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Ang isang kontrata ng pagtatrabaho ay
dapat na gawin bago magsimula ang

PART
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Kontrata sa Trabaho

trabaho. Matapos gumawa ng dalawang
kopya, ang employer at ang empleyado
ay dapat na mayroong tig-isang kopya.
Kumusta. Ikinagagalak
kong makilala ka.

Hindi ba tayo
gagawa ng
kontrata ng
trabaho?

Oo, kailangan natin gumawa
ng kontrata. Subalit wala pa
tayong nauugnay na datosdahil
ito ang unang pagkakataon
na tumanggap kami ng
manggagawang dayuhan.

Ikaw ba ang taong
magtatrabaho dito sa
isang linggo? Ikinagagalak
kong makilala ka.

Maghanap
nalang tayo sa
internet.

Tapos na nating gawin
ang kontrata, kaya naman
galingan natin!

Ang kontrata sa trabaho ay dapat na gawin bago
magsimula ang trabaho. Matapos gumawa ng
dalawang kopya, ang employer at ang empleyado
ay dapat na magkaroon ng tig-isang kopya.
Yamang tumatanggap ng sahod ang mga dayuhang
manggagawa sa kanilang trabaho, ang nararapat na
batas sa ugnayang paggawa tulad ng Batas sa mga
Pamantayan sa Paggawa ay maikakapit.

Naghahanap ng “Standard Labor
Contract” sa website ng Ministry
of Employment and Labor (www.
moel.go.kr)
Pagkatapos natin
pirmahan ang kontrata,
mag-tig-isa tayong kopya.

Paggawa at Pagbibigay ng Kontrata ng Trabaho

Oo,
gagalingan ko.

Tulad ng itinakdasa Labor Standard Act ukol sa
pinakamababang pamantayanpara sa kondisyon sa
pagtatrabaho gaya ng sahod at oras ng trabaho, ang
kontrata sa trabaho ay hindi dapat naglalaman ng kahit na
anong bagay na lumalabagsa Labor Standard Act.
Ayon sa Labor Standard Act, ang employeray hindi dapat
magpakita ng mga sumusunod na gawain.
·A n g e m p l oye ray h i n d i m a a a r i n g m a g p a k i t a n g
diskriminasyonsa mga manggagawa base sa nasyonalidad.

trabaho gamit ang dahas, pananakot, pagkakulong, o kung
ano pa man.
·Ang employeray hindi dapat maglagay sa kontrata kung
saan tinukoy na ang kaparusahan sa posibleng pinsala dulot
ng paglabag sa kontrata ng trabaho.
·Ang employeray hindi dapat maglagay sa kontrata ng
nauugnay sa kontrata ngtrabaho, na nagbibigay ng
sapilitang pag-iipon o pamamahala ng pagdedeposito ng
pag-iipon.
06
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·Ang employeray hindi dapat na magpagawa ng sapilitang
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Ayon sa kontrata ngtrabaho, dapat ay isang
milyong won ang kinikita ko buwan-buwan, na
may dagdag na allowance para sa pinahabang
oras ng trabaho. Dalawang oras kada araw ang
dinaragdag ko sa trabaho ko, ngunit matapos
ang isang buwan, ang kinita ko ay isang milyong
won pa rin. Paano ko masosolusyonan ang
problemang ito?
Hindi binayaran ng iyong employer ang allowance
para sa pag-oovertime mo sa trabaho araw-araw.
Una, kailangan mong sabihin ang kaibahan nito
sa iyong kontrata at hilingin sa iyong employer na
bayaran ka para sa iyong trabaho. Kung hindi pa
rin nya binayaran ang mga kulang sa iyong sahod
matapos mo siyang kausapin, maaari mo itong
iulat sa Ministry of Employment and Labor.

Q&A

Kailan magsisimula ang kontrata ng trabahopara
sa mga manggagawang dayuhan?
Magsisimula ang kontrata ng pagtatrabahodepende
sa kwalipikasyon ng pananatili.

·Magsisimula ang kontrata ng pagtatrabahodepende
sa kwalipikasyon ng pananatili.
·T aga-ibang bansang Koreano na may iba pang
nasyonalidad (H-2): Petsa ng pagsisimula ng trabaho sa
lugar ng trabaho
·Mga manggagawang nagbabago ng kanilang lugar
ng trabaho: Petsa ng pagsisimula ng kontrata ng
paggawa
·Manggagawang balik sa trabaho: Araw matapos ang
panahon ng pag-alis sa trabaho
08

Mga importanteng nilalaman ng kontrata ng trabaho
Ang mga dayuhang manggagawa na nakakuha
ng trabaho ayon sa Employment Permit System
ay gagawang Standard Labor Contract bago
makapasok sa Korea, at ang kontratang ito ay
maglalaman ng mga kondisyon sa pagtatrabaho.

Mga importanteng nilalaman ng
kontrata ng trabaho
·Lugar ng trabahoat mga nilalaman para sa pagtatrabaho
·Oras ng paggawa
·Oras ng pahinga: 30 minutos ng oras ng pagpapahinga
o higit pa para sa apat na oras ng
pagtatrabaho at isang oras at higit pa
para sa walong oras ng pagtatrabaho
·Araw ng pagtatrabaho at holidays
·Kita
·Impormasyon tungkol sa dormitoryo
-Ang dormitoryo man ay sagot ng employer o kung
ang mga gastusin ay binabayaran,
Kontrata sa Trabaho

Q&A

PART
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Pamantayan ng Kontrata ng pagtratrabaho
Ang employer na karaniwang tumatanggap ng 10 o
higit pang mga manggagawa ay dapat na maghanda
at magtakda ng mga alituntunin ukol sa paggawa, at
tulad na lang ng naayon sa kontrata ng trabaho, ang
manggawa ay dapat tingnan ang impormasyon na ito.

nakasaad:

Pangalan ng negosiyo

Employer

Manggagawa

Ang regulasyon sa pagtatrabaho ay sumasangguni
sa dokumento na nagbibigay ng impormasyon
ukol sa mga kondisyon sa pagtatrabaho tulad
ng mga disiplina sa pagtatrabaho kung saan ang
manggagawa sa lugar ng trabaho ay kinakailangang
sumunod, sahod at oras ng paggawa.
·A ng employer ay dapat na ipaalam sa mga
manggagawa ang mga alituntunin ng trabho sa
paraan ng paglalagay nito sa isang lugar kung
saan madali itong makikita o mababasa ng mga
manggagawa sa kahit na anong oras.
·K ung ang isang kontrata ng trabaho ay may
nilalaman na kondisyon sa paggawa na hindi
naaayon sa pamantayan ng pagtatrabaho, ang
parteng ito ay walang-bisa.
·H inggil sa preparasyon o pagbabago ng mga
alituntunin sa trabaho, ang employer ay dapat
pakinggan ang opinyon ng unyon ng mga
manggagawa kung mayroon mang ganitong unyon
na karamihan ay nasa nasabing negosyo o lugar
ng trabaho, kung wala man ay dapat pakinggan
ang opinyon ng karamihan ng nasabing mga
manggagawa. Kung sakali man na sa pagbabago
ng mga alituntunin sa trabaho ay magkaroon ng hindi
pabor sa mga manggagawa, ang employer ay dapat
hingin ang kanilang pahintulat sa pagpatupad nito.
10

Numero sa telepono

Lokasyon ng negosiyo
Pangalan ng manggagawa

Numero ng rehistrasyonng residente

Pangalan ng manggagawa

Araw ng kapanganakan

Address (Bansang pinanggalingan)

mula (YY/MM/DD) sa (YY/MM/DD)

Takda ng - Panahon ng Probasyon: [ ]Kasama ([ ]1 buwan [ ]2 buwan [ ]3 buwan
Trabahong mula sa
Kontrata

araw ng pagpasok) [ ]Hindi kasama
※ Ang kontrata sa trabaho ay magkakaroon lamang ng bisa simula sa
petsa ng pagpasok.

Lugar
ng
pagtratrabahuan

- industriya:
Paglalarawan
ng gawain

- paglalarawan ng negosyo:
- paglalarawan ng trabaho:

<Manufacturing, construction and
Sektor ng Serbisyo
mula sa ( ) sa ( )
- karaniwang pang-araw-araw na
oras ng overtime: oras
(nababago depende sa

Oras ng
trabaho

kondisyon ng kumpanya)

※ Ang isang employer ng mga
manggawa sa
tulong na pantahanan, medisina,
agrikultura at mga hayop, at
pangisdaan ay maaaring tanggalin
ang oras ng paggawa.

※ Alinsunod sa Artikulo 63 ng
Labor Standards Act, ang mga
oras ng trabaho, oras ng pahinga,
shifts, [
at araw ng pahinga ay hindi
maaaring masunod sa agrikultura,
] atbp.)
<Agriculture & livestock and fishery pangkagubatan, pagpaparami ng
mga hayop, pag-aani ng sutla, at
mga sektor>
mga negosyo na may kinalaman sa
- ( ) oras kada buwan
karagatan.
- shift system ([ ] 2 grupo 2 shifts, [
] 3 grupo 3 shifts, [ ] 4 grupo 3

Kontrata sa Trabaho

Mga regulasyon sa pagtatrabaho

Ang mga sumusunod na partido sa kontrata ay sumasang-ayon ng buo sa mga takda ng kontrata na
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Oras ng
pahinga

( ) minuto kada araw

[ ] Linggo [ ] legal na holiday [ ] kada

Mga holiday

Sabado [ ] tuwing makalawang Sabado [ ]
atbp.( )
1) Normal na buwanang sahod
- Buwanang (kada oras, kada araw, o kada linggo) sahod ( ) won

Bayad

- Pirming Allowance: ( ) allowances: ( ) won, ( ) allowances: ( ) won
※ Panahon ng Probasyon - Buwanang sahod ( ) won
2) Dagdag na kita para sa overtime, gabing pagtatrabaho, o
pagtatrabaho sa holidsay.

Petsa ng
pagbabayad

( ) sa bawat buwan/bawat linggo. Kung ang petsa ng pagbabayad ay
nataon sa holiday, ang pagbabayad ay gagawin sa araw bago ang
holiday.

Kabayaran
pagsusweldo
1) Kwarto
- Sagot ng maypagawa: [ ] Oo, [ ] Hindi
- makikibahagi sa gastos ang manggagawa: [ ] Oo, [ ] Hindi
2) Board

Room and
Board

- Sagot ng maypagawa: Oo ([ ] almusal, [ ] tanghalian, [ ] hapunan), [
] Hindi
- makikibahagi sa gastos ang manggagawa: [ ] Oo, [ ] Hindi
※ Ang tutuluyan na kwarto at ang total na halaga ng mga gastos
na kinakailangang sagutin ng manggagawa ay pagdedesisyunan ng
employer at manggagawa sa pagdating nito sa trabaho.

Ang mga iba pang usapin na hindi nakasama sa kontratang ito ay susunod na sa mga
probisyon na naaayon sa Labor Standard Act.
※ Ang mga kondisyon at mga itinakda sa kontrata ng trabaho ng mga manggagawa
sa gawaing pantahanan at medisina ay malayang pagdedesisyunan sa pamamagitan
ng isang kasunduan ng maypagawa at manggagawa.
※ Alinsunod sa Artikulo 63 ng Labor Standards Act, ang mga oras ng pagtratrabaho,
oras ng pahinga, at araw ng pahinga ay hindi maaaring masunod sa agrikultura,
pangkagubatan, pagpaparami ng mga hayop, pag-aani ng sutla, at mga negosyo na
may kinalaman sa karagatan.

part

2

Oras ng pagtratrabaho, Oras
ng Pahinga, Holidays, at
Pamamahinga
·Oras ng Pagtratrabaho
·Oras ng Pahinga
·Lingguhang Holiday
·Pamamahinga

____________ (YY/MM/DD)
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Employer:

(pirma)

Manggagawa:

(pirma)
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Mukha kang pagod
na pagod. Anong
problema mo?

Napakarami ko
kasing kailangang
gawing trabaho.

Sabi ng team director ko,
lumalabag ito sa Labor Standards
Act.

Mahigit sampung oras akong
nagtatrabaho. Pati ang oras ng
tanghalian ko ay 30 minutos lang.

Karagdagang
sahod

Oras ng pagtigil

Oras ng
pagtatrabaho

Walong oras

Pinalawig
na trabaho

Isang oras para sa pamamahinga kada araw (base sa
walong oras ng pagtatrabaho) ang nararapat na ibigay sa
mga manggagawa. Kung ang oras ng paggawa ay humigit
pa sa walong oras, ang manggagawa ay nararapat na
makatanggap ng dagdag na sahod para sa overtime nito
sa trabaho.
Talaga?
Kailangan ko itong sabihin sa
kumpanya bukas.

Sa Korea, parang
binabale-wala
lamang ito.

Maraming salamat sa
impormasyong iyan,
aking kaibigan.

