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Para sa iyo ba ang libritong ito?
Ang patnubay na ito ay para lamang sa mga taong nasa
grupong pang-agrikultura ng Temporary Foreign Worker
Program sa Ontario.
Mayroon ding mga patnubay para sa Seasonal Agricultural
Worker Program (SAWP), may mababa at mataas na kasanayan,
at grupo ng Caregivers. I-download ang mga ito sa www.
migrantworkerguide.ca.
Kung hindi ka nakasisiguro kung saang grupo ka kasama,
kontakin ang isang community legal clinic, ahensiyang
pangkomunidad o isang organisasyong tagapagtanggol
ng mga manggagawa.
Ang patnubay na ito ay sumasaklaw sa ilang mga mahahalagang
isyu na nakakaapekto sa mga dayuhang manggagawa mula sa
petsa ng aming paglalathala noong 2015. Ipinapaliwanag nito
ang mga batas, nguni’t ito ay hindi isang legal na payo. Mas
mabuti na kumuha ka ng mas higit na impormasyon at tulong
para sa iyong particular na sitwasyon.
Tingnan ang patnubay na ito sa web o i-download ang isang PDF
sa www.migrantworkerguide.ca.
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Anong maaari kong gawin kung may
problema ako sa aking employer?
Kung mayroon kang problema sa iyong employer, kontakin ang:
•
•
•
•

Isang ahensyang pangkomunidad1
isang organisasyong tagapagtanggol ng mga manggagawa
isang community legal clinic2 o
ang Temporary Foreign Workers Association hotline na
libreng-tawag sa 1-888-366-0194

Kung sa iyong palagay ang iyong employer ay lumabag sa isang
batas ng trabaho, o kung nais mong mag-file ng isang paghahabol,
tumawag sa Ontario Ministry of Labour Employment Standards
Information Centre na libreng-tawag sa 1-800-531-5551.
Kapag ikaw ay tumawag, sabihin ang pangalan ng iyong wika sa
Ingles (halimbawa“Filipino”). Pagkatapos maaari kang makipagusap sa isang tagasalin sa iyong wika.
Ang ministri ay may impormasyon tungkol sa mga karapatan
ng mga manggagawa sa website3 nito. Makikita mo rin ang
impormasyong ito sa Settlement.Org.
Pagpa-file ng isang Paghahabol
Kung ang iyong employer ay hindi nakapagbayad sa iyo ng lahat
ng mga sahod na iyong kinita, o kung sila ay hindi sumusunod
sa mga batas ng trabaho sa ibang mga paraan, ikaw ay maaaring
mag-file ng isang paghahabol. Alamin kung paano gagawin ito sa
Ministry of Labour website4 o sa isang ServiceOntario centre.5
Mga Ahensiyang Pangkomunidad: www.findlink.at/services
Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
3
Ministry of Labour: www.findlink.at/mol
1

2
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Mga problemang
pangkalusugan at
pangkaligtasan
Kung mayroon kang mga
tanong tungkol sa kalusugan
at kaligtasan sa lugar ng
trabaho o kung nais mong
mag-ulat ng isang problema,
tumawag sa Ministry of
Labour Health and Safety
Contact Centre na librengtawag sa 1-877-202-0008.

TIP:
Itago ang mga rekord na
makakatulong sa iyo upang
patunayan ang iyong kaso kung
ikaw ay gagawa ng isang legal na
paghahabol laban sa iyong employer:
•
•
•
•

mga oras na ikaw ay nagtrabaho
kung kailan ka nagpahinga
ang iyong mga sahod
anumang panahon na sa iyong
palagay ikaw ay minaltrato

Maaari kang makipag-usap sa isang tagasalin sa linyang ito.
Kung ang buhay mo ay nasa panganib, tumawag sa 9-1-1.

Ano ang dapat kong gawin kung nais kong
magpalit ng mga employer?
Ikaw ay pinahihintulutang magpalit ng trabaho, nguni’t may
mga mahahalagang bagay na kailangan mong malaman kung
nais mong gawin ito. Ang pagpapalit ng trabaho ay maaaring
maging isang masalimuot na proseso. Maaaring naisin mong
humingi ng tulong kung ikaw ay magpasyang gawin ito.
Kung ikaw ay may isang balidong permiso para magtrabaho,
ikaw ay pahihintulutan na manatili sa Canada hanggang sa
lumipas ang iyong permiso para magtrabaho.
Karaniwang tinutukoy ng mga permiso para magtrabaho ang
partikular na employer na pinahihintulutan na pagtrabahuhan mo.
Kapag tinukoy ng iyong permiso para magtrabaho ang employer
na maaari mong pagtrabahuhan, maaari kang makapagpalit ng
trabaho nguni’t kailangan mo munang kumuha muli ng isang
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bagong permiso para magtrabaho na magpapahintulot sa iyo na
makapagtrabaho para sa bagong employer na iyon.
Kung nais mong magpalit ng employer:
• Kailangan ng iyong bagong employer na magkaroon ng isang
positibong Labour Market Impact Assessment (LMIA).
• Kakailanganin mong maghanap ng isang bagong trabaho. Ang
Job Bank website6 ng pamahalaan ng Canada ay maaaring
maging isang tamang lugar para maghanap ng mga trabaho na
maaaring maging karapt-dapat para sa isang positibong LMIA.
• Ikaw ay kailangang mag-apply upang papalitan ang iyong
permiso para magtrabaho sa bagong employer.
Ang ilang mga employer ay nananakot ng mga manggagawa na
naghahanap ng ibang mga trabaho. Halimbawa, maaari nilang
pagbantaan na tanggalin ang mga ito sa trabaho o pabalikin
sa kanilang bansa. Ito ay hindi legal. Kung mangyari ito sa iyo,
kontakin ang isang ahensiyang pangkomunidad,7 organisasyong
tagapagtanggol ng mga manggagawa, isang community legal clinic,8
o ang Temporary Foreign
Workers Association hotline
MA HA LAGA:
na libreng-tawag sa 1-888Ang iyong bagong employer ay
366-0194.
kailangang magbayad para sa LMIA.
Ilegal para sa iyong employer o mga
recruiter na maningil sa iyo para dito.

Tandaan: Kung ikaw ay may
permiso para magtrabaho
na walang tinutukoy na
employer o yong tinatawag
na “open work permit”, ikaw ay maaari kang makapagtrabaho para
sa sinumang employer at magpalit ng employer sa anumang oras.
Paghahain ng isang paghahabol sa Ministry of Labour: www.findlink.at/molclaim
ServiceOntario centres: www.findlink.at/sc-loca
6
Job Bank website: www.findlink.at/jobbank
7
Mga ahensyang pangkomunidad:www.findlink.at/services
8
Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
4
5
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Maaari bang kunin ng aking employer ang
aking pasaporte o mga dokumento
ng pagkakakilanlan?
Hindi. Ilegal para sa iyong employer na kunin ang iyong pasaporte
o ibang mga dokumento ng pagkakakilanlan mula sa iyo.
Ang ilang mga dayuhang manggagawa ay nagpapasya na ibigay
ang kanilang mga pasaporte sa kanilang mga employer upang
panatiliing ligtas ang mga ito. Kung magpasya kang gawin ito,
kailangan pa ring ibalik ng iyong employer ang iyong mga
dokumento sa iyo kapag hiningi mo ang mga ito. Kailangan mo
lang na hilinging itago ng isang tao ang iyong mga dokumento
para sa iyo kung pinagkakatiwalaan mo ang taong iyon at kung
madali mong makukuha ang mga ito sa anumang oras.

Ano ang mga karapatan ko kung paalisin
ako ng aking employer o tanggalin
sa trabaho?
Kung mawalan ka ng trabaho bago matapos ang iyong kontrata,
kumuha ng isang payo mula sa isang community legal clinic,9
ahensiyang pangkomunidad,10 organisasyong tagapagtanggol ng
mga manggagawa, o sa Temporary Foreign Workers Association
hotline na libreng-tawag sa 1-888-366-0194.
Kung nakapagtrabaho ka na ng 3 buwan na magkakasunod o
mahigit, ang iyong employer ay kailangang magbigay sa iyo ng:
9
10

Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
Mga ahensyang pangkomunidad:www.findlink.at/services
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• paunang nakasulat na abiso, o
• bayad sa halip na abiso, o
• kombinasyon ng dalawa
Ang halaga ng abiso o bayad ay nakatakda sa Employment
Standards Act. Depende ito sa kung gaano katagal ka nang
nagtrabaho sa iyong employer.
Ang mga patakarang ito ay hindi nararapat ini- a-apply sa iyo
kung sinisante ka ng iyong employer dahil para sa kanila ay nasa
katuwiran sila “just cause” (sinisisi ka nila dahil sa iyong maling asal).
Ang iyong employer ay hindi pinapahintulutan na sisantehin ka
dahil ikaw ay:
• Nagreklamo tungkol sa mga paglabag sa kalusugan at kaligtasan.
• Tumangging gumawa ng hindi ligtas na trabaho.
• Nag-ulat ng mga ito sa Ministry of Labour.
Ito ay itinuturing na paghihiganti sa ilalim ng Occupational
Health and Safety Act (OHSA).11 Kung ikaw ay pinaalis para sa
mga dahilang ito, kontakin ang Office of the Worker Adviser
(OWA),12 o ang Toronto Workers’ Health & Safety Legal Clinic.13
Sila ay maaaring makatulong sa iyo na magsampa ng isang
reklamo sa Ontario Labour Relations Board.
Kapag ikaw ay humintong magtrabaho para sa iyong employer,
sila ay kailangang magbigay sa iyo ng Record of Employment
(ROE). Ito ay isang mahalagang dokumento dahil kasama dito
ang impormasyon tungkol sa mga oras na ikaw ay nagtrabaho
at kung bakit ka pinaalis. Kailangan mo ang impormasyong ito
kapag ikaw ay magpa-file ng mga buwis at kung ikaw ay
OHSA guide: www.findlink.at/OHSAGuide
Office of the Worker Advisor: www.findlink.at/OWA
13
Tanggapan ng Tagapagpayo sa Manggagawa: www.findlink.at/workersafe
11

12
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mag-a-apply para sa mga benepisyo ng Employment Insurance.
Itago ang iyong ROE sa isang ligtas na lugar.
Kung hindi ka bigyan ng iyong employer ng isang ROE,
tumawag sa Service Canada para sa tulong na libreng-tawag
sa 1-800-622-6232.
Maaari ka pa ring
maghanap ng trabaho sa
ibang employer. Basahin
ang: Ano angdapat kong
gawin kung nais kong
magpalit ng employer?

ALAM MO BA?:
Ikaw ay may karapatang manatili
sa Canada hanggang mapaso ang
iyong permiso para magtrabaho.

Pinapahintulutan ba ang mga recruiter at
mga employer na maningil sa akin ng mga
pang-administratibong bayad?
Sa Ontario, ilegal para sa mga recruiter o mga employer na
maningil para sa mga serbisyong gaya ng:
• tulong sa paghahanap ng trabaho
(mga bayad sa pagre-recruit)
• mga aplikasyon para sa LMIA
• paghahanda para sa pakikipanayam
• tulong sa resume
• pagsasanay sa pangunang lunas
• tulong sa paghahanap ng matutuluyan
Kung ikaw ay siningil ng mga bayad, kumuha ng tulong mula sa
isang community legal clinic,14 ahensiyang pangkomunidad,15
14
15

Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
Mga ahensyang pangkomunidad:www.findlink.at/services
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organisasyong tagapagtanggol ng mga manggagawa, o sa
Temporary Foreign Workers Association hotline na librengtawag sa 1-888-366-0194.
Pagsasampa ng isang paghahabol para sa mga ilegal na bayad
Simula sa Nobyembre 20, 2015 ang mga manggagawang pangagrikultura ay maaaring magsampa ng mga paghahabol sa
Ministry of Labour sa ilalim ng Employment Protection for Foreign
Nationals Act. Narito ang ilang mga hakbang:
1. Mangolekta ng mga pangsuportang
dokumento para sa iyong paghahabol
tulad ng mga kopya ng mga kontrata,
mga resibo, o mga talaan
ng trabaho.
2. Kung nararamdaman mong ligtas ka,
gumawa ng isang sulat sa iyong employer
o recruiter upang hingiin na ibalik ang
pera na iyong ibinayad sa isang partikular
na petsa. Kung hindi ka komportableng
gawin ito, maaari ka pa ring magsampa
ng paghahabol sa ministri pagkatapos
ng Nobyembre 20, 2015.
3. Gumawa ng isang reklamo sa Ministry
of Labour. Maaari mo itong gawin nang
hanggang 3 ½ taon pagkatapos na ikaw
ay magbayad ng mga singil. Tumawag
sa Ministry of Labour’s Employment
Standards Information Centre na
libreng-tawag sa 1-800-531-5551 para
sa payo kung paano magsampa ng
isang paghahabol.
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Ano ang maaari kong gawin kung ako ay
niligalig o diniskriminahan?
Ang Canadian Human Rights Act at ang Ontario Human Rights
Code ay nagbabawal ng mga gawain o mga salita na hindi
ikinasi-siya at kina-popootan at nauugnay sa mga dahilang gaya
ng lahi, kasarian, pagkamamamayan, at lugar na pinagmulan.
Kung ikaw ay nakakaranas ng diskriminasyon o panliligalig,
kontakin ang isang ahensiyang pangkomunidad,16 organisasyong
tagapagtanggol ng mga manggagawa, community legal clinic,17 o
ang Temporary Foreign Workers Association hotline na librengtawag sa 1-888-366-0194.
Kung ikaw ay nahaharap sapanganib, tumawag sa 9-1-1 upang
humingi ng tulong. Kung hindi mo nararamdaman na ikaw ay
nasa kagyat na panganib nguni’t kailangan pa rin ng tulong o
serbisyo, maaari kang tumawag sa iyong lokal na hindi pangemerhensiyang numero ng pulis.18
Kung ligtas na gawin, harapin ang taong nanligalig o
nagdiskrimina laban sa iyo at sabihin sa kanya na tumigil. Kung
ito ay magpatuloy, magtabi i ng isang nakasulat na ulat kung
ano ang nangyari – mga pangalan mga petsa, at mga lugar. Ito ay
makakatulong sa iyong ipakita na nagkaroon ng isang pattern ng
panliligalig o diskriminasyon.
Kung nais mong gumawa ng isang reklamo sa Human Rights
Tribunal of Ontario19 o sa Canadian Human Rights Commission,20
kontakin ang Human Rights Legal Support Centre (HRLSC)21
para sa libreng legal na payo at suporta na libreng-tawag
sa 1-866-625-5179.
16
17

Mga ahensyang pangkomunidad: www.findlink.at/services
Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
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Mga proteksyon ng OHSA sa panliligalig at karahasan
sa lugar ng trabaho
Ang panliligalig o karahasan sa lugar ng trabaho ay hindi laging
nauugnay sa isa sa mga dahilan na nasa Canadian Human Rights
Act o sa Ontario Human Rights Code. Gayun pa man, maaari ka pa
ring protektahan ng Occupational Health and Safety Act.
Sa ilalim ng batas na ito, ang iyong pinagtatrabahuhan ay
kailangang magkaroon ng mga patakaran at mga programa
upang pangalagaan ang mga manggagawa mula sa karahasan
at panliligalig. Kung sa palagay mo hindi iginagalang ng iyong
employer ang mga batas na ito, ikaw ay maaaring magreklamo
sa Occupational Health and Safety Contact Centre, na librengtawag sa 1-877-202-0008.
Kung nais mo, maaari kang manatiling hindi kilala. Maaari kang
makipag-usap sa isang tao sa iyong sariling wika.
Kung sa pakiramdam mo ikaw ay nasa panganganib sa karahasan
sal ng trabaho, ikaw ay may karapatan na tumangging magtrabaho.
Higit na alamin sa seksyon ng libritong ito na pinamagatang
Maaari ba akong humindi sa isang mapanganib na trabaho?

Pinapahintulutan ba akong sumali sa isang
unyon o kolektibong pakikipagkasunduan?
Sa Ontario, ikaw ay maaaring sumali o bumuo ng isang
asosasyon ng empleyado. Ang pagiging bahagi ng isang
Ontario Police College: www.findlink.at/onpolice
Taga-sugpo ng mga Krimen: www.findlink.at/hrto
20
Canadian Human Rights Commission: www.findlink.at/chrc
21
Human Rights Legal Support Centre: www.findlink.at/hrlsc
18
19
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asosasyon ay maaaring makapagpadali sa iyo na magpahayag ng
iyong mga karapatan kung ikaw ay minaltrato ng iyong employer.
Ang pinakamalaking asosasyon ng mga farm worker sa Canada
ay ang Agriculture Workers Alliance (AWA).22 Sila ay tumutulong
sa mga isyung nauukol sa trabaho, kalusugan at kaligtasan, mga
paghahabol para sa mga napinsalang manggagawa, Employment
Insurance, Income Tax o buwis, at translation service.
Pana-panahon, ang mga upisina ng AWA ay bukas sa
Leamington, Simcoe, Bradford, and Niagara.23 Kung ikaw ay nasa
ibang lugar, maaari mong tawagan ang AWA na libreng-tawag sa
1-877-778-7565 o ang linyang pang-emerhensya sa 416-579-9232.

