર8@ત જોબ અને િવઝા 6પોWસરશીપ માટ% તેણે
$ 5000 હમણાં જ eુકવવા પડશે અને એકવાર જોબ aુર 8@ત થઈ
2ય [યાર પછ બી2ં $ 5000 આપવાના થશે. ચાંગ િવચાર% છે ક%
આ તો ઘણાં બધા પૈસા છે અને  ૂછે ક% oુ ં તે પહ%લાં િસડનીમાં
ર% 6ટોરાં સાથે વાત કર શક% છે . જો તેને જણાવે છે ક% તે ર% 6ટોરાં
મેનેજરને વlુ િવગત સાથે ચાંગને એક ઈમેઇલ કરવા જણાવશે.

Chang received an email from Sam at Roasted
Roo Bar and Bistro in Sydney. Sam said that
they would like to offer him a chef position
and emailed him a copy of an employment
contract. Chang looked at Roasted Roo Bar
and Bistro on the internet and thought it
looked like a great place to work.

ચાંગ િસડનીમાં રો6ટ% ડ F બાર અને 8બpો ખાતેથી સેમ પાસેથી એક
ઈમેઇલ &ા.ત કર% છે . સેમ જણાવે છે ક% તેઓ તેને શેફના પદનો
&6તાવ કર% છે અને તેને રોજગાર કરારની નકલ ઈમેઇલ કર% છે.
ચાંગ qટરનેટ પર રો6ટ%ડ F બાર અને 8બpો પર નજર નાંખે છે
અને તે કામ કરવા માટ%ની એક સરસ જrયા Uવી દ% ખાતી હોવાLું
િવચાર% છે.

Chang organised another meeting with Jo.
They met at the same restaurant and Chang
gave Jo $5000 to secure the job with Roasted
Roo Bar and Bistro.
Later that day Chang received an email from
Sam at Roasted Roo Bar and Bistro in Sydney
with a formal job offer. The email also asked
Chang to provide another $5000 to Jo, so that
all the paperwork could be lodged with the
Department of Immigration and Border
Protection. Chang made this payment to Jo.

ચાંગ જોની સાથે વlુ એક બેઠક યોU છે . તેઓ એ જ ર% 6ટોરાંમાં
મળે છે અને ચાંગ રો6ટ%ડ F બાર અને 8બpો સાથે જોબ aુર 8@ત
કર આપવા માટ% જોને $5000 આપે છે .
ચાંગ એ !દવસે પછ સેમ પાસેથી િસડનીમાં રો6ટ%ડ F બાર અને
8બpો ખાતે જોબ માટ%નો એક ઔપચા!રક &6તાવ આપતો ઈમેઇલ
&ા.ત કર% છે . આ ઈમેઇલમાં પણ ચાંગને અWય $5000 જોને  ૂરાં
પાડવા માટ% જણાવવામાં આવે છે , Uથી ઈમીAેશન અને બૉડ ર
&ોટ% Nશન િવભાગ સાથે બlું જ દ6તાવે> કાય કર શકાય. ચાંગ
જોને આ eુકવણી કર આપે છે .

Chang did not hear anything for a couple of
weeks and sent many emails to Jo, but did not
receive any response. Chang sent emails to
Sam at Roasted Roo Bar and Bistro and did
not receive any response. Chang contacted
the Department of Immigration and Border

ચાંગને બે અઠવા!ડયાઓ aુધી કં ઈ જ સમાચાર સાંભળવા મળતાં
નથી અને તે જોને ઘણાં ઈમેઇલ મોકલે છે, પરં u ુ કોઇ જ &િતભાવ
&ા.ત કરતો નથી, ચાંગ રો6ટ%ડ F બાર અને 8બpો ખાતે સેમને
ઈમેઇલ મોકલે છે અને [યાંથી પણ કોઇ &િતભાવ &ા.ત થતાં નથી.
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Protection and was advised that no
application had been lodged with the
department. Chang became very worried and
called Roasted Roo Bar and Bistro in Sydney
to speak with Sam. Roasted Roo Bar and
Bistro's manager said no-one called Sam
worked there and they did not need any
chefs. Chang explained that he had been in
email contact with Sam and gave them Sam’s
email address. Roasted Roo Bar and Bistro's
manager said the email address for Sam was
not linked to their restaurant and that they
had never heard of him.