Oras ng Paggawa, Oras ng Pahinga,
Holiday, at Pamamahinga

Oras ng paggawa
Ang oras ng trabaho ay nararapat na hindi sumobra
sa 40 oras sa isang linggo, o walong oras kada
araw. Hindi pa kasama rito ang oras ng pahinga.
※ Ito ay nag-aapply sa mga negosyo na may lima
or higit pang regular na manggagawa.
Ang legal na bilang ng oras ng pag-tratrabaho ay 40
oras sa isang linggo. Kung ang isang empleyado
o manggagawa ay magtatrabaho ng higit pa sa
itinakdang oras, ito ay ituturing na extended work o
overtime.
Kaso na kabilang ang oras ng paggawa
·Oras ng preparasyon bago magsimula ang gawain
·Oras para sa pag-aayos pagkatapos ng trabaho
·Araw ng pag tratrabaho at mga holiday
·Oras na naghihintay para sa mga parokyano o kliente
·Edukasyon na kinakailangang daluhan
-Kung ang dormitoryo ay sagot ng employer o kung
ang mga gastusin ay bayad na
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Oras ng pagtratrabaho, Oras ng Pahinga, Holidays, at Pamamahinga

Ang oras ng trabaho ay nararapat
na hindi sumobra sa 40 oras sa
isang linggo, o walong oras kada
araw. Hindi pa kasama rito ang
oras ng pahinga.

PART
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Kung ang isang tao ay magtatrabaho
ng 60 oras mahigit kada buwan at
15 oras mahigit kada linggo, siya ay
nararapat lamang na mabigyan ng
isang araw o higit pa ng paid leave o
pamamahinga nang may bayad sa isang
linggo (lingguhang holiday, allowance o
kompensasyon para sa holiday).

Oras ng pahinga
Sa mga oras ng trabaho, nararapat lamang na
bigyan ang mga manggagawa ng 30 minutos
mahigit na oras ng pahinga para sa apat na oras ng
pagtatrabaho at isang oras mahigit para sa walong
oras ng pagtatrabaho.
Ang oras ng pahinga ay nararapat na malayang magamit
ng mga manggagawa at nang walang mga limitasyon
mula sa maypagawa.
·Ang isang oras na inilaan para sa pagkain ay tinuturing
na kasama sa oras ng pahinga.
·Ang mga oras na ginagamit sa paghihintay ng
parokyano, kliente, o kaya naman ay mga tawag sa
telepono habang nasa opisina ay tinuturing na mga oras
ng pahinga.
Ang mga oras sa pagtigil ay hindi kasama sa oras ng
pagtatrabaho, at mga sahod ay hindi binabayaran para sa
mga oras na iyon.

Q&A
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Ako ay nagtatrabaho ng sampung oras kada araw.
Sa loob ng sampung oras na iyon, wala akong
oras ng pahinga at ang oras ko para sa tanghalian
ay 30 minutos lamang. Dahil naman sa napakaikling oras ko para sa tanghalian, nahihirapan
akong kumain ng mabuti. Ano ang gagawin ko sa
sitwasyong ito?
Dahil ikaw ay nagtatrabaho ng sampung oras kada
araw, nararapat kang mabigyan ng hindi bababa
sa isang oras ng pahinga. Nararapat lang na
sabihin mo sa iyong maypagawa na bigyan ka ng
isang oras ng pahinga, at kung pagkatapos nito
ay hindi ka pa rin niya binigyan ng higit pang oras
para sa pahinga, maaari ka nang mag-report sa
Ministry of Employment and Labor.

Boss, may
tanong po ako.

Ano iyon?

Natapos ko ang kumpletong oras ng paggawa
ko nang walang pagliban noong isang linggo.
Maaari ko bang makuha ang allowance ko
para sa holiday?

Ano ang allowance
para sa holiday?
Ang allowance o kompensasyon para sa holiday ay ang allowance na ibinibigay para
sa pamamahinga na may bayad (lingguhang holiday) nang isang araw o higit pa kapag
ang isang manggagawa na nagtatrabaho ng 60 oras mahigit kada buwan (apat na
linggo, 15 oras mahigit kada linggo ang karaniwan) ay nagtrabaho ng isang buong
linggo nang hindi lumiliban.
Nagtatrabaho
ng 60 oras at
higit pa

Tama ang pagkakaalam mo sa impormasyon
na iyan. Dahil ang Linggo ay isang lingguhang
holiday, hindi ba’t tama lang na bayaran ka ng
kita mo sa isang araw?

Nagtatrabaho ng 15
oras at higit pa

Lingguhang piyesta
(Mga alawans para sa
lingguhang piyesta)

Wag kang mag-alala dahil
ang kumpanya namin ang
nagbabayad ng lahat ng legal na
kompensasyon o allowance.

Gagawin ko
po ang aking
makakaya, sir.
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Kung ang isang manggagawa o empleyado ay
nagtatrabaho ng 15 oras o higit pa kada linggo
sa loob ng apat na linggo, siya ay nararapat
na mabigyan ng isang araw o higit pang
pamamahingang may bayad (lingguhang holiday)
kada linggo.

Pamamahingang may bayad: Holiday na
may sweldo o kita pa rin kahit hindi magtrabaho
ang manggagawa.
·Ang lingguhang holiday ay ang pamamahinga nang
may bayad kahit na hindi magtrabaho. Kahit na walang
eksaktong kasunduan sa pagitan ng mga manggagawa
at mga namamahala, naayon sa batas na ang
lingguhang holiday at’Labor Day (May 1) ay tinuturing na
pamamahingang may bayad.
·Ang napagkasunduang holiday ay isang tiyak na araw
na napagkasunduan ng employer at mga manggagawa.
Ang mga isinasaad sa regulasyon ng paggawa at
kontrata ng paggawa at ang kita sa mga holiday na ito ay
nakadepende sa magkakahiwalay na kasunduan.

Kung isang taga-empleyo ay hindi makagagarantiya ng
lingguhang piyesta at araw ng mga manggagawa, mga
manggagawa ay maaaring iulat ang taga-empleyo sa
Ministeryo ng Paghahanap-buhay at Paggawa, at ang
taga-empleyo ay maaaring tumanggap ng parusa.

Q&A
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Matapos kong lumipat ng kumpanya, napagalaman ko na ang holiday sa bago kong
kumpanya ay Sabado at hindi Linggo. Mas gusto
kong pahinga ang Linggo. Mayroon pa ba akong
magagawa para baguhin ito?

Ayon sa batas, ang isang employer ay nararapat
lamang na magbigay sa mga manggagawa ng
hindi bababa sa isang araw ng pamamahingang
may bayad kada linggo. Gayunpaman, walang
regulasyon na nagsasabing kailangan ay Linggo
ang pamamahingang ito. Kahit pa hindi Linggo
ang holiday na ito, wala pa ring masama basta
magbigay ang employer sa mga manggagawa ng
hindi bababa sa isang araw ng pamamahingang
may bayad kada linggo. Kung nais mo talagang
magpahinga sa Linggo, mas makabubuti pang
kausapin mo nalang ang iyong employer.

Pamamahinga
Dahil ang napagkasunduang pahinga ay kabilang
sa araw ng pamamahinga, hindi lamang ang bayad
na pamamahinga o kaya naman ay pamamahinga
bago at pagkatapos manganak, ang isang
empleyado o manggagawa ay pinapayagang
magpahinga.
Ang isang employer ay nararapat na bigyan ang kahit
sino mang manggagawa na nagtrabaho ng hindi
bababa sa 80 porsiyento sa isang taon ng 15 araw
ng pamamahingang may bayad, habang ang isang
manggagawa naman na kulang 80 porsiyento sa isang
taon ang tinrabaho ay makakatanggap ng isang araw
ng pahinga para sa bawat buwan ng tuloy-tuloy na
pagtatrabaho.
Ang isang employer ay nararapat lamang na bigyan
ang isang buntis na babae ng 90-day maternity leave
bago at pagkatapos ng panganganak. Sa kasong ito,
pagkatapos ng panganganak, 45 araw o higit pa ng
panahon para sa pamamahinga ang nararapat na ilaan.
Ang napagkasunduang pamamahinga ay maibibigay
depende nalang sa kung ano man ang nakasulat sa
regulasyon sa trabaho.

Oras ng pagtratrabaho, Oras ng Pahinga, Holidays, at Pamamahinga

Lingguhang holiday
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·Apat na Prinsipyo sa Pagbabayad ng
Sahod
·Kitang Pinakamaliit
· Kompensasyon para sa Pinahabang
Oras ng Trabaho, Trabahong Panggabi, at
Trabaho sa Holiday
·Kompensasyon para sa Pagsasarado ng
Negosyo
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Ang pagbabayad ng sahod
ay diretsong ibibigay sa mga
manggagawa bilang pera nang
hindi bababa sa isang beses
kada buwan sa isang tiyak na
petsa.

\
Mr. OOO, maaari ba
akong humingi sa iyo ng
pabor?

Oo naman,
ano ba
iyon?

Ang kumpanya namin ay nahihirapan ngayong
mga nakalipas na panahon, kaya maaari bang
ang sweldong ibibigay ko sa iyo ngayong
buwan na ito ay kalahating pera at kalahating
produkto nalang?

Kita

Apat na Prinsipyo sa Pagbabayad ng Sahod
Ang pagbabayad ng sahod ay diretsong ibibigay sa
mga manggagawa bilang pera nang hindi baba sa
isang beses kada buwan sa isang tiyak na petsa.

01
Ano? Kung bibigyan mo
ako ng produkto, paano ko
naman gagamitin ang mga
iyon?

At ayon sa batas, “Ang pagbabayad ng sahod
ay diretsong ibibigay sa mga manggagawa
bilang pera nang hindi baba sa isang beses
kada buwan sa isang tiyak na petsa.*”
Buwanang
itinalagang
araw
Isang beses
at higit pa
bawat buwan

Pagbabayad
ng salapi

* Artikulo 43 ng Labor Standards Act (Pagbabayad ng Sahod)
Susubukan ko nalang
ibigay sayo nang pera
ang buong sweldo mo.

Sige.

Ang kita o sahod ay
nararapat na ibigay sa
isang tiyak na petsa. Ang
employer ay hindi maaaring
magbigay ng sweldo sa
ibang araw o kung kailan
man niya naisin.

03
Ang sahod ay nararapat na
bayaran nang salapi o pera.
Ang isang employer ay
hindi maaaring bayaran ang
sahod sa pamamagitan ng
gift certificates o produkto
na ginawa ng kumpanya.

02
Ang sahod ay nararapat
na ibayad sa mga
manggagawa. Ang mga
kita ay maaaring diretsong
ibayad bilang pera sa mga
manggagawa o kaya naman
ay ihulog sa banko.

04
Ang sahod ay nararapat na
bayaran nang buo.

Kita

Alam ko, at humihingi ako ng
tawad. Dahil naman ay gipit na ako,
humihingi ako sa iyo ng malaking
pabor.

PART
03

22

23

Q&A

Sabi ng boss ko, kulang na raw ang pera ng
kumpanya at tinanong niya ako kung maaari bang
mga damit at produkto nalang ng kompanya
ang ibigay niya sa akin sa halip na ibigay ang
buwanang sweldo ko. Ano ang maaari kong
gawin?
Alinsunod sa Labor Standards Act, ang kita ang
nararapat na regular at diretsong maibabayad
bilang pera sa mga manggagawa sa isang tiyak
na araw kada buwan. Para mabayaran ang sahod
nang hindi pera,isang pagkakasunduan sa pagitan
ng dalawang partido ang nararapat na tiyakin.
Ang pagbibigay ng sariling mga produkto ay
ilegal. Samakatuwid, ang isang manggagawa ay
maaaring humiling sa kanyang maypagawa na
magbayad ng sahod sa salapi sa kaso kung saan
ang maypagawa ay nagbabayad ng sahod sa
pamamagitan ng mga produkto ng kumpanya,
Kung ang employe ay patuloy na ipipilit sa
manggagawa na tanggapin ang mga produkto sa
halip na salapi, maaari iulat ang kaso sa Ministry of
Employment and Labor.

\
Ano ang
ginagawa mo
ngayong mga
araw na ito?

Ang pinakamaliit na kita para
sa 2015 ay 5,580 won.

Katatapos lang
ng semestro at
kasisimula lang ng
bakasyon.

Naghanap na ako sa Internet, kaso
bawat kumpanya, iba-iba ang bayad
kada oras. Hindi ko na alam kung
ano ang mas mabuti o mas malala.

So,
uuwi ka
na ba?

Unang-una, kailangan
mo munang alamin
kung mas mataas ba
ang bayad sa kitang
pinakamaliit.

Ang kitang pinakamaliit ay ang pinakamababang
limitasyon para sa mga sahod, at ito ay naaayon
sa batas. Kahit na pa ang isang kumpanya ay
siguradong mapaparusahan kung ito ay hindi
susunod sa batas, may mga iba pa ring kumpanya
na hindi tinitiyak ang kitang pinakamaliit.