Ano ang trafficking ng tao?
Ang trafficking ng tao ay kapag ang isang tao ay ni-recruit,
ipinadala, inilipat, o pinigilan para sa layunin ng pagsasamantala.
Ito ay maaaring mangyari sa loob ng kaparehong bansa o sa
kabilang internasyunal na border. Ang trafficking ng tao ay
maaaring mangyari sa mga babae o lalaki, mga batang babae
o mga batang lalaki. Ito ay maaaring magsangkot ng sapilitang
pagtatrabaho, sekswal na pagsasamantala, sapilitang pagkakasal,
at pagtatanggal ng organ.
Mga palatandaan na ikaw ay maaaring isang biktima
ng trafficking ng tao
• Ikaw ay hindi gumagawa ng trabahong ipinangako sa iyo.
• Ikaw ay pinangakuan ng isang trabaho at, nang ikaw ay
dumating sa Canada, wala ang trabahong ipinangako sa iyo.
• Ikaw ay nagtatrabaho nang napakahaba at/o hindi karaniwang
mga oras o pinipilit na magtrabaho sa lahat ng oras.
22
23

Agriculture Workers Alliance: www.findlink.at/awa
Agriculture Workers Alliance centres: www.findlink.at/awacentres
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• Ikaw ay hinihigpitan sa anong maaari mong gawin o kung
saan ka maaaring magpunta.
• Ikaw ay tumatanggap ng napakaliit na sahod o hindi
binabayaran para sa iyong trabaho.
• Ang iyong pasaporte at iba pang mga dokumento
ng pagkakakilanlan ay kinuha sa iyo.
• Ang iyong employer o recruiter ay nagbanta sa iyo
o sa iyong pamilya.
• Ikaw ay nagkaroon ng malaking utang o lumalaking
utang sa mga recruiter o sa iyong employer at hindi
mo ito mabayaran.
Ang karamihan ng mga biktima ng trafficking ng tao ay
dumadanas ng mahigit sa isa sa mga kondisyong ito.

Ano ang dapat kong gawin kung ako ay
biktima ng trafficking ng tao?
Paano makakakuha ng tulong kung sa palagay mo ikaw ay
biktima ng trafficking ng tao:
• Humingi ng tulong at suporta mula sa Chrysalis Network24
na libreng-tawag sa 1-866-528-7109.
• Kontakin ang Temporary Foreign Workers
Association hotline na libreng-tawag sa
1-888-366-0194.
• Tumawag sa Crime
MA HA LAGA:
Stoppers25 na
Kung ikaw ay nahaharap sa
libreng-tawag sa
panganib tumawag sa 9-1-1.
1-800-222-8477.

24
25

Chrysalis Network: www.findlink.at/Chrysalis
Crime Stoppers: www.findlink.at/stoppers
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Maaari mo ding kontakin ang isang community legal clinic,26
ahensiyang pangkomunidad,27 o organisasyong tagapagtanggol
ng mga manggagawa para tumulong.
Mga permiso ng temporaryong residente
(Temporary resident permits)
Ang mga biktima ng trafficking ng tao ay maaaring mag-apply
para sa temporary resident permit (TRP).28 Ang permisong ito
ay may bias sa loob ng 180 araw at maaaring i-renew. Ikaw ay
maaaring gumawa ng isang appointment sa Citizenship and
Immigration Canada (CIC) office29 upang mag-apply para sa
permisong ito. Ang mga opisyal ng CIC ay makikipanayam sa iyo
upang magpasya kung ikaw ay karapat-dapat. Karaniwan, ang
iyong aplikasyon ay may posibilidad na magtagumpay kung ito
ay may kasamang ulat mula sa pulis.
Walang bayad para sa aplikasyon kung ikaw ay isang biktima
ng trafficking ng tao. Hindi mo kailangang tumestigo laban sa
gumawa nito upang humingi ng tulong o para mag-apply ng
temporary resident permit.
Ang pag-a-apply para sa isang temporary resident permit ay
maaaring maging isang masalimuot na proseso. Mas mabuting
humingi ng tulong para sa iyong aplikasyon.

Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
Mga ahensyang pangkomunidad: www.findlink.at/services
28
Temporaryong Permiso saPaninirahan: www.findlink.at/trp
29
Citizenship and Immigration Canada offices: www.findlink.at/cicoffices
26

27
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MGA PERMISO PARA
MAGTRABAHO
(WORK PERMITS)
AT IMIGRASYON
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Mga permiso para magtrabaho (work permits) at imigrasyon

Ako ba ang magbabayad para sa aking
pagbabiyahe sa Canada?
Hindi. Ang iyong employer ang may tungkulin na magbayad
sa iyong paglalakbay patungo sa at mula sa iyong sariling
bansa at Canada.
Kung ikaw ay nasa Canada na, ang iyong employer ang kailangang
magbayad para sa iyong paglalakbay sa iyong bagong lugar ng
trabaho at para sa iyong paglalakbay na pabalik sa sarili mong bansa.

Maaari ba akong magtrabaho para sa
isang employer na hindi nakalista sa aking
permiso para magtrabaho?
Ikaw ay maaari lamang na magtrabaho sa employer na nakalista
sa iyong permiso para magtrabaho.
Kung nais mong magpalit ng mga employer, tingnan ang Ano ang
dapat kong gawin kung nais kong magpalit ng mga employer?

Paano ko ire-renew ang aking permiso
para magtrabaho?
Ikaw ay maaaring mag-renew ng iyong permiso para
magtrabaho sa Citizenship and Immigration Canada website30
kung ang iyong employer ay may isang positibong LMIA.
30

Citizenship and Immigration Canada (CIC) renewal application:
www.findlink.at/cicrenew
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MA HA LAGA:
Ikaw ay maaaring mag-renew ng
iyong permiso para magtrabaho o
magpa- tulong sa isang pangkomunidad
na ahensiya,31 organisasyong
tagapagtanggol ng mga manggagawa, o
isang community legal clinic.32 Maaaring
sabihin sa iyo ng ilang mga recruiter na
ang pagre-renew ng isang permiso para
magtrabaho ay magkakahalaga ng mas
higit sa talagang halaga nito at na hindi
mo ito magagawang mag-isa. Ang presyo
ng pagre-renew ng isang permiso para
magtrabaho sa kasalukuyan ay $155
(at dagdag na $200 na restoration fee
kung ikaw ay nag-a-apply pagkatapos
na mapaso ang iyong permiso para
magtrabaho) at anumang mga
pagbabago ay ipapaskil sa Citizenship
and Immigration Canada website.33

Ito ay nagkakahalaga lamang
ng $155 upang ipa-renew
ang iyong permiso para
magtrabaho kung ikaw ay
mag-a-apply bago ito mapaso.
Kung hindi mo matanggap
ang iyong ekstensyon ng
permiso, subali’t ikaw ay
nakapag-apply na bago ito
napaso, ikaw ay maaaring
makapagpatuloy na
magtrabaho sa ilalim ng
mga kaparehong kondisyon
na tulad ng iyong huling
permiso. Ito ay tinatawag na
“implied status.”

Kung ang iyong permiso
para magtrabaho ay napaso
na, ikaw ay maaaring magapply upang maibalik ang
istado ng iyong permiso para
magtrabaho sa loob ng 90 araw pagkatapos na ito ay mapaso. Ito ay
nagkakahalaga ng kabuuang $355 – $200 bilang isang “restoration
fee” para maibalik ang iyong istado at may karagdagang $155 para
sa iyong bagong permiso na makapag-trabaho. Kailangan mong
i-sumite ang Labour Market Impact Assessment (LMIA) ng iyong
employer na kasama ng iyong aplikasyon. Kung ang iyong permiso
para magtrabaho ay paso na at ikaw ay nag-apply para sa isang
bagong permiso pagkatapos ng petsa ng pagka-paso, ikaw ay hindi
maaaring makapagtrabaho nang legal hangga’t hindi mo natatanggap ang ini-apply mong permiso para magtrabaho.
Mga ahensyang pangkomunidad: www.findlink.at/services
Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
33
Citizenship and Immigration Canada (CIC) renewal application:
www.findlink.at/cicrenew
31

32
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Mas madaling mag-apply online para ipa-renew ang iyong
permiso para magtrabaho kaysa kung ihuhulog sakoreo.

Maaari ba akong mag-aral at magtrabaho
din sa Canada?
Ikaw ay maaari lamang na kumuha ng mga kursong walang kredito
na hindi hihigit sa 6 na buwan. Hindi ka maaaring kumuha ng
pang-akademiko, pampropesyunal, o pangbokasyunal na mga kurso
na maghahatid ng isang diploma o degree nang walang permiso
para mag-aral. Subali’t maaari kang kumuha ng kurso online nang
walang isang permiso para mag-aral. Mas higit na alamin ang
tungkol sa pag-a-apply para sa isang permiso para mag-aral o study
permit sa Citizenship and Immigration Canada website.34

Maaari ba akong mag-apply para sa
permanent residence (PR)?
Depende sa uri ng trabaho na iyong ginagawa, ang karanasan
mo sa Temporary Foreign Worker Program ay maaari o hindi
maaaring makatulong sa iyo na makakuha ng “permanent
residence” sa Canada. Sa ilalim ng Agricultural Stream, karaniwan
ang mga manggagawa lamang sa pangangasiwa, pampropesyunal,
o pangdalubhasang mga hanap-buhay ang maaaring maging
karapat-dapat para sa pederal o probinsyal na mga programa
ng imigrasyon. Maaari mong mas higit na malaman ang
mga programa ng Canada sa imigrasyon sa Citizenship and
Immigration Canada website(CIC)35 website o sa Settlement.Org.
Citizenship and Immigration Canada work and study permit application:
www.findlink.at/applywp
35
Citizenship and Immigration Canada – come to Canada page:
www.findlink.at/cicfswtest
34
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MGA KONDISYON
SA TRABAHO AT
MGA BENEPISYO
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Mga kondisyon sa trabaho at mga benepisyo

Kailangan ko bang pumirma
ng isang kontrata?
Oo, upang makuha ang iyong permiso para magtrabaho ikaw ay
kailangang pumirma ng isang kontrata.

Mayroon ba akong karapatan na magtago
ng isang kopya ng aking kontrata?
Oo. Kung ikaw ay walang kopya, humingi sa iyong employer ng isa.
Ang ilang mga employer ay hindi nagbibigay sa kanilang mga
empleyado ng kopya ng kanilang kontrata. Kung humingi ka ng
isa at tumanggi ang iyong employer na ibigay ito sa iyo, humingi
ng tulong sa isang community legal clinic,36 pangkomunidad na
ahensya,37 organisasyong tagapagtanggol ng mga manggagawa,
o sa Temporary Foreign Workers Association hotline na librengtawag sa 1-888-366-0194.

Magkano ang dapat na ibayad sa akin?
Kailangan mong makuha ang umiiral na sahod para sa iyong
hanap-buhay. Hindi maaaring magbayad ang mga employer sa
mga dayuhang manggagawa nang mas mababa kaysa sa mga
manggagawang gumagawa ng kaparehong mga tungkulin na
may kaparehong karanasan.
Ang umiiral na pasahod ay magkakaiba sa buong probinsya.
Upang mas higit na malaman ang tungkol sa umiiral na pasahod
para sa iyong hanap-buhay, magpunta sa Jobbank.gc.ca38 at
ilagay ang pangalan ng pangunahing trabaho na iyong ginagawa.
Halimbawa maaari mong ilagay ang “apple picker” o “general farm
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worker” at hanapin ang lokasyon. Ipapakita sa iyo ng ulat ang
“pinakagitnang” sahod para sa uri ng trabahong iyong ginagawa.
Maraming mga taong nagtatrabaho sa agrikultura na binabayaran
ng minimum na sahod , $11.25 sa isang oras. Anumang mga dagdag
sa minimum na sahod ay nagaganap sa Oktubre 1 ng bawat taon.
Gayunpaman, kung ikaw ay gumagawa ng mga tungkuling tulad
ng pagtatanim ng mga pananim at pag-aalaga ng mga hayop,
ikaw ay ituturing na isang “farm employee” at hindi sakop ng
batas ng minimum na sahod ng Ontario. Gayunman, dahil sa
umiiral na patakaran sa sahod, ang mga dayuhang manggagawa
sa mga posisyong ito ay karaniwang sumasahod ng hindi bababa
sa $11.25 sa isang oras.
Trabahong por piraso
Kung ikaw ay binabayaran ng por pirasong halaga sa bawat
piraso ng trabaho, ito ay dapat nasa tamang halaga nang para
ang iyong pinagpaguran ay katumbas man lamang ng minimum
na sahod. Maaaring naisin mong magtago ng isang talaan
ng dami ng bawat pirasong trabaho na iyong nagawa upang
matiyak na ikaw ay mabayaran ng tamang halaga.

Paano ako babayaran?
Ang iyong employer ay maaari kang pa-suwelduhin ng pera,
tseke, o sa pamamagitan ng direktang deposito sa iyong account
sa bangko. Kung mayroon kang direct deposit, ang account
sa bangko ay dapat na nasa iyong pangalan. Walang iba pang
maaaring magkaroon ng akses sa iyong account sa bangko
maliban kung pahintulutan mo ito.
Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
Mga ahensyang pangkomunidad: www.findlink.at/services
38
Job Bank wage search: www.findlink.at/JBwages
36

37
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Tuwing kailan ako dapat pa-suwelduhin?
Depende sa employer kung tuwing kalian ka dapat
pasuwelduhin , ngunit dapat magingregular ang iskedyul ng
pagpa-pa-suweldo.. Sa Ontario, karaniwan na pa-suwelduhin
tuwing ika-2 linggo o bawa’t buwan.
Ang iyong employer ay dapat na magbigay sa iyo ng ulat ng iyong
suweldo (paystub), sa papel o elektroniko. Ito ay nagpapaliwanag
ng iyong mga sahod tuwing ikaw ay susuwelduhan. Ito ay
nagsasabi kung anong mga petsa ang nasasakop ng bayad, kung
gaano karaming oras ka nagtrabaho, ang rate ng iyong bayad, at
anumang inalis (binawas mula sa) iyong mga sahod.
Kapag natapos na ang iyong
trabaho, kailangan kang
makakuha ng 1 huling bayad
para sa anumang utang nila
sa iyo. Ito ay kailangang
mabayaran maaaring sa
susunod na iskedyul ng
suweldo mo o pagkatapos ng
7 araw. Lubos na alamin sa
Ministry of Labour.39

MA HA LAGA:
Kung sa pakiramdam mo ikaw
ay hindi binabayaran ng iyong
employer ng mga sweldong kinita
mo, kailangan mong tumawag sa
Ministry of Labour40 na librengtawag sa 1-800-531-5551 o sa isang
community legal clinic.41

Ano ang kinakaltas sa aking sahod?
Ang iyong elektroniko o papel na paystub ay kailangang
magpakita ng lahat ng halagang kinaltas ng iyong employer o
binabawas mula sa iyong mga sahod.
Kabilang sa mga karaniwang ibinabawas ang:
• Buwis na kinita sa trabahota – ang probinsyal at pederal na
pamahalaang mga buwis batay sa iyong kita
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• Canada Pension Plan (CPP) – isang buwanang benepisyo
na ibinibigay at kinokolekta ng mga manggagawa sa
kanilang pagtanda
• Employment Insurance (EI) – mga kontribusyon para
sa temporaryong pinansiyal na tulong na maaari mong
makuha kapag nawalan ka ng trabaho
Kailangan mong magkontribusyon sa Employment Insurance at
sa Canadian Pension Plan, kahit na hindi mo ginagamit ang mga
programang ito.
Mga gastos sa tuluyan
Kadalasan, ang iyong employer ay maaaring magbawas ng $30
kada linggo mula sa iyong sahod para sa tinutuluyan.
Kung ang iyong posisyon ay itinuturing na mataas na kasanayan
at ikaw ay binibigyan ng matutuluyan sa kabukiran, hanggang
30% ng iyong mga buwanang kinikita ay maaaring ibawas para
sa mga halaga ng tuluyan.