ચાંગ ઈમીAેશન અને બૉડર &ોટ%Nશન િવભાગનો સંપક કર% છે અને
[યાંથી તેને 2ણવા મળે છે ક% િવભાગને આવી કોઈ અર> કરવામાં
આવી નથી. ચાંગ S ૂબ 8ચતાંu ુર બની 2ય છે અને સેમની સાથે
વાત કરવા માટ% િસડનીમાં રો6ટ%ડ F બાર અને 8બpોને કૉલ કર% છે.
રો6ટ%ડ F બાર અને 8બpોના મેનેજર જણાવે છે ક% સેમ નામનો કોઇ
RયcNત તેમને [યાં કામ કરતો નથી અને તેમને કોઈ શેફની
જF!રયાત નથી. ચાંગ સમ2વે છે ક% તે સેમની સાથે ઈમેઇલ vારા
સંપક માં હતો અને તેઓને સેમLું ઈમેઇલ સરના(ું આપે છે . રો6ટ%ડ
F બાર અને 8બpોના મેનેજર જણાવે છે ક% સેમ માટ%L ું ઈમેઇલ
સરના(ું તેમની ર% 6ટોરાં સાથે 8લBNડ નથી અને એ ક% તેઓએ wાર% ય
તેનાં િવશે સાંભxMુ ં નથી.

Chang was really upset as he realised he had
been the victim of a scam and had lost a lot of
his hard-earned savings.

ચાંગ ખર% ખર Rયાfુ ળ બની 2ય છે Yયાર% તેને ખબર પડ% છે ક% તે
કૌભાંડનો િશકાર બની eુwો છે અને તેની ખર મહ%નતની ઘણી
મોટ બચત 9ુમાવી e ૂwો છે .

Scenario 2 – Are you working in your
nominated position?

&'(% 2 –     к -દ - к к /

Vikram has spent the last four years in
Australia studying. While Vikram was studying
he was working 40 hours a fortnight at a local
restaurant as a waiter. As he has almost
finished his course, Vikram was becoming
nervous about his future in Australia; he
wanted to stay but did not know if he was
eligible for any other visas.

િવ?મે છે )લાં ચાર વષ ઑ67%8લયામાં ભણવામાં િવતાRયાં છે . િવ?મ

Vikram’s boss at the restaurant offered to
sponsor him as a restaurant manager. Vikram
had never worked as a restaurant manager
and his only work experience was in waiting
tables. When Vikram expressed these
concerns to his boss, his boss told him that he
would not expect Vikram to work as the
manager, but they could just tell the
Department of Immigration and Border
Protection that this was the role he had
already been filling at the restaurant and that
he would continue in that role. Vikram’s boss
said he would organise all the paperwork.

!?
Yયાર% ભણતો હતો [યાર% તે પખવા!ડયામાં 40 કલાક એક 6થાિનક
ર% 6ટોરાંમાં વેઇટર તરક% કામ કરતો હતો. Uવો તેણે પોતાનો
અyયાસ?મ  ૂણ કયz, િવ?મ ઑ67%8લયામાં તેના ભિવ{યને લઈને
8ચBિતત બWયો હતો. તે રોકાવા માંગતો હતો પરં u ુ oુ ં તે અWય િવઝા
માટ% લાયક હતો તે 2ણતો નહોતો.
ર% 6ટોરાં ખાતેના િવ?મના મા8લક% તેને ર% 6ટોરાં મેનેજર તરક%
&ાયો|જત કરવાનો &6તાવ રાTયો. િવ?મે wાર% ય ર% 6ટોરાં મેનેજર
તરક% કામ કMુ] નહોu ું અને તેનો એકમાi અLુભવ ટ%બલ પર
વેઇ!ટBગ કરવાનો હતો. Yયાર% િવ?મે તેનાં બૉસને આ 8ચBતા RયNત
કર [યાર% તેના બૉસે તેને ક}ું ક% તે િવ?મને તે મેનેજર તરક% કામ
કરશે તેવી અપે@ા રાખતાં નથી, પરં u ુ તેઓ ઈમીAેશન અને બૉડ ર
&ૉટ% Nશન િવભાગને એ/ું જણાવી શક% છે ક% આ એક જ ~ ૂિમકા છે U
તેમણે ર% 6ટોરાં ખાતે ભરવાની હતી અને તે આ ~ ૂિમકાને ચાુ રાખી
શક% છે . િવ?મના બૉસ તેને જણાવે છે ક% તેઓ બધા જ દ6તાવે>
કામLું આયોજન કર દ% શે.

Vikram’s boss said that as he was helping him
out with his visa to stay in Australia, he
wanted Vikram to pay $30,000. This was a lot
of money but as Vikram wanted to remain in
Australia he agreed to this proposal.

િવ?મના બૉસ જણાવે છે ક% તેઓ તેને ઑ67%8લયામાં રહ%વાના િવઝા
સાથે મદદ કરશે, તેઓ િવ?મ $30,000 e ૂકવે તેમ ઇછતા હતા. આ
ઘણાં બધા પૈસા હતાં પરં u ુ ક%મક% િવ?મ ઑ67%8લયામાં રહ%વા
માંગતો હોવાથી તે આ દરખા6ત માટ% તૈયાર થઈ 2ય છે .
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Vikram had to pay $10,000 to his boss before
he submitted the visa application and $20,000
once the visa had been approved.