So, magkano
na ang kitang
pinakamaliit
ngayon?

Hindi, sa tingin ko
maghahanap nalang
ako ng part-time job.

Kitang
pinakamaliit?
Ano iyon?

5,580 won ng
sahod sa isang
oras para sa 2015

Pinakamababang
sahod

24
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Kasalukuyang katayuan ng kitang pinakamaliit

Kitang pinakamaliit
Ang pinakamaliit na kita para sa 2015 ay 5,580
won.

Taon

2015

Tao kung saan ang pagbabawas ng 10% ay
maaaring itakda
·Isang tao na nasa panahon ng probasyon sa loob ng
tatlo buwan mula sa petsa ng simula ng probasyon.
(Gayunpaman, ang isang tao na pumirma sa isang kontrata
ng paggawa sa loob ng kulang isang taon ay hindi maaaring
mabigyan ng pinababang halaga ng sahod kahit na siya ay
nasa panahon ng probasyon ).

Katungkulan sa mga pagpuna

Q&A

Kita kada
oras

Buwanang kita
Kita kada araw
(nagtatrabaho nang 40
(walong oras)
oras kada linggo)

5,580 won 44,640 won

1,166,220 won

Korea has a system for the minimum wage. Ano
iyon?
Ang kitang pinakamaliit ay tinutukoy bilang ang
pinakamababang pamantayan para sa pagbabayad
ng sahod sa mga manggagawa. Kung ang isang
kumpanya ay nagbibigay sa mga manggagawa
ng sahod na mas mababa kaysa sa kitang
pinakamaliit, ito ay itinuturing na paglabag sa
Batas sa Kitang Pinakamaliit o Minimum Wage
Act. Ang batas ng Korea ay nagsasaad na ang
mga dayuhang manggagawa ay dapat mabigyan
ng sahod na higit pa sa kitang pinakamaliit, kung
saan ay maaari rin itong mag-apply sa trabaho sa
pamamagitan ng Employment Permit System at
Industrial Trainee System.

Kita

·Ang isang employer ay nararapat na ilagay ang
impormasyon tungkol sa kitang pinakamaliit o sweldo
na hindi kasama sa kitang pinakamaliit sa isang lugar na
madaling makikita ng mga manggagawa o kaya naman
ay ipaalam sa mga manggagawa ang mahahalagang
impormasyon sa pamamagitan ng mga angkop na
paraan.
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\
Bakit hindi ka pumunta
sa pagpupulong noong
Linggo?

Patawad, may
trabaho kasi ako
noong araw na
iyon.

Wala ka
namang
pasok kapag
Linggo, diba?

Ngunit paano ka makakatanggap ng sahod
kung magtatrabaho ka nang holiday?

Wala, day-off ko iyon, kaso may
kinailangan kaming madaliin, kaya
naman lahat ng manggagawa ay
pumasok at nagtrabaho noong
araw na iyon.

Magdadagdag ka lamang ng 50%
ng kita kada araw para sa overtime,
trabahong panggabi, at trabaho sa
holiday.
Arawang
sahod

Tinanong ko ang mga
kasamahan ko, at madali
lang naman pala.

Pagdagdag
ng 50%

Madali lang naman bilangin
ang halaga. Dapat kong
siguraduhin sa kumpanya sa
Lunes.

28

Pinahabang
Oras ng Trabaho
(Overtime)

Trabahong
Panggabi

Trabaho sa holiday

Pagtatrabaho
nang higit pa sa
napagkasunduang
walong oras kada araw.

Mula 10PM
hanggang 6AM

Pagtatrabaho sa legal
at napagkasunduang
mga holiday

Kompensasyon para sa Pinahabang Oras ng
Trabaho, Trabahong Panggabi, at Trabaho sa
Holiday
Ang isang manggagawa ay nararapat na bigyan ng
dagdag 50% ng kita kada oras para sa overtime,
trabahong panggabi, at trabaho sa holiday.
Ang pinahabang oras ng trabaho ay madalas na
tinatawag na extra o overtime na trabaho.
Kung ang isang empleyado ay nagtatrabaho ng
higit pa sa walong oras kada araw o 40 oras sa
isang linggo, siya ay tinuturing na gumagawa ng
overtime na trabaho at nararapat na mabigyan
ng dagdag na 50% kita kada oras sa bawat
pinahabang oras na tinrabaho nya.
·Sa kaso naman kung saan ang kita kada oras
ay 6000 won at ang trabaho ay siyam na oras
kada araw: (6,000 won x 8 oras) + (6,000 won
x 1 oras x 1.5 beses) = 57,000 won

Ang trabahong panggabi ay tumutukoy sa trabaho
mula 10PM hanggang 6AM, at ito ay nagbibigay
ng dagdag na 50% kita kada oras sa kita ng
manggagawa.
Ang trabaho sa holiday ay tumutukoy sa mga
legal na holiday (lingguhang holiday o Labor Day)
o napagkasunduang holiday. Tulad na rin ng
pinahabang oras ng trabaho at trabahong panggabi,
ang mga manggagawa ay makakatanggap ng
50% ng kita kada oras sa bawat oras ng trabaho sa
holiday.

Kita

Kompensasyon para sa
Pinahabang Oras ng Trabaho,
Trabahong Panggabi, at Trabaho
sa Holiday
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·Sa kaso kung saan ang kita kada oras ay 6,000
won at ang manggagawa ay nagtatrabaho nang
siyam na oras kada araw (mula 9PM hanggang
7AM, isang oras ng pahinga habang nagtatatrabho
ng panggabi):
(6,000 won x 8 oras) + (6,000 won x 1 oras x 1.5
beses) + (6,000 won x 7 oras x 0.5 beses) = 78,000
won

Q&A

Sa kaso kung saan ang mga manggagawa ay hindi
makapagtrabaho dulot ng kakulangan sa trabaho,
pagkasira ng mga makina sa pagawaan o kaya naman
ay pagsasarado ng negosiyo, ang mga manggagawa
ay maaaring tumanggap ng kompensasyon para sa
pamamahinga.
Sa kaso naman kung saan ang employer ay hindi
maaaring sisihin sa nangyari (halimbawa, may nagsunog
ng negosiyo o kaya naman ay nabaha ang lugar ng
negosiyo), hindi maaaring makakuha ng allowance para
sa pamamahinga ang mga manggagawa.

Dalawang oras kada araw akong nag-oovertime
sa kumpanya, na nagbibigay sa akin ng 8,000 won
bilang allowance. Anong sahod ang basehan nila
para sa pagtatantiya ng allowance na ito?
Ang ordinaryong kita ang kita na ginagamit bilang
basehan sa pagtatantiya ng iba’t ibang kompensasyon
(para sa overtime, trabahong panggabi, at trabaho sa
holiday, atbp.). Ang ordinaryong sahod ay kinakalkula sa
pamamagitan ng pagdaragdag ng pangunahing sahod
kada buwan sa regular, tiyak, at sama-samang allowance
at sa paghahati ng mga sahod na ito sa 209 oras (base
sa 40 oras ng pagtatrabaho kada linggo), na natitiyak na
oras ng pagtatrabaho kada linggo. Gayunpaman, para sa
mga dayuhang manggagawa, mayroon pang ilang mga
allowance o panustos maliban sa pangunahing sahod at
ordinaryong kita kung saan ay ang pangunahing sahod
ay hinati sa pamamagitan ng buwanang mga oras ng
pagtatrabaho ( 209 oras).

30

Kompensasyon sa Kawalan ng Trabaho
Kapag ang isang negosyo ay nagsara dahil sa
employer, nararapat niyang bayaran ang mga
manggagawa ng kompensasyon na hindi bababa
sa 70 porsiyento ng kanilang karaniwan na sahod
sa panahon ng pagsasara.

·Suspensyon ng negosyo: Mga negosyo, kabuhayan, o
gawain na pansamantalang sinuspendido at ang mga
manggagawa ay magkakaroon ng isang araw o higit
pang pamamahinga sa isang hindi tiyak na panahon.

Q&A

Dahil sa mga problema sa kumpanya, sampung araw
akong suspendido mula sa trabaho. Ngunit ayon sa
kumpanya, “Hindi ka namin bibigyan ng sahod para
sa sampung araw dahil sampung araw ka rin na hindi
nagtrabaho.”

Kung ang mga manggagawa ay kakailanganing
mamahinga sa mga kadahilanan na dulot ng
maypagawa, ang maypagawa ay nararapat na
magbigay ng 70% o higit pa ng karaniwang sahod
ng manggagawa.

Kita

Dagdag pa rito, sa kaso kung saan ang pinahabang
oras ng trabaho, trabahong panggabi at trabaho sa
holiday ay magpapaulit-ulit, ang karagdagang sahod ay
nararapat na maibigay sa mga manggagawa base sa
mga trabahong kanilang inulit.
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Kompensasyon sa
Pagreretiro
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Hello, sir.
Gusto niyo
raw po akong
kausapin?

Uuwi na ako sa amin
pagkatapos ko ng aking
trabaho sa isang linggo.

O, Mr. OO.
Pumasok ka.

Dalawang taon na rin ang
lumipas. Ang bilis ng panahon,
ano?

CEO ng OO

Mahusay ka sa trabaho at
maraming salamat para sa Talagang
iyong pagsusumikap.
pinapahalagahan ko
ang iyong suporta.

Maaari ko itong ihulog nalang sa iyong
banko, ngunit dahil gusto kitang makita
nang personal, ganito ko na lamang ito
ibibigay sa iyo.

Maraming
salamat po.

34

Heto ang iyong kompensasyon
para sa pagreretiro. Iyan ay ang
sahod mo sa dalawang buwan.

Sana ay maalala mo ang Korea bilang
isang magandang bansa pagkauwi mo
sa inyo.

Para po sa akin, isa
na ang Korea sa mga
pinakamagandang bansa
sa mundo!

Kompensasyon para sa pagreretiro

Kompensasyon para sa pagreretiro
Kung ang isang empleyado ay nagtatatrabo ng mahigit
15 oras kada linggo at tuloy-tuloy na nagtrabaho sa
humigit isang taon, siya ay nararapat na mabigyan ng
kompensasyon para sa pagreretiro.
Para sa isang taon nang tuloy-tuloy na pagtatrabaho,
ang mga manggagawa ay maaaring makatanggap ng
kompensasyon para sa pagreretiro na kasing-halaga ng
karaniwang sahod sa bawat 30 araw o higit pa.
·Kalkulasyon para sa kompensasyon para sa pagreretiro
= Karaniwang sahod sa 30 araw x Taon ng tuloy-tuloy
na pagtatrabaho (Bilang ng araw ng pagtatrabaho ÷
365 araw)
·Ang karaniwang sahod ay ang halaga ng lahat ng
sahod mula sa employer, tulad ng pangunahing sahod
para sa tatlong buwan bago ang araw ng pagreretiro
at iba’t-ibang sustento, na hinati sa total na araw sa
tatlong buwan na iyon.

Sa kaso ng Employment Permit System
·Ang kompensasyon para sa pagreretiro ay bahagyang
binabayaran ng departure guarantee insurance o
kaseguraduhan sa garantiyang pag-alis, ngunit sa kaso
kung saan ang halagang ito ay mas mababa kaysa sa
halaga na dapat matanggap ng empleyado, ang kulang
na halaga ay nararapat na bayaran ng employer sa
mga dayuhang manggagawa.

Kompensasyon sa Pagreretiro

Sa kaso kung saan ang isang
empleyado ay magtatrabaho
nang isang taon o higit pa,
siya ay nararapat na mabigyan
ng kompensasyon para sa
pagreretiro.
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Q&A

Nagtrabaho ako bilang isang part-time worker sa
mahigit isang taon. Maaari ba akong makakuha
ng kompensasyon para sa pagreretiro?

Q&A

Kung mahigit isang taon kang nagtrabaho bilang isang
part-time worker, ikaw ay nararapat na makatanggap ng
kompensasyon para sa pagreretiro.

Q&A

Saglit akong huminto sa pagtatrabaho dahil
nasaktan ako sa trabaho. Matapos kong
makapagpagamot, nagsimula na akong
magtrabaho ulit, ngunit kung hindi isasama ang
dalawang buwan kong pamamahinga, mayroon
nalang akong 11 buwan na nagtatrabaho para sa
kumpanya. Sa ganitong kaso, maaari pa ba akong
makakuha ng kompensasyon para sa pagreretiro?

Ang kumpanya na pinagtrabahuhan ko
ay nagsarado. Dahil dalawang taon ako
nagtrabaho doon, dapat ay makatanggap ako ng
kompensasyon para sa pagreretiro. May paraan
ba para magawa ko ito?
May isang sistema para sa kapalit na bayad, kung saan
binabayaran ng gobyerno ang mga naantalang sahod para
sa mga employer. Ngunit dahil komplikado ang pag-aapply
sa sistemang ito, mas makabubuti na bisitahin nalang ang
consultation center at magtanong tungol sa iyong sitwasyon.