Ano ang hindi puwedeng kaltasin ng aking
employer sa aking sahod?
Ang iyong employer ay hindi maaaring kaltasin ang mga bayad
para sa pamamahala o pagre-recruit mula sa iyong mga sahod. Ito
ay kanilang tungkulin na magbayad ng mga gastos kaugnay sa
pag-hire sa iyo at pagtulong sa iyong makapanirahan sa Canada.
Ang mga employer ay hindi maaaring kaltasin sa sahod ang para
sa mga uniporme maliban kung ikaw ay nagbigay ng nakasulat
na pahintulot sa iyong employer na gawin ito.
Ministry of Labour - Pahina tungkol sa Pagpapasahod: www.findlink.at/wagepay
Ministry of Labour - Impormasyon sa pag-kontak: www.findlink.at/molcontact
41
Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
39

40
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Bagama’t ito ay hindi pinapahintulutan, ang ilang mga employer
ay gumagawa ng hindi legal na mga pagbabawas. Kung ang
iyong employer ay gumawa nito, humingi ng tulong mula sa
isang community legal clinic,42 ahensiyang pangkomunidad,43
o organisasyong tagapagtanggol ng mga manggagawa upang
magsampa ng isang paghahabol sa Ministry of Labour.

Gaano karaming oras ako sa isang araw
inaasahan na magtrabaho?
Ang iyong mga oras ng trabaho ay naka-sulat sa iyong
kontrata. Maraming mga manggagawang pang-agrikultura ang
nagtatrabaho ng 8 hanggang 12 oras sa isang araw. Ang iyong
employer ay dapat na magbayad sa iyo ng overtime kung ito ay
nakalagay sa iyong kontrata. Kung hindi kasama sa iyong kontrata
ang bayad sa overtime, matatanggap mo ang iyong regular na
bayad para sa anumang mga oras na pinagtrabahuhan mo.
Bagama’t ito ay hindi pinapayagan, maraming mga dayuhang
manggagawa ang hinihilingang magtrabaho ng mga ekstrang
oras na sila ay hindi binabayaran. Dahil sa problemang ito,
mas mabuting mag-tabi ka ng mga tala kung ilang oras ka
nagtatrabaho bawa’t araw. Ang talaang ito ay makakatulong
sa iyo kung sakaling ikaw ay magkaroon ng hind pagkakaintindihan sa iyong employer.

Gaano karaming oras ng pahinga ang dapat
kong makuha?
Ikaw ay karapat-dapat sa anumang mga pahinga at araw na
walang pasok na nakasulat sa iyong kontrata.
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Ako ba ay karapat-dapat sa oras ng
bakasyon, bayad para sa bakasyon o bayad
para sa piyesta opisyal?
Ang iyong oras ng bakasyon at sahod ay magkaiba depende sa
uri ng trabaho na pinaggugugulan mo ng oras at kung gaano
katagal mo na ito ginawa.
Mga Farm worker
Kung ginugugol mo ang karamihan ng iyong panahon sa
pagtatanim, pagpuputol, o pag-aalaga ng mga hayop sa bukid,
ikaw ay ituturing na isang farm worker. Ikaw ay hindi karapatdapat sa oras ng bakasyon, bayad para sa bakasyon, o bayad sa
piyesta opisyal.
Mga Harvester
Kung ikaw ay nagdadala ng mga pananim tulad ng prutas, mga
gulay, o tabako, ikaw ay itinuturing na isang harvester. Kung
ikaw ay nakapagtrabaho para sa iyong employer nang 13 linggo,
ikaw ay dapat na tumanggap ng ekstrang 4% ng iyong sahod sa
bayad para sa bakasyon.
Ang mga harvester na nagtrabaho ng 13 linggo ay karapat-dapat
din sa ekstrang bayad o isang araw na walang pasok sa mga
piyesta opisyal.44 Kung ikaw ay kinakailangang magtrabaho
sa isang piyesta opisyal ikaw ay dapat na bayaran ng ekstra o
makakuha ng isang araw na walang bayad bilang kapalit.

Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
Mga ahensyang pangkomunidad: www.findlink.at/services
44
Ministry of Labour-Pahina ng mga PiyestaOpisyal: www.findlink.at/holidaypay
42
43
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Ang Ontario ay may 9 na piyesta opisyal bawat taon. Ang mga
ito ay: Araw ng Bagong Taon, Araw ng Pamilya, Biyernes Santo,
Araw ni Victoria (Victoria Day), Araw ng Canada (Canada
Day), Araw ng Trabaho (Labour Day), Araw ng Pasasalamat
(Thanksgiving Day), Araw ng Pasko, at Boxing Day.

Paano ako magpa-file ng aking mga buwis?
Kung may utang kang pera sa iyong mga buwis o kung nais
mong makatanggap ng refund mula sa iyong buwis, kailangan
mong mag-file ng iyong mga buwis. Kung ikaw ay karapat-dapat
na mag-apply para sa permanent residence , ang pagpa-file ng
mga buwis ay lalong mahalaga.
Ang pagpa-file ng mga buwis ay maaaring maging komplikado.
Ikaw ay maaaring makakuha ng tulong sa pagpa-file ng iyong
mga buwis mula sa isang ahensyang pangkomunidad.45 Maaari
ka ding tumawag sa Canada Revenue Agency (CRA)46 kung
mayroon kang mga tanong nang libreng-tawag
sa 1-800-959-8981.
Ang mga taong may
mababang kita na mayroong
mga simpleng tax return ay
maaaring bumisita sa isang
libreng tax clinic.47 Karamihan
sa mga klinikang ito ay
bukas lamang mula Pebrero
hanggang Abril, pero ang
ilan ay ay bukas nang buong
taon. Kung makakaya mong
magbayad, ang ibang opsyon
ay ang kumuha ng tulong mula
sa isang pribadong kompanya
ng buwis.

ALAM MO BA?:
Ang pagiging isang residente
para sa mga layunin ng buwis ay
hindi pareho ng pagiging isang
residente para sa layunin ng
imigrasyon. Ang isang residente
para sa mga layunin ng buwis
ay nangangahulugan lamang
na ikaw ay tumira at nagtrabaho
sa Canada, kahit na ikaw
ay walang estado ng
permanenteng residensya.
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Para mag-file ng iyong mga buwis kakailanganin mo ang:
• Isang T4 slip: Ang isang T4 slip ay isang statement ng lahat
ng perang kinita mo sa isang taon mula sa isang employer.
Ang iyong employer o mga employer ay dapat na magpadala
ng iyong T4 slip sa iyo bago katapusan ng Pebrero.
Pagpa-file ng iyong mga buwis sa unang pagkakataon
Kung ito ang iyong unang pag pa- file ng mga buwis sa
Canada, kailangan mong i-file ang mga ito sa pamamagitan ng
paghuhulog sa koreo. Eksepsyon: Kung mayroon ang Canada
Revenue Agency sa file ng iyong petsa ng kapanganakan, ikaw
ay maaaring makapag-file online.
Pagpa-file sa papel na aplikasyon:

Kumuha ng
mga tax form
sa iyong lokal
na tanggapan
ng koreo o tax
services office48 o

I-download ang
mga tax form
mula sa CRA
website49 at

Ikoreo ang mga
ito sa Canada
Revenue Agency
o dalhin ang mga
ito sa isang tax
services office.50

Mga ahensyang pangkomunidad:www.findlink.at/services
Canada Revenue Agency: www.findlink.at/cra
47
Volunteer tax preparation clinics: www.findlink.at/taxclinic
48
Canada Revenue Agency – tax offices: www.findlink.at/cra-office
49
Canada Revenue Agency T4 form: www.findlink.at/cra-t4
50
Canada Revenue Agency – tax offices: www.findlink.at/cra-office
45

46
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Pagpa-file ng iyong mga buwis sa mga susunod na taon
Ikaw ay maaaring mag-file ng iyong mga buwis
sa pamamagitan ng koreo o online. Ang iyong
mga buwis ay ipoproseso nang mas mabilis kung
ipa-file mo ito online. Para i-file ang iyong mga
buwis online, gamitin ang NETFILE.51 Ito ay isang
programa ng pagpa-file ng buwis mula sa Canada Revenue
Agency. Ikaw, o ang taong tumutulong sa iyo, ay kailangang
gumamit ng software na NETFILE-certified.
Ito ay nangangahulugan na ang software ay nasiyasat at
naaprubahan ng CRA.

Ano ang Employment Insurance (EI) at
paano ako maaaring makapag-apply?
Ang Employment Insurance (EI) ay isang pansamantalang
tulong na pinansya para sa mga taong:
• Nawalan ng kanilang mga trabaho.
• Hindi makapagtrabaho dahil sa karamdaman,
panganganak, o pagmamagulang.
• Hindi makapagtrabaho dahil sila ay nag-aalaga
ng isang taong nag-aagaw buhay.
• Ay tumatanggap ng isang hindi bayad na protektadong
trabahong mga leave of absence.52
Ikaw at ang iyong employer ay parehong magbabayad ng
Employment Insurance habang ikaw ay nagtatrabaho. Ang
mga dayuhang manggagawa ay kailangang makatugon sa
kaparehong mga hinihingi sa mga manggagawang Canadian.
51
52

Canada Revenue Agency – Netfile: www.findlink.at/netfile
Ministry of Labour – Mga pansamantalang pagliban satrabaho:
www.findlink.at/leaves
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Employment insurance kung mawalan ka ng trabaho (mga
regular na benepisyo)
Ikaw ay maaaring maging karapat-dapat na maka-tanggap ng mga
benepisyo ng Employment Insurance kung ikaw ay nagtrabaho
nang mahaba-haba bago ka nawalan ng trabaho. Ang dami ng
mga oras na kailangan mong magtrabaho ay depende sa kung
saan ka nakatira sa Ontario. Tingnan ang mga oras na kailangan
mong magtrabaho gamit ang iyong postal code.53
Hindi ka maaaring tumanggap ng mga benepisyo ng EI mula sa
labas ng Canada.
Ikaw ay maaaring mag-apply para ng EI sa dalawang paraan:
• Bumisita sa Service Canada Centre sa loob ng 4 na linggo
ng iyong huling araw ng pagta-trabaho.
• Mag-apply online.54
Kailangan mong magbigay ng:

TIP:
Ang ilan sa mga dayuhang
manggagawa ay tinanggihan
para sa EI, ngunit nakatanggap
ng mga benepisyo ng EI pagkatapos
na sila ay gumawa ng apela.
Kung ikaw ay tinanggihan at nais
na mag-apela, manghingi
ng reconsideration.55

• Katibayan ng
iyong tirahan
• Apelyido ng iyong ina
bago ito nag-asawa
• iyong Social Insurance
Number (SIN)
• impormasyon tungkol sa
iyong trabaho
• impormasyon ng
iyong bangko
• Iyong permiso para
magtrabaho

Mga rehiyong pang-ekonomiya: www.findlink.at/eihours
Pag-aaply ng Employment Insurance: www.findlink.at/ei-app
55
EI- Paraan para mabigyan muli ng pagkakataong mag-apply:
www.findlink.at/eisite
53

54
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Maaari kang mag-apply kahit na hindi mo pa natatanggap ang
iyong Record of Employment.
Mga Espesyal na Benepisyo
Ang mga espesyal na benepisyo ay nagbibigay ng pansamantalang
tulong na pinansyal sa mga taong nasa partikular na mga sitwasyon
kung saan siya ay hindi nagtatrabaho. Bawa’t uri ng benepisyo
ay may magkakaibang mga kriterya sa pagiging karapat-dapat at
mga paraan ng pag-a a-apply . Maaaring makatanggap ka ng mga
benepisyo kagaya ng maternity, parental, at compassionate-care
sa iyong bansa. Ngunit , kailangang nandito ka sa Canada upang
makatanggap ng mga benepisyo para sa pagkakasakit.
Maternity Benefits: Ang mga karapat-dapat na ina na maaaring
makatanggap ng mga benepisyo para sa hanggang 15 linggo. Ang
panahon ng hindi pagpasok sa trabahong ito ay kailangang kunin
sa pagitan ng 8 linggo bago ipanganak ang sanggol at 17 linggo
pagkatapos na maipanganak ang sanggol.
Parental benefits: Alinman sa magulang ay maaaring tumanggap
ng mga benepisyo para sa hanggang 35 linggo sa loob ng 52 linggo
ng kapanganakan ng bata o pag-aampon.
Compassionate care benefits: Ang mga karapat-dapat na indibidwal
na may miyembro ng pamilya na nasa panganib ng kamatayan sa
loob ng 26 na linggo ay maaaring tumanggap ng mga benepisyo ng
hanggang 6 na linggo upang kanilang maalagaan ang taong iyon.
Sickness benefits: Ang mga karapat-dapat na indibidwal na hindi
makapagtrabaho dahil sila ay may sakit ay maaaring tumanggap ng
mga benepisyo ng hanggang 15 linggo.
Ikaw ay maaaring makakuha ng karagdagang impormasyon
tungkol sa EI sa pamamagitan ng pagtawag nang libre sa 1-800-2067218 o bisitahin ang Service Canada website.56
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Ako ba ay karapat-dapat sa
Ontario Works (welfare)?
Hindi, kung ikaw ay nasa temporaryong permiso para
magtrabaho ikaw ay hindi karapat-dapat sa Ontario Works.
Kung ikaw ay mawalan ng trabaho maaaring ma-qualify kasa
Employment Insurance (EI).

56

Mga rehiyong pang-ekonomiya: www.findlink.at/eihours
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Anong mga benepisyong pangkalusugan
mayroon ako?
Ikaw ay dapat na makatanggap ng healthcare coverage habang
ikaw ay nagtatrabaho sa Canada. Ang iyong employer ay may
tungkulin na mabigyan ka ng pribadong health insurance
sa iyong unang 3 buwan sa Canada. Pagkatapos ng 3 buwan
ikaw ay karapat-dapat nang masaklawan ng Ontario Health
Insurance Plan (OHIP).
Mga unang 3 Buwan: pribadong segurong pangkalusugan
Sa loob ng iyong unang 3 buwan sa Canada, ang iyong employer
ay may tungkulin mabigyan ka ng pribadong health insurance
hanggang ikaw ay maging karapat-dapat para sa OHIP. Sila ay
hindi pinapahintulutan na maningil sa iyo para dito.

TIP:
Kailangan mong humingi ng
impormasyon tungkol sa iyong
pribadong insurance seguro sa
oras na ikaw ay makarating sa
Canada. Huwag maghintay na
ikaw ay magkasakit bago alamin
ang impormasyon tungkol sa
iyong insurance . Ang pribadong
insurance kadalasa’y may mga
eksepsyon. Halimbawa, ang ilang
insurance ay hindi kasama ang mga
gastos na nauukol sa pagbubuntis
o mga dati nang kondisyon Mas
mabuting malaman kung ano ang
nasasaklawan ng iyong insurance.
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Kung kailangan mong
kumunsulta sa isang
doktor o kailangan
mo ng gamot habang
ikaw ay may pribadong
insurance , kailangang
ikaw ay magbayad muna,
pagkatapos ay ibabalik sa
iyo ang iyong nagastos,
o di kaya ay ang iyong
insurance and direktang
magbabayad. Kung
kailangan mong magbayad
ng mga medikal service
o ng gamut , kailangan
mong mag-fill-up ng form
at i-sumite ng online o sa
sa koreo. SIguraduhin na
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itabi ang iyong mga resibo sapagka’t maaaring kailanganin mong
i-sumite ang mga ito na kasama ang iyong claim o di kaya ay
maaari kang hingian ng mga ito sa bandang huli.
Kahit na may obligasyon ang iyong employer na magbigay sa iyo
ng pribadong insurance, kung minsan hindi nila ito ginagawa.
Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, kumuha ng tulong mula
sa isang community legal clinic,57 ahensyang pangkomunidad,58
organisasyong tagapagtanggol ng mga manggagwa, o sa
Temporary Foreign Workers Association hotline na libreng-tawag
sa 1-888-366-0194.
Pagkatapos ng 3 buwan: Ontario Health Insurance Plan
(OHIP) coverage
Sa pangkalahatan, ang mga dayuhang manggagawa ay karapatdapat para sa Ontario Health Insurance Plan (OHIP).59 Ikaw
ay maaaring mag-apply para sa OHIP sa isang ServiceOntario
centre.60 Kailangan mong magdala ng ilang dokumentasyon61
kasama na ang iyong permiso para magtrabaho, pasaporte,
at katibayan na ikaw ay nakatira sa Ontario. Ikaw ay hindi
magiging karapat-dapat na tumanggap ng OHIP hanggang sa
ikaw ay nakapanatili sa Ontario ng 3 buwan, ngunit maaari
kang mag-apply nang maaga.
Kung ikaw ay makatanggap ng mga serbisyong medikal bago ka
makapag-apply ng OHIP, ikaw ay kailangang magbayad. Ngunit,
kung ikaw ay makapagpakita ng katibayan sa bandang huli na
ikaw ay karapat-dapat para sa benepisyo ng OHIP sa panahong
iyon, kahit na ikaw ay hindi pa nakakapagparehistro, ang medical
provider ay kailangang ibalik sa iyo ang iyong bayad.
Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
Mga ahensyang pangkomunidad: www.findlink.at/services
59
Settlement.Org OHIP article: www.findlink.at/OHIParticl
60
Service Ontario- Panghanap ng lokasyon: www.findlink.at/sc-loca
61
Settlement.Org article – OHIP documents: www.findlink.at/OHIPdocs
57
58
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Kapag ikaw ay nag-apply ng OHIP, ikaw ay maaaring hingian
ng isang sulat mula sa iyong employer o isang kontrata na
nagpapakita na ikaw ay nagtatrabaho nang full-time sa Ontario,
pinakamaiksi na ang 6 na buwan at nagpapakita kung anong
uri ng trabaho ang iyong ginagawa. Kung ang iyong permiso
para magtrabaho ay may pangalan ng iyong employer, iyong
hanapbuhay sa Canada, at ang tagal ng iyong pagtatrabaho sa
Ontario (dapat ito ay 6 na buwan ang pinaka-maiksi) ay hindi na
kailangang magbigay ng isang sulat o kontrata.
Kung ikaw ay hindi binigyan ng benepisyo sa OHIP noong ikaw
ay nag-apply, maaari kang humingi ng tulong mula sa isang
ahensyang pangkomunidad,62 organisasyong tagapagtanggol
ng mga manggagawa, o community legal clinic.63 Maaari mo
ring hilingin na i-review
ang desisyong ito ng
ALAM MO BA?:
OHIP Eligibility Review
Kung wala sa iyo ang iyong OHIP
Committee (OERC) sa
card, maaari kang mag-request na
pamamagitan ng pagpai-fill-out ang isang health number
padala ng nakasulat na
release form64 kapag ikaw ay
kahilingan. Maaari mong
nagpunta sa isang klinika o ospital.
ihulog sa koreo o i-fax sa
Sa pamamagitan ng pag-fi-fill-out
OHIP Eligibility Review
ng form , ang iyong manggagamot
Committee sa:
o healthcare provider ay maaaring
makuha ang iyong impormasyon sa
OHIP, kahit na hindi mo natanggap
ang iyong card. Bilang kahalili, kung
nasa iyo ang iyong “transaction
record” noong ikaw nag-apply sa
OHIP maaari mo itong ipakita para
mabigyan ka ng medical care.