િવ?મ િવઝા અર> ર,ૂ કર% તે પહ%લાં તેણે તેનાં બૉસને $10,000
eુકવવાના હતાં અને બી2ં $20,000 Uવો તેનો િવઝા મં,ૂર થઈ
2ય [યાર% eુકવવાના હતાં.

Vikram had a very nervous wait while his visa
was processed as he knew he wasn’t being
honest with the department. He was very
relieved when he received notification of his
visa approval and was looking forward to his
life in Australia. Even though $30,000 was a
lot of money, he was happy to be remaining
in Australia.
Vikram continued to wait tables and perform
other duties in the restaurant. Several months
after his visa was approved, monitoring
officers from the Department of Immigration
and Border Protection visited the business to
see if the sponsor and visa holders were
complying with their obligations. Vikram was
asked about his role in the business. He was
asked questions about his experience and the
duties he performed on a daily basis. Vikram
was nervous and concerned because he was
struggling to answer their questions and knew
he was being untruthful.

Yયાર% તેના િવઝાની &!?યા થઈ રહ હતી [યાર% િવ?મ S ૂબ જ
નવસ હતો ક% મ ક% તે 2ણતો હતો ક% તે િવભાગની સાથે
ઈમાનદાર ૂવક વ[યz નહોતો. Yયાર% તેણે તેના િવઝાની મં,ૂરની
a ૂચના મળ [યાર% તેણે S ૂબ જ રાહત અLુભ વી અને તેને
ઑ67%8લયામાં તેનાં >વન માટ% આશા બંધાઈ. જો ક% $30,000 S ૂબ
વધાર% પૈસા હતાં તેમ છતાં, તે ઑ67%8લયામાં રહ%વાથી Sુશ હતો.
િવ?મ ટ%બલ પર વેઇ!ટBગ કરવાLું અને ર% ટ ોરાંમાં અWય ફરજો પણ
િનભાવવાLું ચાુ રાTMુ.ં તેનાં િવઝાની મં,ૂરના ક% ટલાંક મ!હનાઓ
પછ, ઈમીAેશન અને બૉડ ર &ૉટ%Nશન િવભાગના દ% ખર% ખ રાખનાર
અિધકાર એ જોવા માટ% ક% &ાયોજક અને િવઝાધારક તેમની
જવાબદારઓLું અLુપાલન કર રDાં છે ક% નહg તે જોવા માટ%
કારોબારની (ુલાકાત લે છે. િવ?મને કારોબારમાં તેની ~ ૂિમકા િવશે
 ૂછવામાં આવે છે . તેને તેનાં અLુભવ િવશે અને રો|જBદા ધોરણે તે
U ફરજો બ2વતો હતો તેના િવશે &ો  ૂછવામાં આવે છે . િવ?મ
નવસ હતો અને 8ચBતામrન હતો કારણ ક% તે તેમનાં &ોના જવાબો
શોધવા મથી રDો હતો અને 2ણતો હતો ક% તે ખોZુ ં બોલી રDો
હતો.

Following the monitoring audit it was
determined that Vikram was not working as
the restaurant manager but rather as a
waiter. As Vikram was not working in his
nominated position, he breached his visa
conditions and his visa was cancelled. The
sponsor was also penalised for employing
Vikram in an incorrect position. The sponsor
was barred from sponsoring skilled workers
for the next five years and received a
substantial fine.
Vikram was disappointed. Not only would he
have to leave Australia, he had lost $30,000
by engaging in fraudulent conduct. He was
also informed by the department that as his
visa had been cancelled he was unlikely to be
successful in obtaining a new visa for at least
three years.

દ% ખર% ખના અWવેષણ પછ એ ન કરવામાં આRMુ ં ક% િવ?મ ર% 6ટોરાં
મેનેજર તરક% નહg પરં u ુ વેઇટર તરક% કામ કર રDો છે. ક%મ ક%
િવ?મ તેની નામાં!કત c6થિત પર કાય નહોતો કર રDો, તેણે
િવઝાની શરતોનો ભંગ કયz હતો અને તેનો િવઝા રદ કરવામાં
આRયો. િવ?મને ખોટાં પદ પર રોજગાર આપવા બદલ &ાયોજકને
પણ દં ડ કરવામાં આRયો. &ાયોજકને આગામી પાંચ વષz માટ%
fુ શળ કામદારોને &ાયો|જત કરવામાંથી મનાઈ ફરમાવાઈ અને
નIધપાi દં ડ કરવામાં આRયો.
િવ?મ િનરાશ થઈ ગયો. તેણે માi ઑ67% 8લયા જ છોડવાLું નહોu,ું
પરં u ુ છેતરિપBડ  ૂવકના વતનથી તેણે $30,000 પણ 9ુમાRયાં હતાં.
િવભાગ vારા તેને એમ પણ જણાવી દ% વામાં આRMુ ં ક% તેનો િવઝા
રદ કર દ% વાયો હોવાથી તે ઓછામાં ઓછાં iણ વષ aુધી નવો
િવઝા મેળવવામાં સફળ નહg થઈ શક%.