Q&A

Ako ay pumirma ng isang kontrata para
sa trabaho nang hindi binabanggit ang
kompensasyon para sa pagreretiro. Hindi na ba
ako maaaring makatanggap nito?
Tulad ng nakasaad sa Employment Retirement Benefit
Security Act alinsunod sa Labor Standards Act ukol sa
kompensasyon sa pagreretiro, pinapayagan kang humiling
ng kompensasyon dahil ang kontrata ng trabaho na hindi
naabot ang Labor Standards Act ay walang bisa.
Kompensasyon sa Pagreretiro

Ang panahon kung kailan umalis ang manggagawa sa
kumpanya dulot ng mga aksidenteng industriyal ay hindi
tinuturing na pag-alis sa trabaho. Samakatuwid, kung
ikaw ay mayroong isang taon mahigit kabilang na ang
dalawang buwang iyon, ikaw ay nararapat pa rin na
makatanggap ng kompensasyon para sa pagreretiro.
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Pagbabayad ng Sahod
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Pagbabayad ng Sahod
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Kung ikaw ay hindi
makakatanggap ng sweldo,
maaari mong iulat ang kaso.

\
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Naantalang Pagbabayad ng Sahod

Solusyon sa Naantalang Pagbabayad ng Sahod
Ikaw ay may
naantalang
sweldo.

Oo. Sabi sa akin ng boss
ko na maghintay lang
ako saglit, ngunit ako ay
nahihirapan na.

Sa kaso ng naantalagang pagbabayad ng sahod, ang isang
manggagawa ay maaaring iulat ang kasong ito sa Ministry
of Employment and Labor o kaya naman ay magsampa ng
kaso. Kung ang kumpanya ay magsasara dahil sa pagkalugi,
maaaring magbigay ng kapalit na bayad.

Hindi ko nakuha ang sweldo
ko at hindi ko alam kung anong
gagawin ko sa sitwasyong ito.

Dalawang buwan na sahod
na ang naantala.

Ang Ministry of Employment and Labor ay isang ahensya ng
gobyerno sa Korea na inaalagaan at pinoprotektahan ang mga
karapatan ng mga manggagawa. Sa kaso kung saan magkakaroon
ng naantalagang pagbabayad ng sahod at mga aksidenteng
industriyal, maaaring humingi ng tulong ang mga manggagawa
mula sa Ministry upang masolusyonan ang mga problema.

Una, kailangan mong iulat ang kasong ito sa pangrehiyong Ministry of Employment and Labor.
Kung ganoon, pano
ito masosolusyonan?
Narito ako!

Kategorya

Ministeryo ng
Paghahanapbuhay
at Paggawa
Pagkatapos mong iulat ang kaso, magsasagawa ng imbestigasyon at isang utos para
ibigay sayo ang iyong sweldo ang matatanggap ng iyong maypagawa. Maaari rin siyang
maparasuhan sa salang krimen para dito.
Kriminal na
Utos ng
kaparusahan
pagbabayad

Proseso

Mga
katangian

Mga reklamo o pagbibigay-sala

Pagbawi sa pamamagitan ng
pagsampa ng kasong sibil

Ang superbisor ng sa isang trabaho
ang mag-uutos sa isang employer
na magbayad ng sahod sa mga
manggagawa sa pamamagitan ng
pagsusumite ng isang sulat ng reklamo
o petisyon sa Ministry of Employment
and Labor. Maaaring masolusyonan
ang naantalang pagbabayad ng sahod
sa pamamagitan ng pagsampa ng kaso
sa maypagawa para sa kriminal na
kaparusahan.

Ito ay isang pamamaraan ng
pagsasampa ng kaso sa korte.
Sa pagsasampa ng kaso, ang
isang tao ay maaaring maagang
makaseguro ng sahod sa
pamamagitan ng pagpapakita
ng mga preservative measures
tulad ng provisional attachment,
etc.

Posibleng matugunan ang isyu nang
mabilisan
Simpleng halaga at proseso

Imbestigasyon
para sa mga
katunayan

40

May-ari ng negosyo

Dahil ang sapilitang
pagpapatupad ay posible upang
makasiguro na makukuha ang
sweldo, ang pagbabayad ng
naantalagang sahod ay natitiyak.

Sa kaso kung saan ang isang employer
ay walang paraan upang mabayaran
ang mga sweldo, mahihirapang
panahon ang iuukol
Mga
matugunan ang isyu. (Sa kaso naman Mahabang
dito at may mga kakailanganing
pagkukulang ng pagsasarado dahil sa pagkalugi,
bayaran.
maaaring masolusyonan ang sitwasyon
sa pamamagitan ng paggamit ng kapalit
na kabayaran.)

Naantalang Pagbabayad ng Sahod

Hello, ito ang Center para sa mga
Dayuhang Manggagawa.

41

Aklat ng Karapatan sa Trabaho ng mga Manggagawang Dayuhan

Q&A

·Impormasyon tungkol sa kumpanya (Address ng
kumpanya, contact number, ngalan ng maypagawa, atbp.)
·Ang kontrata ng paggawa, pahayag para sa
pagbabayad ng sahod (pay envelope), at listahan ng mga
bangko na huhulugan para sa pagbabayad ng sahod
·Katibayan ng mga kasamahan, datos na nakalap para
sa oras paggawa, atbp.

Petisyon at pagbibigay-sala para sa Ministry of
Employment and Labor
Petisyon

Hiling para sa pagtanggap ng naantalang sahod

Alinsunod sa Labor Standards Act, ang mga
sahod sa panahon ng probasyon ay nararapat na
bayaran.
Samakatuwid, maaari kang magsampa ng kaso
para sa mga ito bilang naantalang sahod.

Q&A

Paratang Hiling para parusahan ang isang employer base
sa paglabag sa Labor Standards Act

Pagsisiyasat ng kaugnay na katotohanan

Utos na magbayad

Kriminal na parusa sa kaso ng pagtanggi sa pagbabayad

Pagsasampa ng kaso kung sakaling ang employer ay
hindi magbabayad ng sahod.
42

Dahil naantala ang mga sahod, iba ang sinasabi
ng kumpanya na halaga ng mga sahod na
naantala. Ano ang maaari kong gawin?
Sa ganitong kaso, nararapat kang mangolekta
ng ebidensya sa pamamagitan ng maayos na
pangangalap ng mga datos para sa iyong mga oras
ng pagtratrabaho, mga holiday, at mga sahod.
Kinakailangan mo ring ikumpara ang mga ito sa mga
kasamahan mo na nasa parehong sitwasyon.

Proseso sa pagtakalay sa mga isyu

Pag-aayos ng mga naantalang sahod

Matapos akong magtrabaho sa isang pabrika,
umalis ako sa kumpanya ng dalawang buwan.
Ayon sa aking employer, nagkaroon ng panahon
ng probasyon ang kumpanya at walang sahod
ang maaaring ibigay sa panahong iyon. Ano ang
maaari kong gawin?

Q&A

Mayroon akong sahod na hindi pa binayaran ng
kumpanya na aking pinatrabahuhan ng apat na
taon. Maaari ko bang matanggap ang mga sahod
na ito?
Kung tatlong taon na ang lumipas, wala nang legal
na solusyon kahit pa hindi binayaran ng employer
ang sahod mo. Bago pa dumating ang tatlong taon,
nararapat nang hilingin ng mga manggagawa ang
kanilang sahod sa kanilang employer.

Naantalang Pagbabayad ng Sahod

Mga dokumento para sa naantalang sahod.
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Ulat para sa pagpepetisyon ng naantalang sahod
(Halimbawa)
Impormasyon sa taong nagparehistro

Pangalan

Address
Numero sa
telepono
(Telephone
number)
Email

Beripikasyon ng
pagtanggap

Hong Gil-dong

Numero ng
rehistrasyon
ng residente
(Resident
registration
number )

Nilalaman ng petisyon

880808-1234567

56, Euncheon-ro, Gwanak-gu, Seoul
02-123-4567

Cell phone
number

010-123-4567

hong@samplemail.com
○ Yes ○ No
Hindi ka maaaring makatanggap ng impormasyon
sa pagsulong ng pagharap sa mga reklamo sa
pamamagitan ng Text at Email.

Petsa ng
pagpasok
Total na halaga
ng naantalang
sahod

2009-03-15

Petsa ng
Pagreretiro

3,000,000Won

Pagreretiro

Iba pang

Halaga para sa
pagreretiro

Won halaga para sa
pagreretiro

Uri ng trabaho

Benta

Petsa ng
pagbabayad ng
sahod

2011-04-25

Pamagat

Mga paraan
para sa kontrata
ng paggawa

○ Sa opisina
○ Retirado
Won

○ Sa Salita
○ Sa Salita

Naantalang sahod
Dito mo isusulat ang mga dahilan para sa mga sahod na

Pangalan
Address

Contact number 02-555-4567
Kim No-dong
9999, Yeongdeungpo-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul

Uri ng negosyo ○ Lugar ng negosyo ○ Construction site
Pangalan ng
kumpanya
Address ng
kumpanya
(Tunay na lugar
paggawa)
Telephone
number ng
kumpanya

44

Hanguk Company
8888, Yeongdeungpo-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul
02-777-8888

Bilang ng
empleyado

30 manggagawa

Mga nilalaman
(Hindi lalampas
ng 500na Korean
characters)

Naantalang Pagbabayad ng Sahod

hindi mo natanggap..

Impormasyon sa residente
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Pagtitiwalag
·Limitation of Dismissal
·Mga Solusyon para sa Hindi
Makatarungang Pagpapaalis
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Aklat ng Karapatan sa Trabaho ng mga Manggagawang Dayuhan

Ang pagpapatalsik dahil sa sitwasyon ng kumpanya,
na isang uri ng pagpapatalsik para sa mga dahilan ng
nangangasiwa, ay sasailalim sa isang tiyak na pagsisiyasat
at proseso.

Pagtitiwalag

Kung ang isang employer ay may balak na patalsikin
ang isang manggagawa (kabilang na ang pagpapatalsik
para sa mga dahilan ng nangangasiwa), siya ay
nararapat na bigyan ng notice of dismissal o pasabi
ukol sa pagpapatalsik sa loob ng 30 araw bago ang
pagpapatalsik. Kung ang maypagawa ay hindi mabibigyan
ng pasabi ang papatalsikin, kinakailangan niyang bayaran
ang manggagawang ito ng ordinaryong kita na hindi baba
sa 30 araw.

Ang isang employer ay hindi nararapat na
patalsikin ang isang manggagawa nang walang
makatarungang dahilan.

Ang isang employer ay hindi nararapat na patalsikin ang
isang manggagawa sa sumusunod na panahon, at kung
siya ay nagpatuloy sa pagpapatalsik, ituturing itong hindi
makatarungang pagpapatalsik at maaaring ibalik muli ang
manggagawa.
·Isang panahon ng suspensyon sa trabaho para
sa panggamot na medikal ng isang sakit o
pinsala na dulot ng trabaho sa loob ng 30 araw
pagkatapos.
·A ng panahon bago at pagkatap os ng
panganganak at sa loob ng 30 araw pagkatapos.
·Panahon ng pamamahinga bilang magulang o
parental leave.
48

Q&A

Sa panahon ng pagbabakasyon dahil sa pagaasawa, ang kumpanya ko ay nag-ulat ng kaso
ukol sa employment relation dahil sa pagkahinto
ng labor relation nang walang konsultasyon.
Paano ko haharapin ang isyu na ito?
Dahil ang kumpanya ay sinira ang labor relation, hindi
makatarungan ang dahilan nito para sa pagpapatalsik
at para naman sa panahon ng pagpapatalsik, hindi
nagbigay ang kumpanya ng nakasusulat na paunawa
sa manggagawa. Dahil sa mga pagkukulang o
kamalian sa proseso, maaari itong ituring na hindi
makatarungang pagpapatalsik, kaya naman maaari
kang maghain ng kahilingan para sa pagkuha sa
iyong lokal na labor relations commission.
Pagtitiwalag

Paghihigpit sa pagtitiwalag

Ang isang employer ay hindi nararapat na patalsikin ang
isang manggagawa nang walang makatarungang dahilan
na maaaring isisi sa manggagawa, tulad nalang ng
pagliliban, pagiging batugan, pagtanggi sa trabaho, ilegal,
hindi makatarungan o walang modong pag-uugali, atbp.
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Mga Solusyon para sa Hindi Makatarungang Pagpapaalis
Kung ang isang manggagawa na nagtatrabaho sa isang
kumpanya na may higit limang empleyado ay sumailalaim sa
isang di makatarungang pagpapatalsik, atbp., maaari siyang
humiling ng remedyo mula sa labor relations commission; para
naman sa mga kumpanya na mayroong hindi tataas sa limang
empleyado, maaaring magsampa ng kaso ang manggagawa.
Ang isang remedyo para sa labor relations commission
ay nararapat na gawin sa loob ng tatlong buwan matapos
ang hindi makatarungang pagpapatalsik, atbp.
Kung ang pagpapatalsik ay nakilala bilang isang dimakatarungang pagpapatalsik, ang manggagawa
ay maaaring bumalik sa nakaraang kumpanya; kung
ang manggagawa naman ay hindi na nais bumalik sa
nasabing kumpanya, maaaring siyang bayaran ng halaga
ng sahod na katumbas ng halaga ng sahod na niya sa
panahon niya sa trabaho bago ang pagpapatalsik sa
kanya. (Sistema para sa kompensasyon ng pera).