OHIP Eligibility Review
Committee Ministry of
Health and Long-Term Care
1055 Princess Street
PO Box 168
Kingston, ON
K7L 5T3
Fax: 613-548-6557

Mga ahensyang pangkomunidad: www.findlink.at/services
Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
64
Health number release form: www.findlink.at/release
62
63
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Saan ako maaaring makakuha ng tulong
na medikal?
Sa medical emergency, tumawag sa 9-1-1.
Kung hindi ito emergency, narito ang ilang mga halimbawa
ng mga medikal na serbisyo na mapupuntahan mo. Maraming
nagbibigay ng interpretasyon n o impormasyong pangkalusugan
sa iyong sariling wika.
Mga Pampamilyang Doktor
Ang mga pampamilyang doktor ay nagbibigay ng pangkalahatang
medikal na tulong at mga pagsasangguni sa mga espesyalista. May
kakulangan sa mga pampamilyang doktor sa ilang mga bahagi ng
Ontario, kayahumanap din ng ibang mga opsyon. Kung nais mong
maghanap ng pampamilyang doktor maaari kang tumawag sa
College of Physicians and Surgeons of Ontario na libreng-tawag sa
1-800-268-7096 o maghanap online.65
Mga Walk-in na medical clinic
Karamihan ng mga komunidad ay may mga walk-in clinic. Maaari
kang kumunsulta sa isang doktor o isang nars nang hindi na
kailangan ang appointment . Maaaring hindi parehong doctor ang
iyong makita sa bawat pagpunta. Maaaring kailanganin mong
maghintay kung mayroong mga naunang pasyente sa iyo. Dalhin
mo ang iyong OHIP card o katibayan ng insurance kung mayroon.
Community Health Centers (CHC)
Ang mga Community Health Centre66 ay may hanay ng mga
propesyonal tulad ng mga doktor, mga nars, at mga practitioner
na nars. Ang mga ilan ay nagsisilbi sa mga tao na walang OHIP
o iba pang health insurance. Ngunit, ang mga CHC ay hindi
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makukuha sa lahat ng mga komunidad sa Ontario. Maaari mong
malaman kung saan naroroon ang mga CHC sa Association of
Ontario Health Centres website67 o sa pamamagitan ng pagtawag
sa kanila sa 416-236-2539.
Telehealth Ontario
Ang Telehealth Ontario68 ay isang serbisyo sa telepono kung saan
ikaw ay maaaring makipag-usap sa isang rehistradong nars nang 24
oras isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ito ay libre at kumpidensyal.
Ikaw ay maaaring makipag-usap sa isang tao sa sarili mong wika
sa pamamagitan ng isang serbisyo ng pagsasalin-wika. Maaari
mong gamitin ang serbisyong ito kahit na ikaw ay walang OHIP o
pribadong seguro. Tumawag nang libre sa 1-866-797-0000.
Mga Ospital
Bumisita sa isang ospital kung kailangan mo ng isang madaliang
medical care . Dalhin ang iyong OHIP card at anumang impormasyon
ng pribadong insurance. Ang mga ospital ay tutulong sa sinuman
na nasa emergency kahit na sila ay walang health coverage , nguni’t
mahal ang mga ito kung ikaw ay walang insurance . Kung ang
pinsala ay kaugnay sa trabaho, kailangang singilin ng ospital ang
Workplace Safety Insurance Board (WSIB) para sa iyong kapakanan.
Mga Medikal na serbisyo sa iyong komunidad
Tumawag sa 2-1-1, bisitahin ang 211 website69 o tingnan ang
direktoryo ng telepono para hanapin ang mga medikal na
serbisyo sa iyong komunidad.
College of Physicians and Surgeons of Ontario directory: www.findlink.at/drsearch
Settlement.Org - Artikulo tungkol sa mga Community Health Centres:
www.findlink.at/chcarticle
67
Mapa ng Asosasyon ng mga Health Centres ng Ontario: www.findlink.at/chcmap
68
Telehealth Ontario: www.findlink.at/telehealth
69
211 Ontario: www.findlink.at/211
65

66
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Maaari ba akong makakuha ng medikal na
tulong sa sarili kong wika?
Maraming mga ospital at mga klinikang pangkalusugan na
nagbibigay ng akses sa telepono sa isang tagasalin-wika. Ang
ibang mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan ay may
mga kawani o mga boluntaryo na nagsasalita ng iba’t-ibang mga
wika. Maaari mong mas higit na malaman ang tungkol sa mga
tagasalin-wika sa pangangalagang pangkalusugan sa Patnubay
sa Pakikipagtrabaho sa Iyong Propesyunal na Tagasalin Wika
(Working with Your Professional Interpreter Guide).70

Ano ang maaari kong gawin upang
pangalagaan ang aking pangkaisipang
kalusugan?
Ang paninirahan at pagtatrabaho sa ibang bansa ay maaaring
maging mahirap. Ikaw ay malayo sa iyong mga kaibigan at
pamilya. Ang kultura at wika ay maaaring maging bago sa
iyo. Maaaring ikaw ay nagtatrabaho nang napakahabang mga
oras. Lahat ng mga ito ay maaaring maging dahilan upang
makaramdam ng kalungkutan, kabiguan, at pagkabalisa.
Narito ang ilang mga bagay na maaari mong magawa upang
alagaan ang iyong sarili:
• Kumain ng isang malusog na pankaraniwang at mga
pagkain na kinasisiyahan mo.
• Isali ang mga pisikal na aktibidad sa iyong araw na hindi
kaugnay sa iyong trabaho.
70

Pakikitungo sa iyong Propesyonal na Taga-salin wika: www.findlink.at/interguide
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• Magkaroon isang regular na
rutina ng pagtulog.
• Gumawa ng mga bagay na
iyong kinasisiyahan kapag
ikaw ay hindi nagtatrabaho.
• Mag-aral ng bagong bagay.
• Panatiliin ang pakikipagugnayan sa iyong pamilya at
mga kaibigan sa iyong bayan.
• Gumawa ng mga bagong
kaibigan at maghanap ng
mga taong makakausap mo.
• Maghanap ng isang komunidad na nakikibahagi sa
iyong pananampalataya.
• Sumali sa isang grupong pangkomunidad o isang
pangkat ng isports.
• Limitahan ang alkohol, mga sigarilyo, at ibang mga hindi
nararapat na mga paraan para makayanan ang ang sitwasyon.
Paghingi ng tulong
Normal lang na magkaroon ng mga magaganda at hindi
magagandang . Nguni’t maaaring naisin mong kumuha ng tulong
kung madalas kang nagkakaroon ng mga ganitong problema:
•
•
•
•

Hindi makatulog
nahihirapang mag-isip ng malalim
Nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa
Gumagamit ng mga droga o alkohol bilang paraan para
makayanan ang sitwasyon
• Nagkakaroon ng mga saloobin na saktan ang sarili o
magpatiwakal
Upang makipag-usap sa isang tao o makahanap ng mga
serbisyo para sa pangkaisipang kalusugan sa iyong komunidad,
tumawag sa Ontario Mental Health Helpline71 ng libre
1-866-531-2600. Ito ay libre at kumpidensyal. Kung nais
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mong makipag-usap sa isang tao sa iyong wika, sabihin lang
ang pangalan ng iyong wika sa Ingles (halimbawa, “Filipino
”) at ikaw ay ikokonekta sa isang tagasalin-wika. Hindi mo
kailangan na may benepisyo ka sa OHIP. Hindi mo kailangang
magbigay ng impormasyon tungkol sa iyong sarili para
makagamit ng serbisyong ito.
Ang ibang maaaring makatulong ay ang iyong doktor, ang
iyong grupo ng pananampalataya, lokal na mga ahensyang
pangkomunidad,72 at mga Community Health Centre.73 Maaari
ka ding tumawag sa isang distress centre74 sa 416-408-4357.
Ang mga Distress centre ay nagbibigay ng tulong sa mga taong
nangangailangan ng pang-emosyonal na tulong. Maaari kang
makipag-usap sa isang tao sa iyong wika sa pamamagitan ng
isang tagasalin-wika.

Anong maaari kong gawin kung
mabuntis ako?
Ang pagbubuntis sa ibang bansa ay maaaring maging nakakaistres na karanasan. Maraming mga bagay na dapat pag-isipan
pati na ang iyong akses sa healthcare , ang iyong social support
system , at ang sitwasyon ng iyong trabaho. Mas madaling
harapin ang mga mahihirap na sitwasyon kung ikaw ay hindi
nag-iisa. Maaaring naisin mong makipag-ugnayan sa isang
ahensyang pangkomunidad75 o organisasyong tagapagtanggol
ng mga manggagawa para sa tulong.

Ontario Mental Health Helpline: www.findlink.at/mhhelpline
Mga ahensyang pangkomunidad: www.findlink.at/services
73
Settlement.Org - Artikulo tungkol sa mga Community Health Centres:
www.findlink.at/chcarticle
74
Distress centres: www.findlink.at/dcontario
75
Mga ahensyang pangkomunidad: www.findlink.at/services
71

72
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Ang iyong mga opsyon
Kung hindi mo planong magbuntis, ikaw ay karaniwang may
3 mga opsyon:
• Palakihin ang bata.
• Ilagay ang sanggol sa ampunan (pagbibigay ng legal na
karapatan at responsibilidad sa iba upang palakihin ang bata).
• Ipalaglag (tapusin ang pagbubuntis).
Kung gusto mo ng impormasyon tungkol sa paglalagay ng sanggol
sa ampunan o pagpapalaglag, maaari kang tumawag sa libreng
hotline ng National Abortion Federation76 para sa impormasyon
sa 1-800-772-9100. Ikaw din ay maaaring makahanap ng
impormasyon tungkol sa pag-aampon mula sa AdoptOntario77 na
libreng tawag sa 1-877-236-7820. Parehong mga proseso ay legal sa
Ontario at libre kung mayroon kang OHIP.
Pangangalagang Pangkalusugan at Pagbubuntis
Kung ikaw ay mayroong OHIP, ang mga gastos para sa iyong mga
kinakailangang pangmedikal na serbisyo na kaugnay sa iyong
pagbubuntis ay nasasaklawan. Kung ikaw ay may pribadong
health insurance , dapat mong alamin kung kasama nito ang
mga gastos sa pagbubuntis. Ang ilang mga pribadong insurance
company ay hindi sumasaklaw ng mga gastos na ito.
Ang panganganak sa Ontario ay maaaring maging
napakamahal kung wala kang OHIP o pribadong insurance na
sumasaklaw sa mga gastos ng pagbubuntis.
Maaaring maningil ang mga ospital ng halagang nais nila, pati na
ang mga halagang mas higit sa mga presyo ng OHIP.

76
77

National Abortion Federation: www.findlink.at/naf
AdoptOntario: www.findlink.at/adoption
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Sa ibaba ay ilang mas mababang presyo o mga libreng suporta na
maaaring magamit mo.
Community Health Centres (CHCs)
Ang mga CHC ay may mga propesyonal ng kalusugan gaya ng
mga doktor, mga nars, at mga practitioner na nars na kawani.
Kung ikaw ay walang OHIP, ikaw ay maaaring makakuha ng
mga serbisyo para sa pangangalagang pangkalusugan sa isang
CHC.78 Maaari mong alamin kung mayroong isang CHC sa iyong
komunidad sa pamamagitan ng pagtawag sa 416-236-2539.
Pangangalaga bago at pagkatapos na manganak
Ang mga pampublikong health unit ay may mga programa
para sa mga babaeng buntis. Halimbawa, ang Healthy Babies,
Healthy Children (HBHC) na programa ay may mga serbisyo
para sa mga sanggol na kapapanganak pa lamang hanggang 6
na taon. Kontakin ang iyong lokal na public health unit79 para
sa karagdagang impormasyon. Gayundin ang Canada Prenatal
Nutrition Program80 ay may maraming mga serbisyo at mga
programa para sa mga babaeng buntis at mga magulang.
Mga Komadrona
Ang pagkuha ng pangangalaga mula sa isang komadrona
ay maaaring maging mas murang opsyon. Gayundin,
para sa anumang panggagamot ng ospital o doktor, ang
ilang mga komadrona ay maaaring makatulong sa iyo na
makipagkasundo para sa mga gastos. Sila ay makakasuporta sa
iyo sa pagpaplano para sa posibleng mga gastos, at tutulong sa
iyo para maintindihan kung paano gumagana ang sistemang
pangkalusugan sa panahon ng iyong pagbubuntis. Ang ilang
mga komadrona ay nakakapagsilbi sa mga babaeng buntis na
walang OHIP at ang ilan ay may mga sentro ng pagpapaanak.
Ikaw ay makakahanap ng ng mga serbisyo ng komadrona sa
pamamagitan ng College of Midwives of Ontario81 sa
416-640-2252.
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MA HA LAGA:
Ang iyong employer ay hindi
pinapahintulutan na sisantehin
ka, bawasan ang iyong mga oras,
o pauwiin kang pabalik sa iyong
bayan dahil sa ikaw ay buntis –
ito ay magiging isang paglabag
sa Ontario Human Rights Code.
Gayunman, bagama’t ito ay labag
sa batas, maraming mga babaeng
dumadanas ng diskriminasyon
sa trabaho dahil sa kanilang
pagbubuntis. Kung ikaw ay nasa
ganitong sitwasyon, maaaring
naisin mong kontakin ang Human
Rights Legal Support Centre84 na
libreng-tawag sa 1-866-625-5179
para sa tulong sa pagpa-file ng isang
paghahabol. Maaari kang makipagusap sa isang tao sa iyong wika sa
numerong ito.