Scenario 3 – Know you sponsor’s
obligations

&'(% 3 –  0% якી я"દ2 34

Sasha had been working as an electrician and
had been sponsored by Down Thunder
Electrical Pty Ltd. When she agreed to work

સાશા એક ઇલે N7િશયન તરક% કામ કર રહ હતી અને તેણેને
ડાઉન થંડર ઈલેN7કલ &ા. 8લ. vારા &ાયો|જત કરવામાં આવી હતી.
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for Down Thunder Electrical Pty Ltd she was
promised that after two years they would
sponsor her for permanent residence. She
was to work 38 hours and be paid $1037 a
week. She was enjoying her time working and
living in Australia.

Yયાર% તેણી ડાઉન થંડર ઈલેN7કલ &ા. 8લ. માટ% કામ કરવા સંમત
થઈ હતી [યાર% તેણીને એ/ું વચન આપવામાં આRMું હu ું ક% બે વષ
પછ તેણીને કાયમી િનવાસી તરક% &ાયો|જત કરવામાં આવશે.
તેણીને અઠવા!ડયામાં 38 કલાક કર/ું પડuું હu ું અને $1037
eુકવવામાં આવતાં હતાં. તેણી ઑ67%8લયામાં પોતાના કાય
કરવાથી અને રહ%વાથી Sુશ હતી.

After three months of working she was
approached by her employer who demanded
she pay back money for visa costs. Overall, he
demanded she pay back $12,000. If she failed
to pay-back this money the sponsor
threatened to cancel her visa and not sponsor
her for permanent residence. Sasha was very
concerned as her new life in Australia was in
jeopardy.

કામગીરના iણ મ!હના પછ તેણીના રોજગારદાતા તેનો સંપક કર%
છે અને િવઝા ખચ પરત આપવાની માગણી કર% છે . એકંદર% , તેઓ
એવી માગણી કર% છે ક% તેણી $12,000 પરત e ૂકવી આપે. જો તેણી
આ પૈસા eુકવવામાં િન{ફળ જશે તો &ાયોજક તેણીના િવઝા રદ
કરવાની ધમક આપે છે અને જણાવે છે ક% તેણીને કાયમી િવઝા
માટ% &ાયો|જત નહg કર% . સાશા S ૂબ 8ચBતામાં ( ૂકાઈ 2ય છે ક%મ ક%
ઑ67%8લયામાં તેણીLું ન/ું >વન હવે અવઢવમાં આવી પડ% છે .

Over the next few weeks, with Sasha’s
reluctant agreement, her employer withheld
$150 from her pay every week to pay back
the visa costs. The sponsor also started
demanding that she work longer hours and to
work on her days off. Sasha was exhausted
and struggling to pay rent and bills due to the
deductions to her pay. Sasha did not know
what to do. She thought that if she stopped
paying the sponsor and working the longer
hours her visa would be cancelled.

આગામી ક%ટલાંક અઠવ!ડયાઓમાં, સાશાની નામર> ધરાવતાં કરાર
સાથે, તેણીના રોજગારદાતા િવઝાના ખચની પરત eુકવણી પેટ% દર
અઠવા!ડયે $150 કાપી લેવાં માંડ ો. રોજગારદાતા એવી માંગણી
કરવાની પણ શF કર ક% તેણી વlુ કલાકો માટ% કામ કર% અને
તેણીના ર2ના !દવસોમાં પણ કામ પર આવે. સાશા કં ટાળ ગઈ
અને તેણીના વેતનમાં કાપના લીધે તેણીLું ભાુ ં અને બાક બીલો
eુકવવા માટ% સંઘષ કરવા લાગી. સાશાને એ નહોu ું સમ2u ું ક% oુ ં
કર/ું જોઇએ. તેણી િવચાર% છે ક% જો તે &ાયોજકને eુકવણી કરવાLું
બંધ કર દ% અને વlુ કલાકો કામ કરશે તો તેનાં િવઝા રદ થઈ શક%
છે .

Sasha spoke to her co-workers and discovered
that they too were paying back large sums of
money to the employer and working longer
hours. It appeared to her that she was not the
only employee being exploited.