01

Sa pamamagitan ng pagkonsulta
sa mga eksperto sa larangan
ng trabaho, ang isang tao ay
maaaring harapin ang mga isyu
na kinakailangan para sa mga
proseso na ginagawa kung sakaling
magkaroon ng hindi makatarungang
pagpapatalsik.

04

Ang isang tao ay nangangailangang
magsumite ng application para
sa pagbawi at dahilan para
sa application para sa hindi
makatarungang pagpapatalsik
sa mga pangrehiyong komisyon
sa paggawa o regional labor
committee.

Proseso para sa
pagbawi mula sa
hindi makatarungang
pagpapatalsik (para
sa isang kumpanya
na may higit limang
manggagawa)

Kung ang isang maypagawa ay
hindi pa rin ipapatupad ang utos sa
kanya, siya ay nangangailangang
magbayad ng enforcement pay na
nagkakahalagang 20 milyong won
pababa.
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02

03

Isang pagpupulong para sa
deliberasyon sa pangrehiyong
komisyon ng paggawa ang
gaganapin, at kapag ang kaso
ay napagdesisyunan na hindi
makatarungang pagpapatalsik,
ang komisyon ay mag-uutos
na magbayad ang maypagawa
ng tiyak na halaga ng sahod at
reinstatement o pagbalik sa dating
posisyon.
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Aksidente sa Trabaho
·Kompensasyon para sa mga
Aksidenteng Industriyal
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Aklat ng Karapatan sa Trabaho ng mga Manggagawang Dayuhan

Kung ikaw ay nagkaroon ng
pinsala o kaya ay napahamak
habang nagtatrabaho, maaari
kang makatanggap ng treatment
sa pamamagitan ng “industrial
accident compensation insurance” o
kaseguraduhan ng kompensasyon
para sa aksidenteng industriyal.

PART
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Aksidenteng industriyal
Kompensasyon para sa mga aksidenteng industriyal
Sa kaso kung saan ang isang empleyado ay mangangailangan ng
apat na araw ng panggagamot o higit pa dahil sa pagkatanggap ng
pinsala, sakit, o pagkabalda habang nagtatrabaho at namatay, ang
manggagawang ito ay maaaring mabigyan ng kompensason sa
pamamagitan ng “industrial accident compensation insurance” o
kaseguraduhan ng kompensasyon para sa aksidenteng industriyal.

Ang aksidenteng industriyal ay tumutukoy sa mga kaso kung
saan ang isang manggagawa ay nakatanggap ng pinsala o kaya
naman ay nagkasakit habang nagtatrabaho para sa kumpanya.
Ayos lang
ba ang iyong
sugat?

Matagal itong
gagaling.

Wag kang mag-alala, ako ang
magbabayad ng lahat ng sagutin sa
ospital. Pero, para na rin sa reputasyon
ng kumpanya, bakit hindi mo ito
tinuturing na aksidenteng industriyal?

Sa kaso ng aksidenteng industriyal, ang isang empleyado ay
maaaring makakuha ng iba’t ibang kompensasyon tulad na lang
ng bayad para sa pagbibigay ng lunas sa ospital, suspensyon sa
trabaho, atbp. Higit apat na araw ng treatment o pagbibigay-lunas
ang sasagutin sa aksidenteng industriyal.
Uri ng bayad para sa kaseguraduhan ng kompensasyon
para sa aksidenteng industriyal
Bayad para sa medikal Ang bayad ng lahat ng saguting medikal hanggang sa gumaling
na panggamot
ang ano mang pinsala mula sa aksidenteng industriyal

Ang pagbabayad ng iba’t ibang sagutin upang maprotektahan ang

Hindi ko na dapat sinabi ito. Sige, ituturing ko nalang
itong aksidenteng industriyal. Sana ay makakuha ka
ng magandang treatment.

Serbisyo para sa Kabayaran
at Kapakanan ng mga
Manggagawa

Bayadpara sa
hanap-buhay sa mga kaso kung saan hindi makakapagtrabaho
suspensyon sa trabaho
Injury-disease
compensation pension
o pensyon para sa
pinsala at sakit
Bayad para sa
pagkabalda

Salamat
po, sir.

Bayad para sa pagaalagang medikal
Bayad para sa mga
namatayan

ang isang manggagawa dulot ng treatment.
Pagbabayad ng pensyon sa halip na bayad para sa suspensyon
ng trabaho sa kaso kung saan ang isang empleyado ay hindi
pa rin ganap na gumagaling matapos ang dalawang taon ng
panggagamot.
Ang pagbabayad ng sahod sa kaso kung saan ang isang
empleyado ay may inkapasidad pa rin sa kabila ng panggagamot
matapos ang isang aksidenteng industriyal
Pagbabayad sa kaso kung saan ang isang empleyado ay
nangangailangan ng nurse o medikal na pangangalaga matapos
ang panggagamot
Pagbabayad ng sahod para mapangalagaan ang mga namatayan
sa kaso kung saan ang isang empleyado ay namatay dulot ng
aksidenteng industriyal

Aksidente sa Trabaho

Nasaktan ako habang nagtatrabaho, at matagal na
panahon ang hihintayin bago ako makatanggap
ng treatment, kaya naman ituring niyo nalang na
aksidenteng insdustriyal nang sa ganon, mabigyan na
ako kaagad ng lunas.

Gastusin para sa libing Pagbabayad para sa gastusin sa libing ng namatay na empleyado

54

55

Aklat ng Karapatan sa Trabaho ng mga Manggagawang Dayuhan

·Ang mga karapatan na mag-apply para sa
kompensasyon para sa aksidenteng industriyal ay
pagmamay-ari ng mga manggagawa. Kahit na ang
kumpanya ay hindi pumapayag sa pagsumite ng
application, ang mga manggagawa ay maaaring magapply nang diretso sa tanggapan.
·Upang maituring na isang aksidenteng industriyal, ang
mga manggagawa ay nangangailangan na mangalap ng
ebidensya sapagkat kinakailangan ng dahilan para sa
mga ito.

Q&A

Maraming mga aksidente ang nagaganap dulot ng maling
paggamit sa mga kagamitan para sa kaligtasan at pasilidad
ng mga makina. Ang mga kasong ito ay tinuturing pa rin
na aksidenteng industriyal kahit na pagkakamali ito ng
manggagawa.

Q&A

●	

●	

●	

●	
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Nasugatan ako habang nagtatrabaho, ngunit sabi ng
employer ko, hindi raw ako makakatanggap ng benepisyo
para sa aksidenteng industriyal dahil hindi naman sila
nag-apply para saindustrial accident compensation
insurance . Paano ko haharapin ang problemang ito?
Ang isang kumpanya na may higit isang manggagawa
ay kinakailangang mag-apply para sa industrial
accident compensation insurance o kaseguraduhan ng
kompensasyon para sa aksidenteng industriyal. Kung ang
iyong kumpanya ay hindi kumuha ng insurance na ito,
kinakailangang magbayad ang kumpanya ng multa.

Mga kinakailangang malaman sa pagharap
sa mga aksidenteng industriyal
Nakatalang oras ng aksidenteng industriyal, mga dahilan na
may kaugnayan, at sitwasyon on-site (Voice recording sa
mga kaso kung saan ang pagsusulat ay imposible)
Sa kaso kung saan ang isang manggagawa ay seryosong
nasaktan 119 tatawagin at ililipat ang manggagawa sa isang
ospitall (Gagamitin ang mga nakatala tungkol sa paggamit
ng sasakyang pang-emergency bilang ebidensya)
Sa kaso ng panggagamot sa ospital, tamang
pagpapaliwanag ng sitwasyon at pagbibigay importansya sa
nangyaring sakuna sa trabaho
Paninigurado sa ibang mga datos tulad nalang ng litrato onsite o pahayag ng mga saksi

Nasaktan yung mga kamay ko nang mahila ko ang
maling switch sa trabaho. Maaari ba akong makatanggap
ng benepisyo para sa mga aksidenteng industriyal?

Q&A

Nais ko sanang mag-apply para sa mga insurance
benefits sa aksidenteng industriyal o industrial accident
insurance. Sabi ng iba, ang kumpanya raw ang magaapply para dito, pero sabi naman ng iba, ang ospital raw
dapat. Ano ang tamang sagot?
Alinsunod sa Batas sa Kaseguraduhan ng Kompensasyon
para sa Aksidenteng Industriyal, ang mga manggagawa ang
maniningil ng kompensasyon para sa kaseguraduhan at magaapply para sa mga benepisyo ng aksidenteng industriyal. Sa
kumpanya, ang employer ang maglalagay ng selyo para sa
beripikasyon ng pag-apply sa medikal na pagkalinga. Maaari
kang mag-apply para sa mga benepisyo ng aksidenteng
industriyal sa ospital, kaya naman mas mabuting kumonsulta sa
miyembro ng staff na nangangasiwa ng aksidenteng industriyal
sa departamento ng administrasyon.

Aksidente sa Trabaho

Sa kaso kung saan may naganap na aksidenteng
industriyal, ang isang empleyado ay maaaring magsumite
ng application para sa kompensasyon para sa aksidenteng
industriyal sa Workers’ Compensation and Welfare Service
para sa lugar ng negosyo.
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Pangangalaga sa mga
Babaeng Manggagawa
(Buntis na Manggagawa)
·Pagbabawal sa Paggawa ng Mga
Delikado at Mapanganib na Trabaho
·Limitasyon sa Pinahabang Trabaho at
Trabaho sa Holiday
·Buwanang Pamamahinga para sa
Kababaihan na Nagreregla
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Aklat ng Karapatan sa Trabaho ng mga Manggagawang Dayuhan

Ang mga babaeng manggagawa
ay partikular na nararapat
pangalagaan.
Araw ng
panayam

Sana makakuha
ako ng magandang
trabaho!
Kung ganoon, mayroon
ka bang plano na
magkaroon ng anak?

Oo naman. Umaasa
ako na mabiyayaan
ako ng sanggol.

Pangangalaga sa mga Babaeng Manggagawa
(Buntis na Manggagawa, atbp.)

Pagbabawal sa Paggawa ng Mga Delikado at
Mapanganib na Trabaho
Ms. OOO, ikaw ay kasal na.
Mayroon ka bang anak?

Ang isang empleyado ay hindi maaaring tumanggap ng mga
buntis na kababaihan sa kahit anong trabaho na makakadisgrasya
sa kanyang moralidad o kalusugan. Kasama na rito ang kahit ano
mang mapanganib na trabaho. Hindi rin maaaring tumanggap ang
maypagawa ng kahit sinong babae na higit 18 taong gulang kung ang
trabaho ay mapanganib o maaaring makapinsala sa kanyang tungkulin
sa pagbubuntis at panganganak at sa kanyang kalusugan.

Wala, wala pa.

Syempre naman.
Malaking tulong ito para
sa ating low child birth
rate.

Uri ng negosyo na binabawal ang pagtanggap sa
mga buntis na kababaihan
Salamat.

Mga negosyo kung saan ginagamit ang mga mapanganib na materyal
tulad ng lead, mercury, chrome, arsenic, white phosphorus, fluorine
(hydrofluoric acid), chlorine (acid), hydrogen cyanide (cyanic acid),
2-Bromopropane, aniline, potassium hydroxide, phenol, ethylene glycol
monomethyl ether, ethylene glycol monomethyl ether acetate, vinyl
chloride, benzene, atbp.

Pinagbabawal na negosyo para sa mga kababaihan
na wala pang isang taon makalipas manganak
Mayroon kaming departamento na may kinalaman sa
mga mapanganib na materyal. Ngunit, dahil may plano
kang magbuntis, maaari ka pa bang magtrabaho sa
aming kumpanya kahit hindi sa departamentong ito?

Yes! May trabaho na
ako!

Mga negosyo na mayroong paggamit ng lead at arsenic (hindi kasama
ang mga kaso kung saan ang mga kababaihan ay hindi nagpapasuso at
pumapayag naman na pumasok sa trabaho), mga negosyo kung saan
maaaring ma-expose sa 2-Bromopropane, etc.
※ Para sa mas maraming impormasyon, maaari lamang na tignan ang
Apendiks 4. Enforcement Ordinance ng Labor Standards Act.