Employment insurance
Ikaw ay maaaring maging
karapat-dapat para sa mga
Employment Insurance
(EI) special benefits para sa
maternity at parental leave.
Maaari mong kontakin ang
Service Canada82 ng librengtawag sa 1-800-206-7219
upang alamin kung ikaw ay
karapat-dapat.
Pagbubuntis at mga
leave para sa pagiging
mamagulang
(parental leaves)

Maaari kang kumuha ng
hindi bayad na bakasyon sa
trabaho at bumalik sa iyong
trabaho kung ikaw ay buntis
(pregnancy leave) o kung ikaw
ay isang bagong magulang (parental leave). May pinakamaikling tagal
ng panahon na ikaw ay dapat na nagtatrabaho sa iyong employer
bago mo makuha itong mga protektadong trabahong leave.83
Artikulo sa Settlement.Org tungkol sa mga Community Health Centre:
www.findlink.at/chcarticle
79
Public health units: www.findlink.at/ph-units
80
Canada Prenatal Nutrition Program: www.findlink.at/cpnp-find
81
College of Midwives of Ontario – find a midwife: www.findlink.at/cmo-search
82
Impormasyon sa pagkontak sa Employment Insurance: www.findlink.at/scphone
83
Ministry of Labour – Mga pansamantalang pagliban satrabaho:
www.findlink.at/leaves
84
Sentro ng legal na suporta sa karapatang pantao: www.findlink.at/hrlsc
78
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Anong maaari kong gawin kung ako ay
nasa isang abusadong relasyon?
Makipag-usap sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo at humingi ng
tulong. Kung ikaw ay nahaharap sa panganib, tumawag ng 9-1-1.
Ang pang-aabuso ay maaaring lumabas sa iba-ibang mga paraan.
Ito ay maaaring maging pisikal, sekswal, emosyonal, o pinansyal.
Ang pisikal at sekswal na pang-aabuso ay ilegal sa Canada, kahit
na ikaw ay kasal sa taong nang-aabuso sa iyo. Gayundin ang
ilang mga uri ng pinansyal na pang-aabuso.
Ang ilang mga tao ay nahihirapan na makapagsabi kung sila
ay inaabuso. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga babalang
palatandaan na maaaring ikaw ay nasa isang abusadong
relasyon. Ang iyong kapareha ay:
• Nanghihiya sa iyo at minamaliit ka.
• Tinitingnan ka at kumikilos ng mga paraang nakakatakot sa iyo.
• Nangongontrol ng mga ginagawa mo, kung sino ang
tinatagpo o kinakausap mo, o kung saan ka pumupunta.
• Pumipigil sa iyong makipagkita sa iyong mga kaibigan at
mga myembro ng pamilya.
• Kinukuha ang iyong pera, pinahihingi ka ng pera, o
tumatangging magbigay sa iyo ng pera.
• Gumagawa ng lahat ng mga desisyon.
• Sinasabi sa iyo na ikaw ay isang masamang magulang o
tinatakot ka na ilalayo o sasaktan ang inyong mga anak.
• Pinipigilan kang magtrabaho o pumasok sa paaralan.
• Sinisira ang iyong mga pag-aari o pinagbabantaan kang
papatayin ang iyong mga alagang hayop.
• Tinatakot ka ng mga baril, mga kutsilyo, o iba pang mga armas.
• Tinutulak ka, sinasampal ka, sinasakal ka, o hinahampas ka.
• Nagbabantang magpatiwakal.
• Pinagbabantaan kang patayin.
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Ito ay mga halimbawa lamang– ito ay hindi isang kumpletong
listahan. Kung kailangan mo ng tulong, ngunit ito ay hindi
emergency, tumawag sa Assaulted Women’s Helpline85 na
libreng-tawag sa 1-800-863-0511. Ang mga lalaking inabuso
ay maaring tumawag sa
Support Services for Male
ALAM MO BA?:
Survivors of Sexual Abuse86
Kung hindi ka ligtas sa iyong
na libreng-tawag sa 1-866tahanan, maaaring gustuhin mong
887-0015. Parehong mga
89
manatili sa isang shelter. Ang mga
linya ng tulong ay libre at
shelter ay ligtas na mga lugar na
kumpidensyal. Maaari kang
kadalasan ay libre o may maliit na
makipag-usap sa isang tao
bayad depende sa iyong kita. Maaari
sa iyong unang wika.
kang manatili sa isang shelter nang
ilang mga linggo o mas mahaba
habang ikaw ay gumagawa ng isang
plano upang tumakas sa pangaabuso. Karamihan ng mga shelter
ay may pagpapayo at mga grupong
sumusuporta. Maaari ka nilang
i-refer sa ibang mga serbisyong
pangkomunidad.

Ang Barbra Schlifer Clinic87 sa
416-323-9149 ay nagbibigay
ng legal na payo at pagpapayo
para sa mga babaeng inabuso.
Maaari mo ring kontakin
and pulis, isang doktor, o
ang isang organisasyong
pangkomunidad88 para
sa tulong.

Alamin ang marami pang impormatsyon tungkol sa abuso:
Ang pang-aabuso ay mali sa anumang wika.90

Assaulted Women’s Helpline: www.findlink.at/awhl
Support Services for Male Survivors of Sexual Abuse: www.findlink.at/mss
87
Barbra Schlifer Commemorative Clinic: www.findlink.at/VAWclinic
88
Mga ahensyang pangkomunidad: www.findlink.at/services
89
211 listing of shelters: www.findlink.at/211shelter
90
Abuse resource: www.findlink.at/abusedjc
85
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52

Kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho

KALUSUGAN AT
KALIGTASAN SA
LUGAR NG TRABAHO
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Dapat ba akong tumanggap ng pagsasanay
sa kalusugan at kaligtasan?
Oo. Kailangang tiyakin ng iyong employer at ng iyong superbisor
na ikaw ay mayroong impormasyon, pagsasanay, at kagamitan
na kakailanganin mo upang makapagtrabaho nang ligtas at
mapangalagaan ang iyong sarli mula sa pinsala o sakit. Ito ang
batas sa ilalim ng Occupational Health and Safety Act (OHSA).
Anumang oras na magsimula ka ng isang trabaho o nabigyan
ng isang bagong gawain, ang iyong employer at superbisor ay
kailangang magsabi sa iyo kung mayroong anumang
mga panganib.
Nararapat ka ding tumanggap ng mahalagang pagsasanay sa
occupational health and safety sa mga paksang ito:
• mga tungkulin at mga karapatan sa ilalim ng OHSA
• ang mga tungkulin ng mga employer at superbisor
sa ilalim ng OHSA
• mga karaniwang panganib at mga sakit na kaugnay
sa hanap-buhay
• ang tungkulin ng pinagsamang mga komite ng kalusugan
at kaligtasan at ng mga kinatawan ng kaligtasan sa ilalim
ng OHSA
• ang tungkulin ng Ministry of Labour, ng Workplace Safety
and Insurance Board (WSIB), at ng mga asosasyon para sa
kalusugan at kaligtasan
• mga kinakailangang impormasyon at instruksyon
saWorkplace Hazardous Materials Information System
(WHMIS) Regulation
Kung ikaw ay isang superbisor, ang iyong pagsasanay ay
maaaring maging iba.
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10 mga dapat itanong sa iyong employer
tungkol sa kalusugan at kaligtasan
Kung ikaw ay hindi binigyan ng iyong employer ng
impormasyong ito, narito ang ilang mga kapaki-pakinabang na
mga dapat itanong:
• Ano ang mga panganib ng aking trabaho?
• Mayroon pa bang ibang mga panganib na dapat
kong malaman?
• Makakatanggap ba ako ng pagsasanay sa trabaho?
• Mayroon ba kayong mga pagpupulong para sa kalusugan
at kaligtasan?
• Mayroon bang kagamitang pangkaligtasan na isusuot?
Makakatanggap ba ako ng pagsasanay tungkol sa kung
paano ito gagamitin? Kailan?
• Sasanayin ba ako sa mga pang-emerhensyang pamamaraan
(tulad ng pagligwak ng apoy o isang kemikal)? Kailan?
• Saan ninyo itinatago ang mga pamukaw- apoy o fire
extinguisher, mga kit ng pang-unang lunas, at iba pang
pang-emergency na kagamitan?
• Ano ang aking gagawin kung ako ay masaktan? Sino ang
pangunang lunas na tao?
• Ano ang aking mga responsibilidad na pangkalusugan at
pangkaligtasan?
• Sino ang tatanungin ko tungkol sa kalusugan o kaligtasan?
Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa Occupational Health
and Safety Act, tumawag sa Ministry of Labour, Health and
Safety Contact Centre na libreng-tawag sa 1-877-202-0008. Ikaw
ay maaaring makipag-usap sa isang tao sa iyong wika sa linya ng
teleponong ito.
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Ano ang aking mga karapatan at mga
tungkulin bilang isang manggagawa?
Ikaw ay may mahalagang mga karapatan sa ilalim ng Occupational
Health and Safety Act (OHSA):
1. May karapatan kang alamin. May karapatan kang alamin ang
mga panganib sa iyong trabaho. Kailangang sabihin sa iyo ng
iyong employer o superbisor ang tungkol sa anumang bagay
sa iyong trabaho na maaaring makasakit sa iyo. Kailangang
tiyakin ng iyong employer na makuha mo ang impormasyon
na kailangan mo upang ikaw ay makapagtrabaho nang ligtas.
2. May karapatan kang makilahok. Ikaw ay may karapatan
na makilahok sa pagpapanatili ng iyong pinagta-trabahuhan
na maging malusog at ligtas. Depende sa laki ng kompanya,
ikaw ay maaaring maging bahagi ng komite ng kalusugan
at kaligtasan o maging isang kinatawan ng kalusugan
at kaligtasan. Ikaw ay may karapatan na makibahagi sa
pagsasanay at mga sesyong pang-impormasyon upang
matulungan kang makapagtrabaho nang ligtas.
3. Ikaw ay may karapatang tumanggi sa isang mapanganib
na trabaho. Kung sa paniniwala mo inilalagay ka ng iyong
trabaho sa panganib, kailangan mong iulat ang mapanganib na
sitwasyon sa iyong pampangasiwaan. Kung ang sitwasyon ay
hindi maitama at maramdaman mo na ang iyong kalusugan at
kaligtasan ay nasa panganib pa rin, ikaw ay may karapatan na
tumangging gumawa ng trabaho. Sinasabi ng batas na hindi ka
maaaring parusahan (paghihiganti) para sa pagtanggi sa hindi
ligtas na trabaho.
Kung nag-ulat ka ng isang panganib sa iyong employer at hindi
nila inayos ito, maaari kang tumawag sa Ministry of Labour ng
libreng-tawag sa 1-877-202-0008.
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Mayroon ka ding isang tungkulin na panatilihing ligtas ang iyong
lugar ng trabaho para sa sarili mo at sa iyong mga katrabaho.
Kailangan mong gawin ang mga bagay na ito:
• Iulat ang anumang mga panganib (mga peligro) sa lugar ng
trabaho sa iyong superbisor.
• Magsuot o gumamit ng anumang pananggalang kagamitan
na kinakailangan para sa trabaho.
• Sumunod sa batas at sa mga patakarang pangkalusugan at
pangkaligtasan ng iyong lugar ng trabaho.
• Magtrabaho at kumilos sa isang paraan na hindi
makakasakit sa iyong sarili o sa sinumang ibang katrabaho.
Magtanong kung hindi ka sigurado kung ang isang bagay ay ligtas
o kung hindi mo alam kung paano gagawin ang isang bagay.

Maaari ba akong tumanggi sa hindi ligtas
na trabaho?
Maaari kang tumanggi
sa trabaho na sa iyong
MA HA LAGA:
paniniwala ay hindi ligtas
Humindi sa trabahong hindi ligtas.
para sa iyo o sa ibang
Hindi mo kailangan gawin ang
katrabaho sa ilalim ng
trabaho hanggang ito ay maging ligtas.
Occupational Health and
Safety Act (OHSA). Maaari
ka ring tumanggi sa trabaho kung ikaw ay nasa panganib ng
karahasan mula sa isang tao sa lugar ng trabaho.
Kung ikaw ay tumanggi sa isang hindi ligtas na trabaho,
mayroong ilang mga hakbang na kailangan mong sundin.
Kapag tumanggi ka sa hindi ligtas na trabaho kailangan mong:
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• Sabihin sa iyong superbisor o employer kaagad na ikaw ay
tumatanggi sa trabaho at ipaliwanag kung bakit.
• Kung kailangan, ipaliwanag na iyong sinasanay ang iyong mga
karapatan sa ilalim ng Occupational Health and Safety Act.
Maaari mong mas higit na malaman ang tungkol sa
pamamaraan para humindi sa hindi ligtas na trabaho sa
Ministry of Labour website.91
Ang iyong employer ay hindi pinapahintulutan na sisantehin
ka, pauwiin kang pabalik sa iyong bayan, o tratuhin ka nang
masama sa anumang ibang paraan para sa pagtangging
magtrabaho na sa iyong paniniwala ay hindi ligtas. Ito ay
nangangahulugan na hindi maaari ang paghihiganti.
Kung hindi ka komportableng humindi sa iyong employer o ay
nag-aalala na mawawalan ka ng iyong trabaho, kontakin ang
isang community legal clinic,92 ahensyang pangkomunidad,93
organisasyong tagapagtanggol ng mga manggagawa, o ang
Temporary Foreign Workers Association hotline na librengtawag sa 1-888-366-0194.

Anong mga pag-iingat ang maaari kong
gawin kapag nagtatrabaho sa isang
kabukiran?
Maraming mga paraan para maprotektahan mo ang iyong sarili at
mapangalagaan ang iyong kalusugan kung ikaw ay nagtatrabaho
sa isang kabukiran. Ang libritong ito ay naglalaman lamang ng
impormasyon sa ilang mga aspekto ng kaligtasan sa kabukiran.
Ministry of Labour - Mga Patnubay sa pagtangging magtrabaho:
www.findlink.at/nounsafe
92
Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
93
Mga ahensyang pangkomunidad: www.findlink.at/services
91
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Mayroon pang mas higit na dapat malaman. Ang Agriculture
Workers Alliance (AWA)94 at Occupational Health Clinics for
Ontario Workers (OHCOW)95 ay maaaring magbigay sa iyo ng
mas malawak na impormasyon sa kaligtasan sa kabukiran.
Ang Ministry of Labour ay may marami ring mga pilyego ng
katotohanan96 sa paksang ito.
Kung ikaw ay kailanman hilingan na gumawa ng isang trabaho
na sa paniniwala mo ay mapanganib, ikaw ay maaaring tumanggi
na gawin ito sa ilalim mg Occupational Health and Safety Act
(OHSA). Maaari mong mas higit na malaman sa seksyong Maaari
ba akong tumanggi sa isang mapanganib na trabaho?
Kung sakaling ikaw ay malagay sa isang emerhensya,
tumawag sa 9-1-1.

Paano ko mapoprotektahan ang sarili ko
mula sa mga pestisidyo?
Ang ilang mga kabukiran ay gumagamit ng mapanganib na mga
kemikal upang patayin ang mga peste. Ang mga pestisidyo ay
maaaring i-apply bilang mga gas, mga spray, mga pulbos, o mga
likido. Minsan, hindi mo maaring masabi kung ang isang lugar
ay nalagyan ng mga pestisidyo.
Ang kontak sa mga pestisidyo ay maaaring maging sanhi ng mga
pantal, pananakit ng laman, pananakit ng dibdib, pagsusuka,
pagtatae, pangangati ng mga mata, panlalabo ng paningin,
pagkahilo, pananakit ng lalamunan, garalgal na pagsasalita, o
pagtulo ng laway. Maaari mong maramdaman ang mga epektong
ito kaagad pagkatapos ng ilang mga oras o mga araw.
Agriculture Workers Alliance centres: www.findlink.at/awacentres
OHCOW: www.findlink.at/ohcow
96
Mga mapagkukunan tungkol sa pagsasaka: www.findlink.at/molfarm
94
95
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Ang mga pestisidyo ay
maaari ding magkaroon
ng malalang mga
pangmatagalang-panahong
epekto. Maaaring hindi ito
magpakita hanggang sa
mga bandang huling taon.
Kabilang sa mga pangmatagalang-panahong epekto ang kanser,
pinsala sa mga bato, at pinsala sa atay o sa sistema ng nerbiyos.
MA HA LAGA:
Kumuha ng medikal na atensyon
kaagad kapag ikaw ay malantad sa
mga pestisidyo nang walang angkop
na proteksyon.