સાશા તેણીના સહકમઓ સાથે વાત કર% છે અને તેણીને 2ણવા

Sasha’s friend noticed that she was worried
about work and stressed about her visa. She
told Sasha that she could report her employer
to the Department of Immigration and Border
Protection. Her friend told her that her
employer did not have the power to cancel
her visa – as only the department could do
that. Her friend also informed her that she
could look for another job and seek
sponsorship with another company.

સાશાની િમi નIધ લે છે ક% તેણી કામને લઈને 8ચBતાA6ત અને

મળે છે ક% તેઓ પણ રોજગારદાતાને મોટ રકમની પરત eુકવણી
કરતાં હતાં અને વlુ કલાકો કામ કરતા હતાં. તેણીએ 2Mુ ં ક% તે
એકલી નથી ULું રોજગારદાતા શોષણ કર% છે.
તેણીના િવઝા િવશે તણાવમાં છે . તેણી સાશાને જણાવે છે ક% તે
પોતાના રોજગારદાતા િવશે ઈિમAેશન અને બૉડ ર &ૉટ%Nશન
િવભાગને ફ!રયાદ આપી શક% છે. . તેણીની િમi તેણીને જણાવે છે ક%
તેનાં રોજગારદાતા એવી કોઇ સPા ધરાવતાં નથી ક% તેણીના િવઝા
રદ કરાવી શક% – ક%મ ક% માi િવભાગ જ તેમ કર શક% છે. તેણીની
િમi તેને જણાવે છે ક% તે અWય જોબ માટ% &ય[ન કર શક% છે અને
અWય કં પની પાસેથી 6પોWસરશીપ માંગી શક% છે .

Sasha took her friends advice and
anonymously reported her sponsor to the
Department of Immigration and Border

સાશા તેણીની િમiની સલાહને માને છે અને બેનામીપણે તેનાં
રોજગારદાતા િવશે ઈમીAેશન અને બૉડ ર &ૉટ%Nશન િવભાગને
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Protection through the dob-in line on the
website.
Departmental officers visited Sasha’s
workplace and discovered that employees
were paying visa costs back to the sponsor.
The sponsor was barred from further
sponsorships and referred to the Fair Work
Ombudsman for investigation because of the
excessive hours Sasha and her colleagues
were being forced to work. Meanwhile, Sasha
was able to find a new sponsor who met their
obligations and was eventually sponsored for
permanent residence.

વેબસાઇટ પરની ડૉબ-ઇન લાઇન vારા ફ!રયાદ નIધાવે છે .
િવભાગીય અિધકારઓ સાશાના કાય6થળની (ુલાકાત લે છે અને
કમચારઓ &ાયોજકને િવઝા ખચની પરત e ૂકવણી કરતાં હોવાLું
શોધી કાઢ% છે . &ાયોજકને વlુ 6પોWસરશીપમાંથી બાકાત કરવામાં
આવે છે અને તેને Wયાિયક કાય લોકપાલમાં વlુ તપાસ માટ%
સંદ8ભત કરવામાં આવે છે કારણ ક% વlુ પડતાં કામના કલાકોના
લીધે સાશા અને તેણીના સહકમઓને કામ કરવા માટ% દબાણ
કરવામાં આવu ું હu.ું દરિમયાનમાં, સાશા એક નવાં &ાયોજકને
શોધી કાઢ% છે U પોતાની જવાબદાર િનભાવે અને છે વટ% કાયમી
િનવાસ માટ% &ાયો|જત કર% છે .

Scenario 4 – Are you working at your
nominated place of employment?

&' (% 4 –    я5ી  к )%6ી я7% -

Abdul wanted to come and live in Australia.
He dreamt of becoming a permanent resident
and eventually an Australian citizen. Abdul
believed his best option to become an
Australian would be to enter through the
skilled migration pathway. The problem was
that Abdul could not find a sponsor willing to
sponsor him.

અjુ લ ઑ67%8લયા આવવા અને રહ%વા માંગે છે . તેણે કાયમી

к к / ! ?
િનવાસી બનવાLું અને છે વટ% ઑ67%8લયાઈ નાગ!રક બનવાLું સપLું
સેRMુ ં હu.ું અjુ લLું માન/ું છે ક% ઑ67%8લયન બનવા માટ% તેની
પાસે Qે{ઠ િવક)પ એ છે ક% તે 6ક)ડ માઇAેશન પાથવે vારા &વેશ
કર% . (ુક%લી એ છે ક% અjુ લને એવો કોઈ &ાયોજક નથી મળ રDો
U તેને &ાયો|જત કરવાની ઇછા દશા વતો હોય.

Abdul sought the advice of a family member
who informed him that he knew a man called
Wasim who would be willing to sponsor him.
Wasim operated a large import-export
company.