Ipinagbabawal na negosyo para sa mga hindi buntis
na babaeng manggagawa na higit 18 taong gulang
Oo naman, ayos lang.
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Mga negosyo kung saan maaari silang ma-expose sa 2-Bromopropane,
atbp. (Hindi kasama rito ang mga kaso kung saan hindi maaaring
magbuntis ang isang babae.)

Pangangalaga sa mga Babaeng Manggagawa (Buntis na Manggagawa)

OO na
Industriya
Pangangalap
ng
magtatrabaho
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Mga ipinagbabawal na uri ng negosyo para sa mga buntis
na kababaihan (May kaugnayan sa Artikulo 40)
Uri ng negosyo na ipinagbabawal ang pagtanggap
ng empleyado
Trabaho ng pagpoproseso ng kahoy gamit ang isang makina na higit 25 cm.
ang lapad bilang isang pabilog na lagare o circular saw ayon sa Artikulo 59
at 60 sa Regulations on Industrial Safety Standards at higit 75 cm ang lapad
bilang band saw ayon sa Artikulo 61 at 62.
Trabaho para sa hot-line at mga trabahong may kaugnayan rito at trabaho
para sa paghinto ng elektrisidad alinsunod sa Kabanata 3 at 4 sa Ikalimang
Parte ng Regulations on Industrial Safety Standards.
Trabaho para sa pagtatatag o pagtatanggal-tanggalin ang pagpapaplantsa
ng kahoy na isinasaad sa Seksyon 3, Kabanata 2, Ikaanim na Parte at
paggiba ng gusali na isinasaad sa Kabanata 5, Ikaanim na Parte ng
Regulations on Industrial Safety Standards (Hindi kasama ang trabaho ng
pagtulong mula sa lupa)
Trabaho na may kinalaman sa mga lagusan na isinasaad sa Seksyon 3,
Kabanata 3, Ikaanim na parte ng Regulations on Industrial Safety Standards,
trabaho sa lugar na may panganib sa pagkahulog na alinsunod sa Artikulo
439 ng nasabing Regulasyon, trabaho sa lugar na nanganganib na gumuho
alinsunod sa Artikulo 452 ng nasabing Regulasyon.
Trabaho sa mga yumayanig na bagay ayon sa Clause 4, Artikulo 58 ng
Regulations on Industrial Health Standards o Regulasyon sa Kalusugang
Pang-Industriyal
Traabaho na may kinalaman sa mataas na boltahe ng kuryente at paninisid
ayon sa Clause 2 at 3, Artikulo 69 ng Regulations on Industrial Health
Standards

Kategorya

Mga kababaihan
na wala pang
isang taon simula
nang manganak

Mga kababaihan
na edad 18
pataas at hindi
buntis

Trabaho kung saan maaaring makasagap ng mga pathogens tulad ng
cytomegalovirus at B-type hepatitis virus. Gayunpaman, ang mga indibidwal
na may sertipikasyon tulad ng doktor, nars, radiographer, at ang mga
positibo sa mga pathogen na ito ay hindi kasama.

Trabaho na itinalaga at inabisuhan pagkatapos ng masusing
pag-iisip ng Minister of Employment and Labor kasama ang
komite para sa pag-iisip ng kaseguraduhan ng kompensasyon
para sa aksidenteng industriyal at pag-iwas
Mga negosyo kung saan maaari silang ma-expose sa
2-Bromopropane, atbp. (Hindi kasama rito ang mga kaso kung
saan hindi maaaring magbuntis ang isang babae.)
Trabaho na itinalaga at inabisuhan pagkatapos ng masusing
pag-iisip ng Minister of Employment and Labor kasama ang
komite para sa pag-iisip ng kaseguraduhan ng kompensasyon
para sa aksidenteng industriyal at pag-iwas

Pagmamanahe at trabahong pag-opera ng mga makina sa
negosyo kung saan ang pagmamaneho at pag-oopera ay
ipinagbabawal sa mga kabataan na kulang 18 taong gulang
ayon sa Construction Machinery Management Act, Road Traffic
Act, atbp.
Negosyo kung saan ang pagtanggap at pagpapasok ng mga
kabataan na kulang 18 taong gulang ay ipinagbabawal sa
Juvenile Protection Act and at iba pang mga batas
Mga kababaihan
na kulang 18
taong gulang

Trabaho sa bilangguhan at mental institutes
Trabaho para sa pagsusunog at pagpatay

Trabaho kung saan maaaring masobrahan sa pagbatak o pagbaluktot ng
katawan; tuloy-tuloy na pagtitingkayad o pagbabaluktot paharap

Trabaho na may kinalaman sa paggamot ng langis (Bukod sa
pag-rerefill ng langis)

Trabaho na may kinalaman sa mabibigat na bagay higit 5 kilo pataas sa
mga tuloy-tuloy na gawain at 10 kilo pataas naman para sa mga pahintuhintong gawain

Trabaho na may kinalaman sa 2-Bromopropane, atbp.

Trabaho na itinalaga at inabisuhan pagkatapos ng masusing pag-iisip ng
Minister of Employment and Labor kasama ang komite para sa pag-iisip ng
kaseguraduhan ng kompensasyon para sa aksidenteng industriyal at pagiwas na isinasaad sa Batas sa Kaseguraduhan ng Kompensasyon para sa
Aksidenteng Industriyal (tutukuyin simula dito na “komite para sa pag-iisip
ng kaseguraduhan ng kompensasyon para sa aksidenteng industriyal at
pag-iwas” sa talahanayan na ito.)
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Trabaho na may kinalaman sa 2-Bromopropane, atbp.

Traabaho na may kinalaman sa mataas na boltahe ng kuryente
at paninisid ayon sa Clause 2 at 3, Artikulo 69 ng Regulations
on Industrial Health Standards

Trabaho na may kinalaman sa sobrang taas at sobrang babang temperatura
na isinasaad sa Artikulo 108 ng Regulations on Industrial Health Standards

Buntis
na mga Trabaho na may kinalaman sa enerhiyang nuclear at radiation kung saan
kababaihan ang exposure ay sumosobra na sa limitasyon ng mga manggagawa na in
charge sa radiation ayon sa Artikulo 97 ng Atomic Energy Act
Mga negosyo kung saan ginagamit ang mga mapanganib na materyal tulad
ng lead, mercury, chrome, arsenic, white phosphorus, fluorine (hydrofluoric
acid), chlorine (acid), hydrogen cyanide (cyanic acid), 2-Bromopropane,
aniline, potassium hydroxide, phenol, ethylene glycol monomethyl ether,
ethylene glycol monomethyl ether acetate, vinyl chloride, benzene, atbp.

Uri ng negosyo na ipinagbabawal ang pagtanggap
ng empleyado
Trabaho na may kinalaman sa lead at arsenic Gayunpaman,
hindi kasama dito ang mga kaso kung saan ang mga
kababaihan na hindi nagpapasuso ay pumapayag sa uri
ng trabahong ito at bukal na kalooban na magsusumite ng
nasusulat na pagpayag.

Trabaho na itinalaga at inabisuhan pagkatapos ng masusing
pag-iisip ng Minister of Employment and Labor kasama ang
komite para sa pag-iisip ng kaseguraduhan ng kompensasyon
para sa aksidenteng industriyal at pag-iwas
[Apendiks 4] <Amended on July 12, 2010>

Pangangalaga sa mga Babaeng Manggagawa (Buntis na Manggagawa)

Kategorya
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Aklat ng Karapatan sa Trabaho ng mga Manggagawang Dayuhan

Napakagandang
magtrabaho ng
mabuti!

Pagkatapos
ng ilang
mga
buwan

Ah, napakasaya
talagang
magkaroon ng
supling!

Ms. OOO, ayos lang ba
ang lahat?

Sir, buntis po ako.
Ano ang pwede kong
gawin?

Well, Ms. OOO, maaari kang hindi isama para
sa overtime, trabahong panggabi, at trabaho
sa holiday. Kailangan laging nag-iingat ang mga
buntis na babae.

Maraming
salamat po.

64

Oo, mabuti naman
ang lahat salamat
sayo.

Talaga?
Congratulations!

Limitasyon sa Pinahabang Trabaho at Trabaho sa
Holiday
Ang isang employer ay hindi dapat na magbigay ng
overtime na trabaho sa isang buntis na manggagawa.
Para naman sa mga kababaihan na wala pang isang
taon simula nang manganak, hindi siya maaaring
bigyan ng maypagawa ng pinahabang trabaho na
hihigit sa dalawang oras kada araw at 150 oras sa
isang taon at kumuha ng panggabing trabaho at
trabaho sa holiday.

Sa mga kaso kung saan ang isang employer ay
hihiling sa isang buntis na manggagawa kung
pwede itong mag-overtime, maaari nitong
tanggihan ang hiling at sabihan ang kanyang
maypagawa na ilipat siya sa mas madaling trabaho,
na nararapat lamang na tanggapin ng maypagawa.
Sa kaso kung saan ang isang maypagawa ay
bibigyan ang isang buntis na babae ng pinahabang
trabaho, maaaring siyang makatanggap ng
parusang krimen, at sa kasong ito, ang mga
manggagawa ay nararapat na bigyan ng panustos
para sa pinahabang trabaho.

Pangangalaga sa mga Babaeng Manggagawa (Buntis na Manggagawa)

Limitasyon sa Pinahabang
Trabaho at Trabaho sa Holiday
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Ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ko ay may
araw-gabing sistema ng paglilipat ng oras ng
trabaho kahit ano pa ang iyong kasarian. Bilang
isang babae, nahihirapan ako na magtrabaho sa
gabi, pero kinakaya ko nalang. Maaari ko bang
sabihan ang aking maypagawa na palitan ang
oras ko sa trabaho?
Ang isang employer ay nararapat na hingan ng
kompirmasyon ang isang manggagawa kung
ninanais niyang pagtrabahuhin ang isang babaeng
manggagawa na higit 18 taong gulang mula 10PM
hanggang 6AM o sa mga holiday. Gayunpaman,
ang mga buntis na kababaihan at mga empleyado
na wala pang 18 taong gulang ay hindi nararapat na
pagtrabahuhin sa pagitan ng 10PM hanggang 6AM
o sa mga holiday maliban nalang sa mga kaso na
aaprubahan ng Minister of Employment and Labor.
Kaya naman mas makabubuti na tanungin mo ang
iyong maypagawa kung maaari bang sa umaga ka
nalang magtrabaho.

Buwanang Pamamahinga para sa Kababaihan
na Nagreregla
Bawat maypagawa ay nararapat na payagan ang
isang babaeng manggagawa ng isang araw ng
pamamahinga para sa pagreregla kada buwan.
※Ito ay nag-aapply sa mga negosyo na may lima or higit pang regular
na manggagawa.
Ang buwanang pamamahinga para sa kababaihan na nagreregla
ay ang pamamahingang ibinibigay sa mga kababaihan dahil sa
nangyayari sa kanilang mga katawan kada buwan. Para sa mga
kababaihang hindi nakakaranas nito, tulad nalang ng mga buntis
na babae, hindi maaaring ibigay ang buwanang pamamahinga
para sa pagreregla.
Kahit na hindi bayad ang buwanang pamamahinga para sa
pagreregla, ang mga manggagawa ay maaari pa ring bigyan
ng kabayaran sa pamamagitan ng pagkokonsulta sa pagitan
ng mga manggagawa at mga nangangasiwa. Dahil ang Labor
Standards Act ang sinusunod ukol sa kitang pinakamaliit, ang
pamamahingang ito ay maaaring matukoy na may panustos base
sa pagkakasunduan, regulasyon sa paggawa, at mga kontrata ng
paggawa.

Q&A

Sa tuwing panahon ng aking pagreregla, madalas
ay masama ang aking pakiramdam at nais ko
lamang magpahinga. Subalit ayaw na ayaw ng
boss ko kapag ang mga empleyado ay lumiliban
sa trabaho. Ano ang maaari kong gawin?
Maaaring magamit ang buwanang pamamahinga para sa
mga kababaihan na nagreregla, kahit ano pa man ang
edad, posisyon (pansamantala o regular na manggagawa)
o araw ng paggawa at pagtapos sa trabaho. Kung ang
isang babaeng manggagawa ay mag-aapply para sa
buwanang pamamahinga para sa kababaihang nagreregla,
ang maypagawa ay nararapat lamang na payagan ito kahit
na pa magkaproblema sa kumpanya.
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Sexual Harassment
·Pagbabawal sa Sexual Harassment
sa Lugar Paggawa
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Wag tiisin ang sexual harrassment

Ngayong mga nakaraang
araw, lagi nalang akong
sinasabihan ng boss ko ng
mga hindi magandang bagay.

Anong
problema mo?

Hay...

Hindi ko gusto ko
yung mga biro niya na
sobrang bastos kaya
naman hindi ko nalang
sasabihin.

Dapat sinabihan
mo siya na wag
nang magbiro ng
ganoon.

Oo nga, ilang
beses ko nang
sinabi sa kanya.