Ang ilang mga pestisidyo ay may mga epekto na mas masama
kaysa sa iba. Sa ilalim ng Occupational Health and Safety Act
(OHSA), ikaw ay may karapatang alamin ang mga panganib at
magtanong ng mga tanong na makakatulong sa iyong manatiling
ligtas. Kung ikaw ay gumagamit ng mga ilang uri ng pestisidyo,
ikaw ay dapat na tumanggap ng pinagdalubhasaang pag-aaral.97
Upang mapangalagaan ang iyong sarili mula sa mga pestisidyo:
Magtanong:
• Manghingi sa iyong superbisor
ng mga instruksyon para sa
kaligtasan at pagsasanay.
• Magtanong kung anong
kahulugan ng mga simbolo sa
mga etiketa ng pestisidyo.
Magsuot ng pamprotektang kasuotan :
• Magsuot ng mahabang pantalon at isang
mahabang kamiseta para matakpan ang
iyong balat.
• Magsuot ng pangkaligtasang mga salamin
(safety glasses).
97

Pagsasanay at sertipikasyon tungkol sa pestisidyo: www.findlink.at/pesticide
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• Kung ikaw ay nagwiwisik ng mga pestisidyo
magtanong sa iyong superbisor kung anong
pamprotektang kagamitan ang dapat mong
isuot. Maaaring kailanganin mong magsuot
ng isang pamprotektang damit para matakpan
ang iyong buong katawan, mga goggles, isang
maskara o respirator, pansangga ng mukha, at
pantakip ng ulo.
Tumingin sa paligid mo:
• Mag-ingat para sa mga palatandaan na
nagsasabing ginamit ang mga pestisidyo.
• Umiwas sa mga lugar na sinabi sa iyo ng iyong
superbisor na iwasan.
• Iwasan ang mga lugar kung saan ang mga
pestisidyo ay iwiniwisik o sila ay maaaring
nakalihis.
• Kung nag-aalala ka na ang hangin ay umiihip
ng mga pestisidyo mula sa ibang bukid
patungo sa iyo, sabihin sa iyong superbisor.
May karapatan ka na humintong magtrabaho
hanggang sa matugunan ang iyong mga
alalahanin.
Maghugas na mabuti:
• Maghugas ng mga kamay bago ka kumain,
uminom, ngumuya ng gum, magpunta sa
paliguan o magsigarilyo.
• Regular na labahan ang iyong mga damit. Ang
mga tirang pestisidyo ay maaaring manatili sa
iyong mga damit.
• Labahan na magkahiwalay ang iyong mga damit
na pangtrabaho sa iyong mga regular na damit.
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• Magsuot ng mga guwantes kung hahawakan
ang mga damit na pangtrabaho na maaaring
may labi ng pestisidyo sa mga ito. Kung hindi
ka magsusuot ng mga guwantes, siguraduhin
na maghugas ng kamay mabuti pagkatapos na
hawakan ang mga damit.

MA HA LAGA:
Huwag magtrabaho
sa mga may pestisidyo
kung ikaw ay buntis.

Anong dapat na gawin kung ikaw ay nalantad
Sabihin sa iyong superbisor at humingi ng medikal na tulong
kaagad. Sabihin sa doktor ang pangalan ng pestisidyo upang
malaman nila kung paano ka gagamutin.
Kung ang mga pestisidyo ay nasa iyong balat, banlawan ang
bahagi ng malinis na tubig. Kung mapunta ang mga ito sa iyong
mga mata, banlawan nang 15 minuto.
Ang Ontario Poison Centre98 ay may isang libreng-tawag na
linya ng telepono sa 1-800-268-9017. Sila ay makakapagbigay
sa iyo ng mas higit na impormasyon tungkol sa kung ano ang
gagawin kung ikaw ay nagkaroon ng kontak sa mga pestisidyo.
Ikaw ay maaaring makipag-usap sa isang tagasalin-wika
sa pamamagitan ng pagsasabi ng iyong wika sa Ingles
(halimbawa “Spanish”).
Sa kaso ng emegency, tumawag sa 9-1-1.

98

Ontario Poison Centre: www.findlink.at/poisonctr
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Paano ko mapoprotektahan ang aking
mga mata?
Maraming mga dayuhang farm worker ang nakakakuha ng
iritasyon o mga pinsala sa kanilang mga mata. Ang pagkalantad
sa mga bagay na tulad ng dumi, lupa, alikabok, at mga pestisidyo
ay maaaring maka-irita o makapinsala ng iyong mga mata. Ang
ultraviolet (UV) rays ng araw ay maaari ding makasakit sa iyong
mga mata.
Upang maprotektahan ang iyong sarili:
• Magsuot ng isang mahusay na sombrero. Sikapin na
kumuha ng isang sombrerong may matibay na paldiyas,
mahabang tuktok at mga panel sa gilid. Ang ganitong uri ng
sombrero ay nakakaprotekta laban sa araw at sa anumang
mga bagay na maaaring napadikit nang napakalapit sa
iyong mga mata.
• Magsuot ng mga salaming pangkaligtasan na may
100% UVA & B na proteksyon. Ang iyong salamin ay
dapat nakalapat nang husto at nakadisenyo para sa
partikular na tungkulin o panganib kung saan ikaw ay
nakalantad. Siguraduhing isuot ang iyong mga salaamin na
pangkaligtasan nang regular.
• Mag-ingat sa lumilipad na maliliit na mga bagay kapag ikaw
at ang iyong mga kasamahan ay gumagamit ng mga power
tool. Kapag nagtatrabaho sa paligid ng mga puno o mga
halaman, mag-ingat sa mga sanga na maaaring makagalos o
makasundot ng iyong mga mata.
Anong magagawa kung ikaw ay mayroong problema sa mata na
mula sa trabaho
Upang makatulong sa iritasyon ng mata, maghilamos ka ng
mukha at banlawan ang iyong mata ng malinis na tubig sa
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bandang hapon . Nakikita ng ilang mga tao na nakakatulong na
maglagay ng mainit na kompres (malinis na tela) na may mainit
na tubig sa kanilang mga mata. Ang iba ay nagsasabing ang mga
eye drop o pampatak sa mata ay nakakatulong din.

ALAM MO BA?:
Mahalagang makakuha ng
naaangkop na panggagamot
kung ikaw ay makakuha ng
pinsala sa mata dahil ito ay
nakakapagpababa ng tsansa na
ang iyong paningin ay mawala
o mapinsala.

Kung magkaroon ka ng
pinsala sa mata, kumuha
kaagad ng medikal na
tulong at sabihin sa iyong
superbisor. Magpunta sa
isang ospital, isang doctor
sa mata (espesyalista ng
mga problema sa mata), o
isang a doktor. Kung ito ay
emergency, tumawag sa 9-1-1.

Paano ako makakapanatiling ligtas sa init?
Bilang isang farm worker, ikaw ay madalas na gumagawa
ng pisikal na trabaho sa ilalim ng araw at sa mainit na mga
temperatura. Ito ay maaaring maging delikado – ang araw
ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa balat at ang init ay
maaaring maging sanhi ng sakit.
Upang maprotektahan ang sarili mo mula sa araw at init:
• Madalas na uminom ng tubig, kahit na hindi ka nauuhaw.
Nawawalan ka ng maraming tubig sa pagpapawis at
mahalagang manatiling hydrated.
• Magsuot ng puti o maliwanag na kulay, manipis na damit na
naglilihis ng init ng araw.
• Magsuot ng damit na haharang sa araw, tulad ng mga
sombrero, pantalon, at mahabang mga manggas na kamiseta
upang mabawasan ang pagkalantad ng iyong balat.
• Gumamit ng sunscreen.
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• Magsuot ng sunglasses o
mga safety glasses na may
proteksyon sa UV.
• Magpahinga sa lilim.
• Tanungin sa iyong
employer kung isasaalangalang nila na mag-ayos
ng mga pagrerelyebo sa
trabaho upang maiwasan
ang mga panahon
na ang araw ay nasa
pinakamainit.
• Kumuha ng pagsasanay tungkol sa kaligtasan sa araw.
Pagkahapo sa init at heat stroke
Ang dalawa sa pinakaraniwang mga sakit mula sa init ay
pagkahapo sa init o heat stroke. Parehong mga sakit ay
malubha ngunit ang heat stroke ay maaaring makapagbanta
sa buhay. Ang kakayahan na makakilala ng maagang mga
sintomas ay mahalaga. Kung ikaw ay makapuna ng maagang
mga palatandaan ng pagkahapo sa init, mag pahinga sa lilim,
uminom ng tubig, at ipaalam sa iyong superbisor. Kung hindi mo
tutugunan ang pagkahapo sa init ito ay maaaring mauwi sa heat
stroke na maaaring makapaglagay ng iyong buhay sa panganib.
Mga palatandaan ng pagkahapo sa init:
• nahihilo
• masakit ang ulo
• nagpapawis

• nagsusuka
• pinupulikat

• mabilis na
pagtibok ng puso

Kabilang sa mga palatandaan ng heat stroke ang:
• mainit, namumula, tuyong balat
• isang mataas na temperatura
• hinihimatay
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• kombulsyon (nanginginig at pinupulikat ang laman)
• nalilito
Anong gagawin kung may isang taong nagkaroon ng heat stroke
• Tumawag sa 9-1-1. Habang naghihintay ka ng ambulansiya,
sikapin na palamigin ang katawan ng tao. Wisikan sila
ng malamig na tubig– sa ilalim ng mga braso, sa likod ng
batok, at sa pagitan ng mga binti ay mga lugar na maaaring
makatulong na mabilis na mapalamig ang isang tao.
• Siguraduhin mong alamin kung sinong may telepono.
Kailangan mo ring malaman ang panagalan ng farm
na pinagtatrabahuhan at ang adres ng kabukiran
na pinagtatrabahuhan, para maaari mong masabi sa
ambulansya kung saan pupunta.
Pag-aralan pa ang mga panganib ng init mula sa Ministry of
Labour’s heat stress information sheet.99

Anong maaari kong gawin kung masaktan
ako sa trabaho o may nakapagpasakit sa akin?
Kung ikaw ay masaktan sa trabaho, kumuha ng medikal na
atensyon kaagad. Kung sa pakiramdam mo ay ligtas mong
magagawa, iulat ang pinsala sa iyong employer sa lalong madaling
panahon. Kung ito ay isang emergency, tumawag sa 9-1-1.
Ang iyong employer ay hindi pinapahintulutan na sisantehin
ka dahil sa ikaw ay napinsala o dahil ikaw ay gumawa ng isang
paghahabol sa Workplace Safety and Insurance Board (WSIB).
Gayunman, ang ilang mga dayuhang manggagawa ay nawalan
ng kanilang mga trabaho dahil sa sila ay napinsala. Ito ay hindi
pinapahintulutan, pero nangyayari.
99

Mga impormasyon tungkol sa pagkabalisa sa init: www.findlink.at/heat
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Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, subukang kumuha
ng tulong mula sa isang ahensyang pangkomunidad,100
organisasyong tagapagtanggol ng mga manggagawa, o
community legal clinic101 upang maprotektahan ang iyong sarili.
Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) compensation
Ikaw ay maaaring maging karapat-dapat para sa pampinansiyal
na bayad-pinsala sa pamamagitan ng Workplace Safety and
Insurance Board (WSIB). Ang saklaw ng WSIB ay libre. Ikaw ay
maaaring mag-file ng isang paghahabol sa WSIB kahit na ang
aksidente ay hindi mo kasalanan.
Pag-a-apply para sa bayad-pinsala
Makakapagsimula ka ng proseso ng pagpa-file ng isang paghahabol
sa WSIB sa pamamagitan ng pag-uulat ng pinsala o sakit.102 Para sa
tulong sa pagpa-file ng isang paghahabol, kontakin ang:
• Office of the Worker Adviser (OWA)103 na libreng-tawag sa1800-435-8980. Ang OWA nagbibigay ng libreng tulong sa
mga manggagawang hindi myembro ng isang unyon para sa
paghahabol para sa WSIB.
• Isang ahensyang pangkomunidad104
• IAVGO,105 isang community legal clinic para sa mga
napinsalang manggagawa na libreng tawag sa 1-866-521-8535.
Kailangang i-fill-up ng iyong doktor ang isang form bilang bahagi ng
iyong paghahabol. Ipaliwanag nang malinaw sa iyong doktor na ang
iyong pinsala o sakit ay nangyari sa trabaho o dahil sa iyong trabaho.
Mga ahensyang pangkomunidad: www.findlink.at/services
Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
102
WSIB - Pag-uulat ng pinsala o karamdaman: www.findlink.at/wsibfile
103
Tanggapan ng Tagapagpayo sa Manggagawa: www.findlink.at/owa
104
Mga ahensyang pangkomunidad: www.findlink.at/services
105
IAVGO: www.findlink.at/iavgo
100
101
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TIP:
Kung kailangan mo ng isang
tagasalin-wika sa iyong doktor,
mahalagang hindi ito bayaran ng
iyong employer. Kailangan mo
ng isang walang kinikilingang
tagasalin-wika upang maging tama
ang iyong WSIB na claim. Mabuting
ideya rin na itago ang iyong mga
pagtatala ng kung anong nangyari at
kung ano ang iyong nararamdaman.

Kailangang maintindihan
nang eksakto ng iyong doktor
kung anong nangyari upang
makagawa sila ng tamang
mga pagtatala.
Kung ikaw ay hindi
sumasang-ayon sa desisyon
ng iyong WSIB claim, ikaw
ay maaaring gumawa ng
isang apela.106

Babala: Ang praktis ng WSIB na “deeming”
Ang deeming ay nangyayari kapag ang WSIB ay nagpasya
na ang isang tao na nangongolekta ng bayad-pinsala
ay makakapagtrabahong muli, kahit na sila ay hindi
makapagtrabaho sa kanilang dating trabaho. Kung sa tingin ng
WSIB ikaw ay maaaring makapagtrabaho sa ibang “naaangkop
na trabaho,” maaari nilang bawasan o tapusin ang iyong
bayad-pinsala. Ito ay isang problema para sa mga dayuhang
manggagawa dahil sila ay kadalasang hindi nakakakuha ng
tamang uri ng permiso para sa trabaho para makabalik sa
Canada. Kung mangyari ito, kontakin ang IAVGO,107 isang
community legal clinic na tumutulong sa mga napinsalang mga
manggagawa. O, maaari kang makakuha ng suporta mula sa
isang ahensyang pangkomunidad,108 grupong tagapagtanggol ng
mga manggagawa, o ibang community legal clinic. 109
Upang mas higit na alamin ang tungkol sa paggawa ng mga
WSIB claim:
WSIB - Mga apila ng manggagawa: www.findlink.at/wsibappeal
IAVGO: www.findlink.at/iavgo
108
Mga ahensyang pangkomunidad: www.findlink.at/services
109
Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
106

107
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• Bisitahin ang WSIB website.110
• Tumawag sa WSIB na libreng-tawag sa 1-800-387-0750.
Maaari mong hingiin na makipag-usap sa isang tao sa
iyong wika.
• Mag-email ng iyong mga tanong sa WSIB sa iyong wika
sa translation@wsib.on.ca.
• Basahin ang Workers’ Compensation: Paggawa ng
isang Claim111 mula sa Community Legal Education
Ontario (CLEO).112

WSIB: www.findlink.at/wsib
Mapagkukunan tungkol sa apila ng kabayaran sa manggagawa:
www.findlink.at/wc-claim
112
CLEO: www.findlink.at/cleo
110
111
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Anong uri ng pabahay ang dapat
kong matanggap?
Ang iyong employer ay kailangang magbigay sa iyo ng alinman
sa pabahay o tulungan kang makahanap ng tamang pabahay.
Ang iyong tinutuluyan ay maaaring maging nasa kabukiran o
malayo dito. Ito ay maaaring maging pribado o may kabahagi.
Napakakaraniwan na makibahagi ng iyong tinutuluyan sa
ibang mga manggagawa sa bukid. Ito ay nangangahulugan na
maraming mga tao ang maaaring natutulog sa parehong gusali at
ikaw ay maaaring makigamit ng isang banyo at/o isang kusina
na kasama ng iyong mga kasamahan. Ikaw ay dapat na bigyan
ng isang lugar na paglulutuan at kagamitan.
Sa pangkalahatan, ang iyong
employer ay maaaring
magbawas ng $30 sa isang
linggo mula sa iyong mga sahod
para sa tuluyan. Kung ang
iyong posisyon ay itinuturing
na mas mataas na kasanayan
at ikaw ay binigyan ng tuluyan
sa labas ng bukid, hanggang sa
30% ng iyong buwanang mga
kita ang maaaring ibawas para
sa mga gastos ng pabahay.

ALAM MO BA?:
Maaari kang umalis sa tuluyan
na ibinigay sa iyo ng iyong
employer at maghanap ng
iyong sariling tirahan; subali’t,
ito ay magiging iyong sariling
gastos. Kung magpasya kang
gawin ito kailangan mong
sabihin sa iyong employer
nang maaga.

Ano ang dapat kong gawin kung ako ay
may problema sa aking pabahay?
Kung ikaw ay may mga problema sa iyong tuluyan kailangan
mong kontakin ang isang ahensyang pangkomunidad,113
organisasyong tagapagtanggol ng mga manggawa, community
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legal clinic,114 o ang Agriculture Workers Alliance115 para sa
tulong. Ang ilang mga municipal health units116 ay maaaring
makatulong na tiyakin na ang iyong pabahay ay nakakatugon sa
ilang mga pamantayan.

Anong mga karapatan mayroon ako sa pulis?
Ikaw ay may mga karapatan kapag nakikitungo sa pulis. Karaniwan,
ang pulis ay hindi maaaring:
• Magkapkap ng walang dahilan.
• Humingi ng mga sampol ng dugo at laway maliban kung may
isang dahilan na gawin ito at ikaw ay nagbigay ng pahintulot.
• Detenahin o ikulong ka ng walang dahilan.
• Pumasok sa iyong tahanan ng walang isang utos.