અjુ લ પ!રવારના સyયની સલાહ લે છે U તેને એમ જણાવે છે ક%

Abdul contacted Wasim and asked him if
he could sponsor him. Wasim informed Abdul
that he did not have any jobs available in his
company and could not afford to pay his wage
to employ him. However, Wasim told Abdul
that he would sponsor him for $20,000
upfront. Abdul would also need to pay money
to Wasim each month. This would then be
paid back to Abdul to make it appear that the
import-export company was paying Abdul a
salary. Abdul wanted to live in Australia, so he
agreed to this.

અjુ લ વાિસમનો સંપક કર% છે અને તેને  ૂછે છે ક% oુ ં એ તેને

તે વાિસમ નામના એક માણસને ઓળખે છે U તેને &ાયો|જત કરવા
તૈયાર થશે. વાિસમ એક S ૂબ જ મોટ આયાત-િનકાસ કંપની ચલાવે
છે .
&ાયો|જત કરશે. વાિસમ અjુ લને જણાવે છે ક% તેની કંપનીમાં કોઈ
જોબ ઉપલjધ નથી અને તેને નોકર પર રાખીને પગાર આપવાLું
પોષાય તેમ નથી, જો ક%, વાિસમ અjુ લને જણાવે છે ક% તે $20,000
પહ%લાં e ૂકવે તો એ તેને &ાયો|જત કરશે. અjુ લે દર મ!હને પણ
વાિસમને પૈસા eુક વવાના રહ%શ.ે આ પૈસા [યારબાદ અjુ લને
પાછાં eુક વી દ% વામાં આવશે Uથી એ/ું દશા વી શકાય ક% આયાતિનકાસ કંપની અjુ લને પગાર eુક વી રહ છે . અjુ લ
ઑ67%8લયામાં રહ%વા માંગતો હતો, એટલે તે આના માટ% સંમત થઈ
ગયો.

Abdul paid the upfront money to Wasim who
then sponsored him to work in Australia with
his import-export company. Abdul was
excited when he received a visa to live and
work in Australia. As Wasim had no job for
Abdul, Abdul did not work at Wasim’s

અjુ લ વાિસમને આગોતર eુકવણી કર આપે છે U પછથી તેને
ઑ67%8લયામાં તેની આયાત-િનકાસ કંપનીમાં કામ કરવા માટ%
&ાયો|જત કર% છે . અjુ લને Yયાર% િવઝા &ા.ત થાય છે [યાર% તે
ઑ67%8લયામાં રહ%વા અને કામ કરવા માટ% S ૂબ રોમાં8ચત થઈ ઉઠ%
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company. Instead he found work as a taxi
driver.

છે . ક%મ ક% વાિસમ પાસે અjુ લ માટ% કોઇ જIબ નહોતી, અjુ લ
વાિસમની કંપનીમાં કામ કરતો નથી. તેની બદલે તે ટ%@ી ાઇવર
તરક%L ું કામ શોધી લે છે.

This arrangement continued for a number of
months until the Department of Immigration
and Border Protection performed a routine
monitoring check on Wasim’s company. They
asked to talk to Abdul, who was not at the
business. Departmental officials questioned
other employees and discovered that Abdul
had never worked at the company, but rather
had an arrangement with Wasim.

આ Rયવ6થા ઘણાં બધા મ!હનાઓ aુધી ચાલતી રહ% છે Yયાં aુધી
ઇિમAેશન અને બૉડ ર &ોટ%Nશન િવભાગ વાિસમની કં પનીમાં તેમની
રો|જBદ દ% ખર% ખ તપાસ હાથ ધર% છે. તેઓ અjુ લ સાથે વાત
કરાવવાLું કહ% છે, U કારોબારમાં હોતો નથી. િવભાગીય અિધકારઓ
અWય કમચારઓને &ો  ૂછે છે અને 2ણી લે છે ક% અjુ લ
wાર% ય આ કંપની ખાતે કાય કરતો જ નહોતો, પરં u ુ તેનાં બદલે
વાિસમ સાથે એક Rયવ6થા કર હતી.

Several days later the department contacted
Abdul about these allegations. Abdul claimed
that the reason that he was not at work on
the day of the department’s visit was due to
illness. He denied that he was working as a
taxi driver. The investigators further
questioned Abdul about his role in the
business and his co-workers. Because Abdul
had never worked with the import-export
company he was unable to answer these
questions. Abdul and Wasim were found to
have provided false and misleading
information to the department.
Abdul’s visa was cancelled and he may not be
able to return to Australia for at least three
years. In addition he was unable to recover
his $20,000. Wasim received a substantial fine
and was prevented from sponsoring any new
employees.