Ano bang
klaseng mga
bagay yung
sinasabi
niya?

Biro lang naman iyon.
Bakit ba napakasensitibo mo?

Palagi nalang
niyang sinasabi
iyon.
Well, kung napapahiya ka na,
pwede na yang ituring na sexual
harassment. Dapat hindi mo tinitiis
yan. Harapin mo yan.

Tama iyan.

Sexual harassment

Pagbabawal sa sexual harassment sa lugar
paggawa
Ang isang employer , nakatataas, o kasamahan ay
hindi maaaring isailalim ang ibang mga empleyado
sa sekswal na pagpapahiya o pang-haharass sa
kanilang paggawa gamit ang kanilang posisyon sa
lugar paggawa.

Para naman sa sexual harassment, ang mga
nararamdaman (pagkapahiya at pagkamuhi) ng
mga biktima ang unang isinasaalang-alang, at
ang mga pag-uugali sa labas ng lugar paggawa
(get-togethers, excursions, etc.) ay kasama rin na
titignan sa sexual harassment.

Tara, maghanap
tayo agad ng isang
consultation center sa
Internet.

Sexual Harassment

Napakahirap
magtrabaho
kasama siya.
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Mga halimbawa ng sexual harassment
Mga kailangang malaman sa pagharap
sa sexual harassment

·Pisikal na paghahawak tulad ng halik, yakap, at yakap mula sa likod
·Paghawak sa isang parte ng katawan, tulad nalang ang suso at puwit
·Sapilitang pagpapahawak o masahe sa mga kababaihan, atbp.

Berbal na sexual harassment
·Mga bastos na biro at pananalita
·Pagsasalita tungkol sa pananamit, katawan, at hitsura
·Pilit na pagtatanong tungkol sa sekswal na relasyon at sadyang
pagpapakalat ng sekswal na impormasyon
·Pagpilit sa mga kababaihan na pumasok sa isang sekswal na relasyon
·Pakikipag-usap sa telepono tungkol sa mga bastos na bagay
·Pagpilit sa mga kababaihan na tumabi at mag-inuman sa mga salo-salo
o get-together, etc.

Biswal na sexual harassment
·Pagpapaskil at pagpapakita ng mga bastos na larawan, salita at mga
paglalathala
·Pagpapadala ng mga bastos na sulat, larawan, at litrato nang diretso o
gamit ang fax at computer
·Sadyang pagpapakita at paghawak ng sariling katawan na may
kaugnayan sa sekswalidad
·Pagtitig at pagsisiyasat ng tiyak na parte ng katawan ng ibang tao
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· Tuwirang pagsasaad ng hindi pagsang-ayon
·	Pangangalap ng ebidensya
-Pag-uulat ng iba’t ibang detalyadong datos , tulad nalang
ng petsa, oras, lugar, tiyak na nilalaman, saksi at testimonya, at
mga nararamdaman ukol sa sekswal na pag-uusap at paguugali, atbp.
·	Kung walang nararapat na opisyal na haharap sa mga reklamo
sa kumpanya, tulad nalang ang isang bisor para sa pantay
pantay na paggawa at mga miyembro na tumutugon sa mga
reklamo, maaaring kumonsulta sa mga nakakataas upang may
magawa para matapos ang gawain.
·	Pagkukunsulta o pag-uulat sa Regional Ministry of Employment
and Labor

Pag-iingat upang hindi maging dahilan
ng sexual harassment
·Hindi pagpapaskil ng mga bastos na litrato at larawan o
pagkakaroon ng bastos na usapan
·Hindi pangingialam sa iba o pagkakaroon ng interes sa hitsura at
hindi paghawak sa katawan ng ibang tao ng walang dahilan
·Paghinto agad ng gawain kapag nagpakita na ng hindi pagsangayon ang ibang tao
·Hindi pagpipilit na makipagkita ng patago gamit ang posisyon sa
trabaho
·Hindi pagpilit na uminom sa mga salo-salo o excursion
·Paglahok sa mga programa upang pigilan ang sexual harassment

Sexual Harassment

Pisikal na sexual harassment
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Q&A

Ano ang maaari kong gawin kung ako ay
nakakaranas ng sexual harassment?
Una, ipahayag mo nang maliwanag ang iyong
hindi pagsang-ayon. Maaari mong subukan na
iiwas ang ibang mga biktima sa pamamagitan
ng pagsasabi sa ibang mga empleyado tungkol
sa nangyari upang malaman ninyo kung ano ang
dapat gawin sa magkatulad na sitwasyon Ang
isang employer ay may responsibilidad sa batas na
gawin ang kanyang makakaya upang maiwasan ang
sexual harassment sa lugar paggawa. Sa kaso ng
sexual harassment, mas makabubuting ipaalam sa
employer ang nangyari. Kung ang isang kumpanya
ay may labor union, maaari mo silang pagalawin
upang magawa ang mga kinakailangang gawin.
Maaari kang humiling ng petisyon ng kaso sa
Ministry of Employment and Labor o kaya naman ay
gumawa ng legal na hakbang sa pamamagitan ng
pagsampa ng akusasyon o pag-uulat sa kaso. Maaari
ka ring bumisita at kumonsulta sa mga kaugnay
na institusyon. (Seoul Global Center, Seoul Global
Migrant Center).
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·Proteksyon ng Buhay sa Dormitoryo
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Ang isang empleyado ay
hindi nararapat na makialam
sa pribadong buhay ng mga
manggagawa na nakatira sa
dormitoryo
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Buhay sa Dormitoryo

Proteksyon ng Buhay sa Dormitoryo
Oo, sa dormitoryo
nalang ako titira.

Kung ganoon,
mahirap nang
makipagkita sa iyo
sa gabi.

Bakit naman?
Pwede naman
tayong magkita
kahit kailan natin
gusto, hindi ba?

Talaga?

Bawat isang dormitoryo ng kumpanya ay
may sariling regulasyon sa oras ng curfew,
mga ipinagbabawal na kagamitan, at oras ng
pagpapatay ng ilaw.
Dormitoryo

Maaari kang
sapilitang paalisin
kung hindi ka
susunod sa mga
alituntunin.
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Oo, sa tingin ko marami
akong matitipid na pangaraw-araw na gastusin.

Talaga?
Kailangan pala ay tignan
kong mabuti ang mga
ito.

Pinaghihigpit na
mga bagay

At kailangan ko ring
siguraduhin na hindi
masyadong makikialam
ang may-ari ng
kumpanya sa personal
na buhay ko.

Ang isang maypagawa ay hindi nararapat
na makialam sa personal na buhay ng mga
manggagawang nakatira sa dormitoryo na
nakakabit sa lugar paggawa.
Ang isang maypagawa ay nararapat na
sumunod sa mga regulasyon na isinasaad sa
Labor Standards Act sa pagtataguyod ng isang
dormitoryo, tulad nalang ng pag-iwas sa mga lugar
na may maraming ingay at pagyanig.
Ang isang employer na may balak itira ang kanyang
mga manggagawa sa dormitoryo na nakakabit
sa lugar ng pagtratrabahuan ay nararapat na
maghanda ng mga alituntunin para sa dormitoryo.

Maraming
salamat sa
impormasyon.

·M ga bagay na may kinalaman sa pagbangon
at pagtulog, at paglabas at pananatili nang
magdamag sa loob
·Mga bagay na may kinalaman sa mga okasyon
·Mga bagay na may kinalaman sa pagkain
·M ga bagay na may kinalaman sa kaligtasan at
kalusugan
·Mga bagay na may kinalaman sa pag-aalaga ng
mga gusali at pasilidad
·M ga iba pang bagay na nag-apply sa lahat ng
manggagawa na nakatira sa dormitoryo

Buhay sa Dormitoryo

Pinaparenta
mo na ba iyong
kwarto mo?
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Q&A

Nakatira ako sa dormitoryo. Dahil naman laging
pinapakialaman ng kumpanya ang pribadong
buhay ng mga empleyado, napakaraming
reklamo tungkol sa kumpanya. Paano namin maisasangguni ang problemang ito?
Ang isang empleyado ay hindi nararapat na guluhin
ang kalayaan sa personal na buhay ng mga kapwa
empleyado na nakatira sa dormitoryo ng kumpanya. Ang
pinakamabuting paraan ay ang pagkakaroon ng mga
manggagawa ng kanila sariling mga alituntunin at sumunod
sa mga ito.

Q&A

Nakatira ako sa dormitory ng kumpanya na
pinapasukan ko. Dahil naman hindi ito masyadong
maluwang, ang mga kwarto ng mga kababaihan
at kalalakihan ay masyadong magkakalapit.
At dahil naman ang mga manggagawa ay
gumagamit ng parehong banyo at paliguan, ito ay
napaka-hindi kumportable.

part
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Kaseguraduhan ng mga
Dayuhang Manggagawa

Ang mga kwarto para sa kalalakihan at kababaihan sa
dormitoryo ay dapat na magkakahiwalay. Kahit na ang mga
kwarto mismo ay magkakahiwalay, hindi pa rin kumportable
para sa parehong partido na magkasamang gumamit
ngmga pasilidad kahit ano pa man ang kasarian nila. Maaari
pa itong maging sanhi ng sexual harassment o pananakit.
Bagamat ang pinakamabuting paraan pa rin ay ang
pagkakaroon ng magkaibang floor o gusali para sa mga
lalaki at babaeng manggagawa, hindi ito magiging madali
kung hindi ito kayang sagutin ng kumpanya. Sa kasong
ito, maaaring ipaalam ng mga babaeng manggagawa
sa kumpanya ang kanilang hiling na ilipat ang kanilang
dormitoryo sa ibang gusali; kung masyado itong mahirap,
mas makabubuti na humiling ang mga babae at lalaki na
bigyan sila ng hiwa-hiwalay na kwarto sa magkabilang
parte ng gusali.
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Kaseguraduhan ng mga dayuhang
manggagawa

Ang apat na mahalagang panlipunang kaseguraduhan (Kalusugan,
paggawa, at kaseguraduhan ng kompensasyon para sa aksidenteng
industriyal) ay nag-aapply rin sa mga dayuhang manggagawa.
Gayunpaman, ang pambansang pensyon ay sumusunod sa prinsipyo
ng katumbasan, habang ang kaseguraduhan para sa paggawa ay
boluntaryong sakop nito.

Kategorya

Nasasakupan

Pundasyon

May
kaseguraduhan

Pambansang
pagkalusugang
kaseguraduhan

Pambansang
pensyon

Batas sa
Batas sa
Kaseguraduhan para Kaseguraduhan ng
sa Pambansang Kompensasyon para sa
Kalusugan
Aksidenteng Industriyal
Dayuhang
manggagawa

Batas para sa
Pambansang
Pensyon

Batas para sa
Kaseguraduhan ng
Trabaho

Dayuhang
manggagawa

Dayuhang
manggagawa

Dayuhang manggagawa

Sapilitang aplikasyon

Prinsipyo ng
katumbasan

Para lamang sa mga
aplikante

Kada buwan

Kada buwan (para
sa mga dayuhang
manggagawa)

Paraan sa pagkuha
ng kabayaran

Pag-iipon para sa
bawat buwan

Taong
nagbabayad ng
premium

May-ari ng negosyo
(50%)
Dayuhang
manggagawa (50%)

May-ari ng negosyo
(100%)

Premium na bayad
ng manggagawa

Buwanang halaga ng
bayad
x
Premium rate

Wala

Isang beses kada taon

May-ari ng negosyo
(50%)
May-ari ng negosyo
Dayuhang
Dayuhang manggagawa
manggagawa
(50%)
Halaga ng
buwanang sahod
x
Premium rate

Kategorya

Total na kita
x
Premium rate para sa
mga benepisyo ng
walang trabaho

Departure guarantee
insurance at trust

Return cost
insurance at
trust

Pay guarantee Kaseguraduhan
insurance
para sa aksidente

Layunin

Basehan

Artikulo 13 ng Foreign Artikulo 15 ng
Artikulo 23 ng
Artikulo 23 ng
Workers’ Employment Foreign Workers’ Foreign Workers’ Foreign Workers’
Act,
Employment Employment Act, Employment Act,
Artikulo 21 ng
Act,
Artikulo 27 ng
Artikulo 28 ng
pagpapatupad ng
Artikulo 22 ng pagpapatupad ng pagpapatupad ng
nasabing batas
pagpapatupad ng nasabing batas
nasabing batas
nasabing batas

Target

Ina-apply
na lugar
paggawa

Siguradong
tagatanggap
ng
benepisyo

Employer

Dayuhang
manggagawa

-China,
Philippines,
Lahat ng mga
Thailand,
maypagawa na
Vietnam,
tumanggap ng
Indonesia:
mga manggagawa
400,000 won
at dayuhang
-Mongolia at
manggagawa na may iba pang mga
isang taon mahigit na rehiyon: 500,000
panahon ng aktibidad
won
sa paggawa
-Sri Lanka:
600,000 won

Dayuhang
manggagawa

Ihanda ang
naantalang
sahod para sa
mga dayuhang
manggagawa

Ihanda ang para
sa kamatayan
at pagkakasakit
maliban sa mga
aksidenteng
industriyal

Mapagaan ang
Sagutin ang
pagreretiro sa
gastusin na
pamamagitan ng
kinakailangan
sa
pagbabayad ng
pag-uwi
kompensasyon ng buo

Kaseguraduhan sa
paggawa

Pag-iwas sa kawalan
ng trabaho, pagPag-iwas, pagPag-garantiya ng
promote ng trabaho,
diagnose, paggamot,
kabuhayan ng mga pagbuo
ng kakayahan
pagbawi sa
Kompensasyon,
manggagawa at sa trabaho,
pagtatag ng
sakit at pinsala,
medikal na pag-aalaga,
namatayan na
at pagsuporta
panganganak,
pagbawi para sa mga walang kita dulot kabuhay
sa reemployment
pagkamatay at
aksidenteng industriyal ng pagkatanda,
sa
pamamagitan
ng
pagpapabuti ng
pagkabalda, o
pagbabayad benepisyo
kalusugan
pagkamatay.
para sa kawalan ng
trabaho

Ina-apply na lugar Sapilitang aplikasyon
paggawa
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Kaseguraduhan
ng kompensasyon
para sa aksidenteng
industriyal

Kaseguraduhan para sa Sistema ng Permiso sa Paggawa:
Ang isang employer ang nag-aapply para departure
guarantee insurance at guarantee insurance, habang ang
dayuhang manggagawa naman ang nag-aapply para sa
kaseguraduhan sa aksidente at return cost insurance.