TIP:
Kung ikaw ay maaresto at hindi
kayang magbayad ng isang
abogado, ikaw ay maaaring
manghingi ng isang “duty counsel.”
Ito ay isang libreng payo. Kung
mayroon kang ibang mga legal
na problema maaari kang
pumunta sa isang community
legal clinic.117

Kung ikaw ay tanungin o
arestuhin ng pulis, maaari
kang humingi ng isang
abogado. Ang pulis ay dapat
na humintong magtanong
sa iyo sa oras na ikaw ay
humingi ng isang abogado.
Anumang bagay na iyong
sabihin sa pulis bago o
pagkatapos ng isang pagaaresto ay maaari nilang
gamitin bilang ebidensiya.

Mga ahensyang pangkomunidad: www.findlink.at/services
Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
115
Agriculture Workers Alliance: www.findlink.at/awa
116
Municipal health units: www.findlink.at/ph-units
117
Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
113

114
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Kung makita ng pulis na ikaw ay lumagpas sa iyong permiso
para magtrabaho o lumabag ng mga kondisyon sa iyong permiso
para magtrabaho, maaari nila itong sabihin sa Canada Border
Services Agency (CBSA).
Pagpo-profile ng lahi (Racial profiling)
Ang ilang mga dayuhang manggagawa ay dumaranas ng racial
profiling mula sa pulis. Ang racial profiling ay nagaganap kapag
ang isang tao ay tinatrato nang kakaiba dahil sa kanyang
lahi o etnisidad, sa halip na makatwirang paghihinala. Ang
racial profiling ay pangkaraniwan bagama’t ito ay hindi
pinapahintulutan sa ilalim ng Ontario Human Rights Code.
Kung sa iyong paniniwala ikaw ay dumaranas ng racial profiling,
alamin na ikaw ay may karapatan na makipag-usap sa isang
abogado at na hindi mo kailangang magbigay ng anumang
mga sampol ng laway o dugo maliban kung ang pulis ay may
partikular na dahilan upang magsuspetsa sa iyo. Isulat ang lahat
ng mga detalye ng kung ano ang nangyari gaya ng petsa, oras,
lokasyon, at ang mga taong kasangkot. Maaaring naisin mong
kumuha ng suporta mula sa isang community legal clinic,118
organisasyong tagapagtanggol ng mga manggagawa, o isang
ahensyang pangkomunidad119 upang mag-file ng isang reklamo
sa Office of the Independent Police Review Director.120
Maaari mong mas higit na malaman ang tungkol sa iyong mga
karapatan sa pulis sa Community Legal Information Ontario’s
(CLEO) Police Powers: Stops and Searches.121

Mga Community legal clinic: www.findlink.at/lao
Mga ahensyang pangkomunidad: www.findlink.at/services
120
Tanggapan ng Direktor ng malayang pagsusuri ng pulis: www.findlink.at/oiprd
121
Mapagkukunan tungkol sa mga kapangyarihan ng pulis:
www.findlink.at/policepwr
118
119
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Anong mga karapatan mayroon ako sa
Canadian Border Services Agency?
Ang Canada Border Services Agency (CBSA)122 ang departamento
ng pamahalaan na nagpapatupad ng mga batas ng imigrasyon.
Maaari nilang arestuhin at detenahin ang mga tao na walang
balidong mga permiso para magtrabaho o na lumabag ng mga
kondisyon sa kanilang permiso para magtrabaho. Ang CBSA ay
naiiba sa pulis.
If Kapag binuksan mo ang pintuan ng iyong bahay sa isang
opisyal ng CBSA maaari silang maghanap sa iyong bahay
o gumawa ng mga pag-aaresto. Ang tanging mga panahon
lamang na maaaring pumasok ang mga opisyal ng CBSA sa iyong
tahanan ay kung sila ay may 2 warrant:
• isang immigration arrest warrant, at
• isang “special entry” o “feeney” na warrant
Maaari mong kausapin ang mga opisyal ng CBSA sa pintuan at
hingiin sa kanila na ipakita sa iyo ang mga warrant sa ilalim ng
pintuan. Kung mayroon sila noong dalawang mga warrant at
hindi mo sila pinapasok, maaari silang magpumilit na pumasok o
maaari silang bumalik maya-maya. Ang mga opisyal ng CBSA ay
hindi laging naka-uniporme– kung minsan sila ay nakasuot ng
pangkaraniwang mga damit.
Kung hindi nila dala ang 2 mga warrant, hindi mo kailangang
kausapin ang mga opisyal ng CBSA. Kung hindi mo sila gustong
papasukin, huwag mong buksan ang pintuan.
Ikaw ay maaaring arestuhin ng opisyal ng CBSA kung ikaw ay
walang immigration status kapag ikaw ay nasa labas ng iyong
122
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bahay. Maliban kung ikaw
ay nagmamaneho ng isang
kotse, nakasakay sa isang
motorsiklo, o nakasakay
sa isang bisikleta hindi mo
kailangan magpakita ng isang
pagkakakilanlan. Gayunman,
maaaring naisin mong
magpakilala ng iyong sarili
dahil maaari silang magaresto ng mga tao kung sila
ay hindi sigurado sa kanilang
pagkakakilanlan. Sa oras na ikaw ay nakapagpakilala na, maaari
mong piliin na hindi sagutin ang anumang mga itinatanong nila.
Ang karagdagang imormayon tungkol sa pakikitungo sa CBSA
ay matatagpuan sa mapagkukunang Migrants: Know Your
Rights123 mula sa No One Is Illegal.124

Anong mga serbisyo ang naroroon para
sa akin?
Mga serbisyo ng paninirahan (Settlement services)
Ang mga serbisyo ng paninirahan ay nagbibigay sa mga bagong
dating sa Canada ng tulong tulad ng pag-aaral ng wika, tulong sa
paghahanap ng trabaho, mga pagsasangguni, tulong sa pabahay,
at suportang panlipunan. Ang mga serbisyong ito ay ibinibigay
nang libre. Maraming mga ahensya ng paninirahan ang may
mga manggagawa na nagsasalita ng iba-ibang mga wika. Bawa’t
ahensya ng paninirahan ay may sariling mga alituntunin
tungkol sa kung sino ang maaaring maka-kuha ng mga serbisyo.
Mga Dayuhan: Mapagkukunan upang alamin ang mga karapatan:
www.findlink.at/infonoii
124
No One Is Illegal: www.findlink.at/noii
123
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Magtanong sa ahensya
kung anong mga serbisyo
ang ibinibigay para sa mga
dayuhang manggagawa.
Kung ang ahensya ay hindi
nagbibigay ng mga serbisyo
para sa mga dayuhang
manggagawa, manghingi ng
tulong upang makahanap ng isang gumagawa noon. Ang ilang
mga ahensya ng paninirahan ay nagsisilbi sa lahat ng mga bago
sa Canada maging anuman ang kanilang immigration status.
ALAM MO BA?:
Makakahanap ka ng mga serbisyo
ng paninirahan sa pamamagitan ng
pagtawag sa 2-1-1 o sa pamamagitan
ng pagtingin sa Settlement.Org’s
interactive map.125

Mga serbisyong pangmunisipal
Ang mga munisipalidad tulad ng mga lungsod at mga
sambayanan ay karaniwang nagbibigay ng mga serbisyo sa
kanilang mga residente gaya ng mga programang panlibangan,
pangangalaga ng bata, subsidized na pabahay, mga aklatan, mga
programa para sa paghahanap ng trabaho, mga silungang pangemerhensya, mga food bank, at mga serbisyong pangkalusugan.
Ang ilan sa mga serbisyong ito ay libre habang ang iba ay may
bayad. Maraming mga lungsod o sambayanan na nag-aalok
ng mas mababang mga presyo sa mga taong hindi kumikita ng
maraming pera o may “mababang kita” na mga residente.
Sa Toronto, Ottawa, Sudbury, at Windsor, maaari mong malaman
ang tungkol sa mga serbisyong pangmunisipal sa pamamagitan
ng pagtawag sa 3-1-1. Ang tawag ay libre at mayroong isang
serbisyo ng pagsasalin-wika.
Sanctuary cities: Toronto at Hamilton
Bagama’t ang karamihan ng mga munisipalidad ay nanghihingi ng
balidong mga permiso para magtrabaho o mga perrmanent
125
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residence card upang makapag-akses ng mga serbisyo, maraming
mga munisipalidad ang ngayon ay nagsasaalang-alang ng
“don’t ask don’t tell” o “access without fear” na mga patakaran.
Ito ay nangangahulugan na sinumang residente ay maaaring
makapag-akses ng mga serbisyo maging anuman ang kanilang
immigration status . Ang Toronto at Hamilton ay kasalukuyang
mayroong mga patakarang ito. Gayunpaman, natagpuan ng ilang
mga dayuhan na kahit sa mga lungsod na ito, sila ay hinihingian
ng katibayan ng immigration status at hindi binibigyan ng mga
serbisyo. Kung ikaw ay walang isang balidong permiso para
magtrabaho o lumabag ng mga kondisyon ng iyong permiso para
magtrabaho, kailangan mong maging maingat na ibahagi lamang
ang impormasyong ito sa mga taong pinagkakatiwalaan mo.

Paano ako makakahanap ng mga grupo
ng pananampalataya o komunidad sa
aking lugar?
Ang isang grupo ng
pananampalataya o
TIP:
komunidad ay maaaring
Ang pagtingin sa direktoryo ng
makatulong sa iyo na
telepono, pagsisiyasat ng mga
makatagpo ng mga tao
buletin board ng komunidad, at
sa iyong komunidad at
pagtawag sa 2-1-1 ay mabubuti ring
mas makaramdam na
mga paraan upang makahanap ng
sila ay nasa tahanan sa
isang lugar ng pagsamba, grupo
Canada. Maraming mga
ng pananampalataya, o grupo ng
munisipalidad at mga lupon
komunidad sa iyong rehiyon.
ng paaralan na may mga
listahan ng mga grupo
ng komunidad. Maaari ka ding maghanap sa Settlement.Org’s
interactive Services Near Me126 na mapa.

77

Patnubay para sa Dayuhang Manggagawa

Ano ang mga klase ng transportasyon na
mayroon na?
Kung ikaw ay nakatira sa o malapit sa isang bukid sa Ontario,
maaaring maging napakahirap na makapunta sa mga lugar nang
walang kotse. May limitadong pampublikong transportasyon.
Maraming mga manggagawang pang-agrikultura na umaasa sa
transportasyon mula sa kanilang mga employer. Ang ilang mga
employer ay may iskedyul para dalhin ang mga manggagawa sa
bayan. Tanungin ang iyong employer kung sila ay nagbibigay ng
sakay sa mga empleyado.
Para sa malalayong distansiyang transportasyon, ang
Greyhound Canada127ay nagpupunta sa maraming mga rural na
lugar ng Canada. Maaari kang makakuha ng impormasyon sa
pamamagitan ng pagtawag nang libre sa 1-800-661-8747 o magemail sa Canada.info@greyhound.ca.
Pagbibisikleta
Ang pagbibisikleta ay isang opsyon para sa pagbabiyahe ng maikling
mga distansya. Sa Ontario, ang mga bisikleta ay itinuturing na
sasakyan. Ito ay nangangahulugan na kailangan mong sumunod sa
mga batas ng trapiko at magbisikleta sa gilid ng kalsada.
Ang ilang mga dayuhang manggagawa ay nasaktan habang
nagbisikleta. Kung ikaw ay magpasyang magbisikleta isaalangalang ang mga sumusunod na mga tip na pangkaligtasan:
• Magsuot ng isang helmet.
• Gamitin ang kamay na pangsenyas upang ipakita kung
saan ka pupunta.
126
127
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• Kung saan posible, manatili ng kahit isang metro lamang
mula sa gilid ng bangketa o mula sa mga nakaparadang
mga kotse.
• Magpanatili ng distansya sa mga trak at ibang malalaking
mga sasakyan na maaaring hindi makakita sa iyo.
• Magsuot ng maliwanag o matitingkad na mga kulay at
gumamit ng mga ilaw at nagrereplektong kasuotan sa gabi.
• Gumamit ng isang kuliling o torotot.

Paano ako magbubukas ng isang account
sa bangko?
Para magbukas ng isang account sa bangko,128 kailangan mong
magpakita ng mga naaangkop na dokumentasyon. Para sa maraming
mga dayuhang manggagawa, ang pinakamadaling dokumentasyon
na madadala ay ang permiso para magtrabaho, pasaporte, at ang
health card. Bilang karagdagan sa mga ito, maraming mga bangko na
nanghihingi ng kahit isang dokumento na inisyu sa Canada.
Ang mga bangko sa Canada ay naniningil ng mga bayad para sa
pagkakaroon ng isang account at para sa mga serbisyong gaya
ng mga ekstrang pagkuha ng pera at mga paglilipat ng pera.
Paghambingin ang mga singil sa mga bangko at mga kredit unyon
sa iyong komunidad bago pumili ng isa.

Ano ang sistema ng telepono na
nasa Canada?
Mga cell phone (mga mobile)
Kung ikaw ay kukuha ng isang plano ng cell phone sa Canada,
mag-research ng iba’t-ibang mga plano bago pumirma sa isang
kontrata. Kung ikaw ay nakatira sa isang rural na lugar, dapat
mo ring siyasatin ang nasasaklawan ng kompanya ng telepono.
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Ang ilang mga kompanya ay hindi nagbibigay ng saklaw ng cellp
phone sa lahat ng lugar sa Canada. Basahing mabuti ang iyong
kontrata bago ka sumang-ayon dito. Alamin kung anong mga
parusa ang naroon kung ikaw ay lumabag sa iyong kontrata. Ang
mga pangunahing kompanya ng telepono sa Ontario ay Rogers,129
Telus,130 Bell,131 Fido,132 Virgin,133 Mobilicity,134 Wind,135 a Koodo.136
Maaari kang pumili sa pagitan ng isang sistemang pre-paid o paunang
nabayaran at isa na kung saan ikaw ay sinisingil sa katapusan ng
bawat buwan. Ang ilang mga telepono ay hindi makukuha na may
sistemang pre-paid o paunang nabayaran. Ang mga sistemang prepaid ay naniningil para sa bawat minuto at kadalasan ay maaaring
maging mas mahal. Gayunpaman, natatagpuan ng ilang mga tao na
mas madaling magbadyet sa ganitong sistema.
Mga telepono sa bahay (mga land line)
Para sa mga telepono sa bahay, ikaw ay kadalasang nagbabayad
ng isang istandard na buwanang bayad para sa linya at
nagbabayad nang ekstra para sa mga tawag sa malayo. Ang ilang
mga kompanya ay nag-aalok ng mga bundle na kung saan ang
isang kompanya ay nagbibigay ng maraming mga serbisyo, tulad
ng telepono, telebisyon, at Internet. Bell Canada137 at Rogers138 ang
2 pangunahing mga tagapagbigay ng telepono sa bahay, bagama’t
maraming mga kompanyang nagbibigay ng mga kaparehong
serbisyo. Kontakin ang iba-ibang mga kompanya upang makipagusap sa kanila tungkol sa kanilang mga plano at mga presyo.
Artikulo sa Settlement.Org: bank accounts: www.findlink.at/bankacnt
www.findlink.at/rogers
130
www.findlink.at/telus
131
www.findlink.at/bellphone
132
www.findlink.at/fido
133
www.findlink.at/virgin
134
www.findlink.at/mobilicity
135
www.findlink.at/wind
136
www.findlink.at/koodo
128
129
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Mga pay phone
Maaari ka ring gumamit ng mga pay phone. Ang mga ito ay
nagkakahalaga ng 50 sentimos para sa isang lokal na tawag;
Gayunpaman, ikaw ay maaaring mahirapan na humanap ng
mga ito kung ikaw ay nakatira sa isang rural na lugar. Ang ilang
mga pampublikong pay phone ay hindi nagbibigay ng opsyon
na magbayad gamit ang mga barya, at nangangailanagn ng
pagbabayad sa pamamagitan ng isang credit card o phone card
ng Bell Canada.
Mga Long distance na tawag sa telepono
Ang mga presyo ng long
distance na tawag sa Ontario
ay mataas kumpara sa mga
presyo sa mga ibang bansa.

ALAM MO BA?:
Ang mga numero ng long
distance o malayong distansya
na nagsisimula sa 1-800,
1-844, 1-855, 1-866, 1-877,
o 1-888 ay libreng-tawag.
Ito ay nangangahulugan na
walang bayad para sa kanila.
Maraming mga numero ng
pamahalaan na may mga
libreng-tawag.

Ang isang long-distance
na package ng pagtawag
o isang calling card ay
maaaring makapagbigay ng
mas mabuting mga presyo.
Maaari kang mag-sign up
para sa isang package na
may kasamang malayong
distansyang mga minuto.
O, maaari kang bumili ng isang pre-paid na calling card
na magagamit kapag ikaw ay gumawa ng mga malayong
distansyang tawag.