થોડાં !દવસો પછ િવભાગ આ આરોપો િવશે અjુ લનો સંપક કર%
છે . અjુ લ દાવો કર% છે ક% િવભાગની (ુલાકાતના !દવસે કામ પર
નહg હોવાLું કારણ તેની માંદગી હતી. તે ટ%@ી ાઇવર તરક% કામ
કરવાની વાતને નકાર કાઢ% છે . તપાસકતા ઓ અjુ લને કારોબારમાં
તેની ~ ૂિમકા અને સહકમઓ િવશેના વlુ સવાલો કર% છે. કારણ ક%
અjુ લે આયાત-િનકાસ કંપનીમાં wાર% ય કામ કMુ] નહોuું માટ% તે
આ સવાલોના જવાબો આપી શકતો નથી. અjુ લ અને વાિસમ બે
િવભાગને ખોટ અને ગેરમાગ દોરનાર મા!હતી આપી હોવાLું
2ણવા મળે છે .
અjુ લના િવઝા રદ કરવામાં આવે છે અને તે કદાચ ઓછામાં
ઓછાં iણ વષ aુધી ઑ67% 8લયા પરત નહg આવી શક% . વlુમાં તે
પોતાના $20,000 પરત મેળવવામાં અસમથ બનશે. વાિસમને
નIધપાi દં ડ કરવામાં આવે છે અને કોઈપણ નવા કમચારને
&ાયો|જત કરવાથી રોકવામાં આવે છે .

Scenario 5 - Are you going to be
employed in your nominated
position?

&'(% 5 –     к я7% -  я5 к

Lee is an IT Network Analyst. For several
months, he had been trying to find a 457
sponsor so he could live and work in Australia,
but with no success. Lee’s aunt Jin ran a small
IT company in Melbourne. Although she had
no need for an IT Network Analyst, due to the
size and the nature of the business, she
wished to help her nephew Lee. Therefore, Jin
decided to apply to become a 457 sponsor
with the intention of sponsoring Lee, despite
not having a position available.

લી એક આઇટ નેટવક એના8લ6ટ છે. થોડા મ!હનાઓ માટ%, તે એક 457

Jin told Lee that she was unable to afford the
costs involved in becoming a 457 sponsor. As
Lee was desperate to live and work in
Australia, he told his aunt that he would pay

я8 / ! ?
&ાયોજક શોધવાનો &ય[ન કર% છે Uથી તે ઑ67%8લયામાં રહ અને કામ
કર શક%, પરં u ુ તેને સફળતા મળતી નથી. લીના કાક |જન મેલબૉનમાં
એક નાની આઇટ કંપની ચલાવે છે . જો ક% તેણીને, કારોબારના કદ અને
&કારના કારણે, એક આઇટ નેટવક એના8લ6ટની કોઈ જFર નહોતી,
તેમ છતાં તેણી પોતાના ભiી2 લીની મદદ કરવા ઇછે છે . તેથી,
|જન પદ ઉપલjધ નહg હોવા છતાં, લીને &ાયો|જત કરવાના આશયથી
457 &ાયોજક બનવા અર> કરવાLું ન કર% છે .
|જન લીને જણાવે છે ક% તેણી 457 &ાયોજક બનવા માટ% સામેલ ખચL ું
વહન કર શકવા અસમથ છે . ક%મક% લી ઑ67%8લયામાં રહ%વા અને કામ
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for his own visa costs, and the costs for Jin’s
company to become a 457 sponsor and to
nominate him. Lee was aware that when he
arrived in Australia, his aunt would be unable
to employ him as an IT Network Analyst, but
for visa purposes he would be an employee of
the company.

કરવા અધીરો બWયો હતો, તે પોતાની કાકને કહ% છે ક% તે પોતાના
િવઝાનો ખચ 6વયં ઉપાડશે, અને |જનની કંપનીનો 457 &ાયોજક
બનવાનો અને તેને નામાં!કત કરવા માટ% નો ખચ પણ તે કરશે. લીને
2ણ હતી ક% Yયાર% તે ઑ67%8લયા પહIચશે, [યાર% તેના કાક તેને આઇટ
નેટવક એના8લ6ટ તરક% રોજગાર નહg આપી શક%, પરં u ુ િવઝાના
ુ થી તે કંપનીનો કમચાર બની જશે.
હ%uઓ

Lee paid all the necessary fees and submitted
all the required applications to the
department to seek approval of Jin’s company
as a 457 sponsor and nominate the position
of IT network analyst. He planned to apply for
his visa when the sponsorship and
nomination were approved.
While waiting for the sponsorship and the
nomination to be approved, Jin received an
unannounced visit from departmental
officers.. The officers stated that they were
conducting a site visit on the request of the
processing officer to see if Jin’s business met
the requirements to be a 457 visa sponsor,
and if the company required an IT Network
Analyst as she had stated in her nomination
application.

લી તમામ જFર ફ e ૂકવે છે અને |જનની કંપનીને 457 &ાયોજક તરક%
મં,ૂર મળ શક% તે માટ% ની અને આઇટ નેટ વક એના8લ6ટના પદને
નામાં!કત કરવા માટ% તમામ જFર અર>ઓ િવભાગને aુપરદ કર% છે .
Yયાર% 6પોWસરશીપ અને નામાંક નની મં,ૂર મળ 2ય [યાર% તે
પોતાના િવઝા માટ% અર> કરવાLું આયોજન કર% છે .
6પોWસરશીપ અને નામાંકનની મં,ૂરની રાહ જોતી વખતે, |જનની
િવભાગીય અિધકારઓ vારા એક આકc6મક (ુલાકાત લેવામાં આવે છે .
અિધકારઓ એમ જણાવે છે ક% તેઓ &ોસેિસBગ અિધકારની િવનંતી પર
એ જોવા માટ% ક% |જનનો કારોબાર 457 િવઝા &ાયોજક તરક%ની
જF!રયાત  ૂર પાડ% છે ક% ક%મ તે જોવા માટ%, અને તેણીએ તેણીની
નામાંક ન અર>માં જણાRયાં &માણે તેણીની કંપનીને એક આઇટ
નેટવક એના8લ6ટની જFર છે ક% નહg તે જોવા માટ% એક 6થળ (ુલાકાત
યો> રDાં છે

The officers questioned Jin about the nature
of the work conducted by the business and
the role of the proposed IT Network Analyst.
As Jin did not need an IT Network Analyst, she
struggled to answer the questions being
asked of her. As a result, the officers informed
the processing area that the business did not
need an IT Network Analyst and that they had
concerns about the genuineness of the
sponsorship application. The processing
officer refused the company’s sponsorship
application and Lee was unable to apply for a
visa through Jin’s company. All the fees Lee
paid for the sponsorship and nomination
application were non-refundable.

અિધકારઓ |જનને કારોબાર vારા હાથ ધરવામાં આવતાં કારોબારના
&કાર િવશે અને &6તાિવત આઇટ નેટવક એના8લ6ટની ~ ૂિમકા િવશે
સવાલ કર% છે . ક%મ ક% |જનને આઇટ નેટવક એના8લ6ટની જFર નહોતી,
તેણી  ૂછવામાં આવેલાં &ોના જવાબ આપવામાં સંઘષ કરતી જણાઈ.
પ!રણામ6વFપ, અિધકારઓ &ોસેિસBગ િવ6તારને જણાવે છે ક%
કારોબારને આઇટ નેટ વક એના8લ6ટની જFર નથી અને તેમને
6પોWસરશીપની અર>ની યથાથતા િવશે શંકા છે . &ોસેિસBગ અિધકાર
કંપનીની 6પૉ6પોWસરશીપ માટ% ની અર>ને નકાર% છે અને લી |જનની
કંપની મારફત િવઝાની અર> કરવામાં અસમથ રહ% છે. 6પોWસરશીપ
અને નામાંક ન અર> માટ% લીએ e ૂકવેલ બધી જ ફ 8બન-પરત
મળવાપાi હતી.

What can you do to help us stop work к  к    к દદ к    к
visa scams?
шк ?
If you know of someone who is involved in
migration fraud, is operating illegally as an
unregistered migration agent, or if you are
the victim of migration fraud, report it to us
through our Immigration dob-in service.

જો તમે માઇAેશન છે તરિપBડમાં કોઈની સંડોવણી િવશે 2ણતા હો,
ક% તે ગેરકાયદ% સર રતે એક 8બનનIધણીfૃત માઇAેશન એજWટ
તરક% સંચાલન કર રDો છે, અથવા જો તમે માઇAેશન
છે તરિપBડના િશકાર હો તો, અમને તેના િવશે માઇAેશન ડૉબ-ઇન
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સેવા મારફત અહ%વાલ આપશો.
Suspected scams can also be reported to
SCAMwatch. It is an independent website run
by the Australian Competition and Consumer
Commission (ACCC).

શંકા6પદ કૌભાંડ ોને પણ SCAMwatchને અહ%વા8લત કર શકાય છે .

If you have been scammed by an individual or
group that is not in Australia, you might also
want to consider reporting the issue to local
police or consumer protection authorities in
the country where you reside.

જો તમે કોઇ RયcNતગત અથવા ,ૂથ ક% U ઑ6ટ%8લયામાં ન હોય

આ ઑ67% 8લયન ક_પી!ટશન એWડ કંઝ`ુમર કિમશન(ACCC) vારા
ચલાવવામાં આવતી એક 6વતંi વેબસાઇટ છે .
તેનાં vારા કૌભાંડA6ત થયા હો તો, તમાર% આ બાબતની 2ણતમે U
દ% શમાં રહ%તાં હો [યાંના 6થાિનક પો8લસ અથવા Aાહક aુર@ા
સPામંડળના યાન પર લાવવા માંગી શકો છો.
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