Makikita mo ang mga ito sa maraming mga convenience store o
mga tindahan ng groseri.
137
138

Bell: www.findlink.at/bellphone
Rogers: www.findlink.at/rogers
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Paano ako makakapagpadala ng sulat mula
sa Canada?
Ang Canada Post139 ang namamahala ng paghahatid ng koreo.
Para magpadala ng sulat o pakete, pumunta sa tanggapan ng
koreo. Ang ilang mga tanggapan ng koreo ay nakalugar sa mga
botika o mga tindahan ng groseri. Kung ikaw ay nagpapadala
ng isang parcel , ang presyo ay depende sa laki, timbang, at kung
gaano kabilis mo ito nais na dumating.

139
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Unang araw na talasanggunian
Suriin ang iyong permiso para magtrabaho upang tingnan ang
pagiging balido at pagkawasto pati na ang iyong pangalan at
petsa ng kapanganakan, ang pangalan ng employer, lokasyon ng
trabaho, at uri ng trabaho na iyong ginagawa.
Ang aking araw ng trabaho
 Ano ang aking mga pang-araw-araw na oras?
 Ano ang aking mga regular na oras ng trabaho?
 Dapat ba akong dumating sa aking trabaho nang
mas maaga kaysa sa simula ng aking rilyebo?
 Gaano kahaba ang oras ng aking
 pahinga para sa pananghalian?
 Bayad ba ang aking pananghalian?
 Makakakuha pa ba ako ng ibang mga pahinga,
tulad ng isang pahinga para magkape?
 Gaano kadaming mga regular na oras bago
ito ituring na overtime?
 Gaano kadaming overtime, kung mayroon man,
ang kinakailangan?
 Magbibigay ba kayo ng transportasyon patungo
sa at mula sa trabaho?
Bayad at mga benepisyo
 Paano ko matatanggap ang aking sahod?
 Gaano kadalas ako babayaran?
 Ano ang halaga ng bayad sa overtime?
 Makakatanggap ba ako ng mga benepisyong pangkalusugan,
pensyon, o pagmimiyembro sa unyon?
 Magkano ang magiging halaga ng mga benepisyong ito?
 Mayroon ba akong kasama na magrerepaso ng mga
pagbabawas mula sa aking sweldo?
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 Babayaran ba ako para sa pagbabiyahe patungo
at mula sa trabaho?
 Babayaran ba ako ng isang bonus? Anong dapat kong
gawin upang kitain ito?
 Magiging magkano ito?
Pagkuha ng time off o bakasyon
 Tatanggap ba ako ng bayad na bakasyon o kasama na ang
bayad sa aking bakasyon sa aking sweldong tseke?
 Paano kinakalkula ang oras/bayad sa aking bakasyon?
 Anong mangyayari kung ako ay may sakit?
Sino ang aking kokontakin?
 Tatanggap ba ako ng bayad na mga araw ng
pagkakasakit o sick days?
 Pinapayagan ba akong mag-iskedyul ng hindi
bayad na bakasyon?
Mga tanong na pangkalusugan at pangkaligtasan
 Ano ang mga peligro at mga panganib ng aking trabaho?
 Ano pang ibang mga panganib ang dapat kong malaman
tungkol sa aking lugar ng trabaho?
 Kailan ako makakatanggap ng pagsasanay sa trabaho?
 Mayroon bang anumang impormasyong pangkalusugan at
pangkaligtasan na naroroon para tingnan ko?
 Mayroon bang mga pagpupulong para sa
kalusugan at kaligtasan?
 Saan nakalagay ang mga pangunang lunas
na kit at mga pampatay ng sunog?
 Ano ang aking gagawin kung mayroong sunog
o iba pang emerhensya?
 Sino ang aking pupuntahan kung ako ay masaktan sa trabaho?
 Ano ang aking mga tungkuling pangkalusugan
at pangkaligtasan?
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 Ano ang mga tungkuling pangkalusugan at pangkaligtasan
ng aking employer?
 Sino ang dapat kong kausapin kung mayroon akong tanong
tungkol sa kalusugan at kaligtasan?

Mga mapagkukunan
Narito ang ilang mga organisasyon at mga mapagkukunan na
maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga dayuhang
manggagawa. Ito ay hindi isang kumpletong listahan.
Mga ahensya ng pamahalaan
Citizenship and Immigration Canada (CIC) – Ang departamento
ng pamahalaang pederal na namamahala sa mga alituntunin at
mga aplikasyon ng imigrasyon at temporary residence.
• www.findlink.at/cic
• 1-888-242-2100
Employment and Social Development Canada (ESDC) – Ang
departamento ng pamahalaang pederal na nangangasiwa sa mga
bagay na nauukol sa merkado ng trabaho sa Canada (Canadian
labour market) at nagpoproseso ng mga aplikasyon para sa
Labour Market Impact Assessment.
• www.findlink.at/esdc
• 1-800-622-6232
Ministry of Citizenship and Immigration and International
Trade (MCIIT) – Ang departamento ng pamahalaan ng Ontario
para sa mga bagay na pang-imigrasyon.
• www.findlink.at/MCIIT
• 1-800-267-7329
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Ontario Ministry of Labour – Ang departamento ng probinsyal
na pamahalaan na nangangasiwa sa mga batas sa trabaho ng
Ontario. Ang kanilang mga linya ng telepono ay nagbibigay ng
impormasyon sa maraming mga wika.
• www.findlink.at/MoL
• Ministry of Labour Health and Safety Contact Centre:
1-877-202-0008
• Employment Standards Information Centre:
1-800-531-5551
ServiceOntario – Ang ahensya ng probinsyal na pamahalaan
na nangangasiwa ng mga serbisyong gaya ng mga health card,
mga lisensya ng pagmamaneho, mga benepisyo, mga serbisyong
pangkalusugan, at marami pa.
• www.findlink.at/serviceon
• 1-800-267-8097
• 1-800-268 -1154 (OHIP)
Mga organisasyong tagapagtanggol ng mga manggagawa
Canadian Council for Refugees (CCR) – Isang pambansang
umbrellang organisasyon na dedikado sa mga karapatan at
proteksyon ng mga takas (refugees) at ng iba pang walang lakas
na mga dayuhan sa Canada at sa buong mundo.
• www.findlink.at/CCR
• 514-277-7223
Canadian Labour Congress (CLC) – Isang organisasyon na
nagtatanggol para sa mga karapatan ng mga manggagawa sa
buong Canada.
• www.findlink.at/CLC
• 613-521-3400
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Justicia for Migrant Workers (J4MW) – Isang grupong
tagapagtanggol na binubuo ng mga dayuhang manggagawa at
mga tagapagsuporta.
• www.findlink.at/j4mw
• j4mw.on@gmail.com
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives – Isang koalisyon
ng mga simbahan at mga relihiyosong organisasyon na binuo para
sa mga karapatang pantao.
• www.findlink.at/kairos
• 1-877-403-8933
Migrant Workers Alliance for Change (MWAC) – Isang
koalisyon ng tagapagtanggol at mga grupo ng komunidad, mga
unyon, mga mananaliksik, mga manggagawa, at mga myembro
ng komunidad na nagtatrabaho para sa katarungan at dangal
para sa mga dayuhang manggagawa.
• www.findlink.at/mwac
• coordinator@migrantworkersalliance.org
No One Is Illegal (NOII) – Isang grupo ng mga imigrante, mga
takas (refugees), at mga tagapagsuporta na lumalaban para sa
mga karapatan ng lahat ng mga dayuhang manggagawa upang
mabuhay nang may dangal at respeto.
• Toronto: .................. www.findlink.at/noii
...................................... nooneisillegal@riseup.net
• Ottawa: ................... www.findlink.at/noiiottawa
...................................... Noiiottawa@gmail.com
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI) –
Isang umbrella organization ng mga ahensyang nagsisilbi sa mga
imigrante at mga refugee sa Ontario. Ang layunin ng OCASI
ay ang makamit ang pagkakapantay-pantay, akses, at lubos na
pakikilahok para sa mga imigrante at mga takas (refugees) sa
bawat aspeto ng pamumuhay sa Canada.
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• www.findlink.at/OCASI
• 416-322-4950
Workers’ Action Centre – Isang organisasyon na nakabatay sa
manggagawa na nagtatatag para sa pagbabago at nagbibigay ng
impormasyon at mga mapagkukunan tungkol sa mga karapatan
ng mga manggagawa.
• www.findlink.at/wac
• 416-531-0778
Mga lokal na mapagkukunan
Agriculture Workers Alliance (AWA) – Isang asosasyon
para sa mga farm worker na pinapatakbo ng United Food
and Commercial Workers (UFCW) Union. Ang asosasyon ay
may mga sentro na tumutulong sa mga pang-agrikulturang
manggagawa sa mga karapatan sa lugar ng trabaho, pag-akses ng
mga benepisyo, pagpa-file ng mga paghahabol, mga isyu tungkol
sa pabahay, at medikal na panggagamot.
• www.findlink.at/AWA
• info@awa-ata.ca
• 1-877-778-7565 (sa loob ng Canada)
• 1-877-344-3472 (libreng-tawag mula sa Jamaica)
• 01-800-681-1591 (libreng-tawag mula sa Mexico)
• Emergency line: .... 416-579-9232
• Bradford:................. bradford@awa-ata.ca
...................................... 905-775-3837
• Leamington: .......... leamington@awa-ata.ca
...................................... 519-326-8833
• Simcoe: .................... simcoe@awa-ata.ca
...................................... 519-426-4056
• Virgil: ...................... niagara@awa-ata.ca
...................................... 905-468-8329

89

Patnubay para sa Dayuhang Manggagawa

Barbra Schlifer Commemorative Clinic – Isang sentro na nagbibigay
ng legal na tulong at pagpapayo para sa mga babaeng nakaranas ng
karahasan.
• www.findlink.at/vawclinic
• 416-323-9149
Community Legal Clinics / Legal Aid Ontario – Mga community
legal clinic na nagbibigay ng impormasyon, legal na payo, at
representasyon sa mga karapat-dapat na indibidwals.
• www.findlink.at/lao
• info@lao.on.ca
• 1-800-668-8258
FCJ Refugee Centre – Isang organisasyon na nagbibigay ng
suporta, payo, at matutuluyan sa mga refugee claimant, mga
dayuhang manggagawa, at mga taong walang estado.
• www.findlink.at/FCJ
• info@fcjrefugeecentre.org
• 416-469-9754
Human Rights Legal Support Centre – Ang sentrong ito
ay nagbibigay ng libreng payo at tulong para sa mga taong
nakaranas ng diskriminasyon. Ang kanilang mga serbisyo ay
makukuha sa maraming mga wika.
• www.findlink.at/hrlsc
• 1-866-625-5179
IAVGO Community Legal Clinic – Isang community legal clinic
na nagbibigay ng libreng mga serbisyo sa mga napinsalang
manggagawa sa Ontario.
• www.findlink.at/iavgo
• 1-866-521-8535
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Kababayan Multicultural Centre – Isang sentro na nagbibigay
ng mga serbisyo ng paninirahan o settlement services sa mga
myembro ng komunidad, na may isang pokus sa Komunidad ng
Pilipino sa Ontario.
• www.findlink.at/kababayan
• office@kababayan.org
• 416-532-3888
New Canadian’s Centre – Isang hindi nagtutubong organisasyon
ng kawang-gawa na dedikado sa pagtulong sa mga imigrante,
mga takas, at ibang mga bagong dating sa Peterborough at mga
rehiyon ng Northumberland.
• General website: .........................www.findlink.at/NCC
• Peterborough: ..............................info@nccpeterborough.ca
...............................................................705-743-0882
• Cobourg: ........................................info@nccpeterborough.ca
...............................................................905-377-8100
Occupational Health Clinics for Ontario Workers (OHCOW) – Mga
klinikang nagbibigay ng impormasyon at mga serbisyo tungkol sa
mga problemang pangkalusugan na may kaugnayan sa trabaho.
• Ontario: .................. www.findlink.at/OHCOW
...................................... info@ohcow.on.ca
...................................... 1-877-817-0336
• Hamilton: ............... 848 Main Street East
...................................... hamilton@ohcow.on.ca
...................................... 905-549-2552
• Sarnia-Lambton: ... 171 Kendall Street
...................................... sarnia@ohcow.on.ca
...................................... 519-337-4627
• Sudbury:................. 84 Cedar Street
...................................... sudbury@ohcow.on.ca
...................................... 705-523-2330
• Toronto: .................. #110-970 Lawrence Ave West
...................................... toronto@ohcow.on.ca
...................................... 416-449-0009
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• Thunder Bay: ........ #103B Barton Street
...................................... thunderbay@ohcow.on.ca
...................................... 807-623-3566
• Windsor: ................ #1-3129 Marentette Avenue
...................................... windsor@ohcow.on.ca
...................................... 519-973-4800
• Provincial office: ... #606-1090 Don Mills Rd, Toronto
...................................... info@ohcow.on.ca
...................................... 416-510-8713
Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) – Isang
independienteng ahensya ng trust na nangangasiwa ng bayadpinsala at walang kasalanan (no-fault) na seguro para sa mga
lugar ng trabaho sa Ontario. Kung ikaw ay mapinsala sa trabaho
ikaw ay maaaring mag-file ng isang WSIB claim.
• www.findlink.at/wsib
• 1-800-387-0750
• 1-800-465-5606 (multilingual)
Mga kapaki-pakinabang na website at mga linya ng tulong
(helpline)
211 Ontario – Isang linya ng tulong at online database ng mga
komunidad at mga serbisyong panlipunan ng Ontario. Ito ay libre at
ang interpretasyon ay makukuha.
• www.findlink.at/211
• Phone: 2-1-1
Assaulted Women’s Helpline – Isang libre at nasa maraming
wikang serbisyo na nagbibigay ng pagpapayo para sa krisis,
suporta, impormasyon, at mga pagsasangguni sa mga babaeng
nakakaranas ng pang-aabuso.
• www.findlink.at/awhl
• 1-866-863-0511
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Community Legal Education Ontario (CLEO) – Ang website
ng CLEO ay mayroong maraming mga simpleng salitang mga
paglalathala tungkol sa mga bagay na legal kabilang na ang
pabahay, imigrasyon, mga karapatan ng mga manggagawa, at
higit pa.
• www.findlink.at/cleo
MigrantWorkerHealth.ca – Isang website na may impormasyon
sa maraming mga paksa na kaugnay sa kalusugan ng mga
dayuhang manggagawa na kabilang ang pag-a-akses ng
pangangalagang pangkalusugan, pagpa-file ng mga paghahabol sa
WSIB, at mga regulasyon sa kalusugan at kaligtasan.
• www.findlink.at/mwhealth
Ministry of Labour: Farming Operations – Kasali sa webpage
na ito ang mga mapagkukunan, mga publikasyon, at mga pangalerto na kapaki-pakinabang sa mga manggagawang pangagrikultura.
• www.findlink.at/MOLfarm
Ontario Mental Health Helpline – Isang serbisyo na nagbibigay
ng edukasyon, payo, at pagsasangguni sa komunidad na kaugnay
sa pangkaisipang kalusugan. Ito ay libre at makukuha sa
maraming mga wika.
• www.findlink.at/mhhelpline
• 1-866-531-2600
Settlement.org – Isang website na nagbibigay ng maaasahang
impormasyon para sa mga bagong imigrante. Ang seksyon na
Mga Serbisyong Malapit sa Akin (Services Near Me) ay may
isang interactive na mapa ng mga serbisyong pangkomunidad.
• www.settlement.org
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Temporary Foreign Workers’ Association hotline – Isang
libre, kumpidensyal na linya ng tulong para sa mga
dayuhang manggagawa.
• 1-866-366-0194
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Nais na magpasalamat ng OCASI sa mga sumusunod na
organisasyon para sa kanilang tulong sa mapagkukunang ito:
Agriculture Workers Alliance (AWA), AIDS Committee of Durham
Region, Community Legal Education Ontario / Éducation juridique
communautaire Ontario (CLEO), Faraday Law, FCJ Refugee
Centre, International Migration Research Centre, Kababayan
Multicultural Centre, KAIROS: Canadian Ecumenical Justice
Initiatives, Legal Assistance of Windsor, MigrantWorkerHealth.ca,
New Canadians Centre, Occupational Health Clinics for Ontario
Workers (OHCOW), Pro Bono Students Canada, Sarnia-Lambton
Local Immigration Partnership, United Food and Commercial
Workers Union (UFCW), and Working Women Community
Centre. Piling nilalaman mula sa Pamahalaan ng Alberta at sa
Assaulted Women’s Helpline.
Pinuno ng proyekto: Julia Mais, mga ilustrasyon ni Joanna
Sevilla, disenyo ni Marcos Vilela
Para sa mga bersyon sa web o PDF ng patnubay na ito, pakibisita ang
www.migrantworkerguide.ca
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