Employer

Dayuhang
manggagawa

Lugar ng negosyo
kung saan ang
Wage Claim
at lugar
Guarantee Act ay Negosyo
ng negosyo na
hindi nag-aapply o tumatanggap
ng
tumatanggap
Kulang kulang sa mga dayuhang
300 na regular na manggagawa
manggagawa

Dayuhang
manggagawa

Dayuhang
manggagawa

Dayuhang
manggagawa

Sa loob ng 3
buwan mula
Sa loob ng 15 araw
pagsisimula
mula sa pagsisimula ng sa
ng kontrata ng
Oras ng
kontrata ng trabaho
trabaho
aplikasyon - multa ng 5 milyong
- multa ng 5
won pababa
milyong won
pababa

Sa loob ng 15
araw mula sa
pagsisimula
ng kontrata ng
trabaho

Sa loob ng 15
araw mula sa
pagsisimula
ng kontrata ng
trabaho
- multa ng 5
milyong won
pababa

- multa ng 5
milyong won
pababa

Kaseguraduhan ng mga Dayuhang Manggagawa

Mga kaseguraduhan para sa mga dayuhang
manggagawa
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Departure guarantee
insurance at trust

Return cost
Pay guarantee Kaseguraduhan
insurance at trust
insurance
para sa aksidente

8.3% ng ordinaryong
buwanang sahod sa “
Employment Permission
para sa mga Dayuhang
Manggagawa” na ini-issue ng
employment center o sentro
sa paggawa. (Gayunpaman,
para sa mga lugar ng negosyo
Posible na
16, 000 won
Pagkuha ng na may hindi tataas sa apat magbayad ng buo o kada taon para sa
kabayaran na regular na manggagawa, parte parte (sa loob isang dayuhang
ang buwanang premium
ng 3 beses)
manggagawa
ay 4.15% ng ordinaryong
buwanang sahod alinsunod
sa permiso sa paggawa mula
Agosto 1, 2011 hanggang
Disyembre 31, 2012, at 8.3%
ng ordinaryong buwanang
sahod mula 2013)

Pag-alis ng
dayuhang
Pag-alis ng dayuhang
manggagawa
manggagawa na
(Hindi kasama
Mga dahilan nagtatrabaho ng higit isang
dito ang
taon nang hindi umaalis sa
para sa
pansamantalang
lugar ng negosyo
pagkuha ng
pag-alis)
pagbabayad (Hindi kasama dito ang - Boluntaryong pagpansamantalang pag-alis)
alis o sapilitang
pagpapalayas

Halaga ng
kabayaran
at mga
dokumento
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1 kopya ng
aplikasyon para
sa pagkuha, 1
kopya ng account
pang-deposito
na nakarehistro
1 kopya ng aplikasyon
sa kanyang
para sa pagkuha, 1
pangalan, mga
kopya ng account pangdokumento upang
deposito(na nakarehistro mapatunayan ang
sa kanyang pangalan), 1
pagkakakilanlan
kopya ng identification card
ng indibidwal
(pasaporte o sertipikasyon
(pasaporte o
ng rehistrasyon sa pagkasertipikasyon ng
dayuhan)
rehistrasyon sa
pagka-dayuhan),
1 kopya ng
dokumento na
nagpapakita ng
inaasahang pag-alis
sa bansa

Ako ay nag-apply para sa industrial accident
insurance. Ninanais ko rin na mag-apply ng injury
insurance para sa mga dayuhang manggagawa.
May kaibahan ang mga insurances na ito?

Depende sa
kasarian at edad

Prinsipyo ng
pagbabayad ng
naantalang sahod
- sa kaso kung
saan ang permiso
sa paggawa ay
Kamatayan at
itinigil dulot ng
pagkabalda maliban
pag-alis mula sa
pa sa aksidenteng
lugar ng paggawa
industriyal
o buwan, ang
hindi kinitang
premium ay
babayaran
maliban sa
kinitang premium.

Limitasyon ng
2 milyong won
na ipinahayag
ng Minister of
Employment
and Labor
(para sa isang
manggagawa)sertipikasyon
ng beripikasyon
para sa mga
naantalang sahod,
paktura, kopya ng
identification card
at account pangdeposito

Q&A

1 kopya ng
aplikasyon sa
pagkuha, 1
kopya ng mga
dokumento para sa
pagkilala ng mga
indibidwal, 1 kopya
ng account pangdeposito, 1 kopya
ng sertipikasyong
medikal.
- Aksenteng
pagkamatay:
pagkabalda: Hindi
tataas sa 30
milyong won
- Pagkamatay
dulot ng sakit at
pagkabalda: 15
milyong won

Ang Industrial accident insurance at injury insurance ay
kinakailangan, at nararapat kang mag-apply para sa mga
kaseguraduhan na ito.
·Industrial accident insurance: Para naman sa aksidente,
sakit, at kamatayan na may kinalaman sa trabah, ang
kompensasyon ay binabayaran kung mananatili ang mga
gastusin sa paggamot, pang-ospital, pangangalaga, at
pagkabalda.
·Injury insurance: Ang kompensasyon ay binabayaran
kung ang aksidente, sakit, kamatayan, at pagkabalda ay
mananatili nang walang kinalaman sa trabaho.
☎ Telephone number : Call

Center of Samsung F&M
		
(02-2119-2400)

Q&A

Para naman sa mga dayuhang manggagawa,
kinakailangan ba nilang mag-apply para sa
employment insurance?
Sa negosyo o sa isang lugar ng paggawa na may higit isang
regular na empleyado, ang kaseguraduhan sa paggawa ay
nararapat na kuhanin; ngunit pagdating sa mga dayuhang
manggagawa, ang kaseguraduhan na ito ay gagana lamang
kung gusto ng kumpanya.

Kaseguraduhan ng mga Dayuhang Manggagawa

Kategorya
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Q&A

Paano nakakalkula ang premium ng pinsala para
sa mga dayuhang manggagawa?
Ang premium para sa pinsala ay natutukoy sa
indibidwal na petsa ng kapanganakan, kasarian,
at panahon ng aplikasyon para sa kaseguraduhan.
Ang halaga ng premium na ito ay magkakaiba sa
bawat kaso. Ang premium para sa indibidwal na
manggagawa ay isinasaad sa patakaran noong
pinirmahan ang patakaran ng kaseguraduhan.

Q&A

Apendiks
·Pangkalahatang-ideya ng Sistema ng
Permiso para sa Employment
·Mga Importanteng Tungkulin at Contact
Number ng Institusyon higgil sa mga
Dayuhang Manggagawa
·Pagkalkula ngsahod

Maaari ba akong kumuha ng injury insurance sa
kaso ng outpatient treatment o panggagamot sa
ospital dahil sa isang hindi seryosong aksidente?
Ang Injury insurance ay hindi sinasagot ang
mga gastusin para sa outpatient treatment o
panggagamot sa ospital na dulot ng mga simpleng
pagkakasakit o pinsala; para naman sa pagkamatay
o pagkabalda dulot ng mga dahilan maliban sa
aksidenteng industriyal, maaaring kumuha ng
claims para sa mga ito. Para sa pinsala, 30 milyong
won ang pinakamataas na maaaring bayaran, at
para naman sa kamatayan dulot ng pagkakasakit, 15
milyong won ang maaaring bayaran sa claim.

\

\
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Pangkalahatang-ideya ng Sistema
ng Permiso sa Paggawa
Para sa mga negosyo na nahihirapan kumuha ng mga
empleyado, ang mga dayuhang manggagawa ay legal
na pinapayagang magtrabaho sa ilalim ng ilang mga
requirements, at ang sistema ang isinakatuparan
ang Ministry of Employment and Labor mula 2004
alinsunod sa Batas ng Pagtatrabaho ng mga’ Dayuhang
Manggagawa, atbp.
|Mga bansa para sa aplikasyon |
Philippines, Mongolia, Sri Lanka, Vietnam, Thailand, Indonesia,
Uzbekistan, Pakistan, Cambodia, China, Bangladesh, Nepal,
Kyrgyzstan, Myanmar, East Timor (15 bansa)
|Uri ng negosyo |
Maliit at katatamtaman na mga kumpanya, pagmamanupaktura,
konstruksiyon, agrikultura at stockbreeding, pangingisda, ilang
mga serbisyo
|Laki ng industriya |
Pinagpapasyahan ng komite sa patakaran para sa mga dayuhang
manggagawa bawat taon

Proseso ng pagtanggap sa mga dayuhang
manggagawa

01
02
03
04
05
06
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Implementasyon ng TOPIK
Pagsusulat at pagpapadala ng listahan ng mga dayuhang
naghahanap ng trabaho
Pagpipirma sa kontrata ng trabaho (Pagsusulat ng Standard Labor
Contract)

Panahon para sa aktibidad sa paggawa (Panahon para sa
employment permit)
Tatlong taon mula sa petsa ng unang pagpasok
Gayunpaman, maaaring mapahaba ang panahon na ito ng isang
taon at sampung buwan sa pamamagitan ng pagpasok muli sa
trabaho matapos ang tatlong taon (Ibig sabihin nito, maaaring
ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa loob ng apat na taon at sampung
buwan lamang)

Dagdag na panahon para sa employment permit
 a panahon ng pagtatapos ng kontrata sa trabaho, ang
S
mga manggagawa ay maaaring pahabain ang panahon ng
pagtatrabaho habang hindi pa natatapos ang employment
period sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pagitan ng
employer at empleyado
■	Panahon ng aplikasyon: Mula 60 araw bago matapos ang
kontrata hanggang sa pagtatapos nito
■

Sistema para sa muling pagtratrabaho
Matapos ang panahon ng permit para sa employment
(employment period) nang tatlong taon, ang panahon na ito ay
maaaring mapahaba pa nang isang taon at sampung buwan,
at ang empleyado ay maaaring mag-apply dito sa employment
center matapos kumonsulta sa employer.
■	Panahon ng aplikasyon: Mula isang buwan hanggang pitong
araw bago matapos ang kanyang employment period
■	Ang panahon ng pagtatrabaho sa huling trabaho ay nararapat
na hindi bababa sa isang buwan mahigit.

Edukasyon tungkol sa trabaho bago pumasok ng Korea
Pagpasok at pagsasagawa ng edukasyon sa trabaho
(nang tatlong araw)
Pagbibigay posisyon sa mga dayuhang manggagawa sa lugar ng
negosyo
87
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Kompensasyon ng mga Manggagawa sa
Korea at Serbisyong Pangkapakanan

Ministry of Employment and Labor
Pag-uulat (petsiyon at akusasyon) ng iba’t ibang paglabag sa mga batas na
may kaugnayan sa batas tulad ng hindi pag-iissue ng naisusulat sa kontrata ng
trabaho, naantalang sahod, karahasan, hindi makatarungang pag-uugali, atbp.
Website (reporting center) www.minwon.moel.go.kr
Numero sa telepono para sa konsultasyon 1350 (walang kapalit na
numero sa telepono)
Kategorya

Jongno-gu, Jung-gu, Seocho-gu,
Dongdaemun-gu

02)2231-0009

Seoul Gangnam
Branch

Gangnam-gu

02)584-0009

Website (reporting center) www.kcomwel.or.kr
Numero sa telepono para sa konsultasyon 1588-0075 (walang kapalit na
numero sa telepono)
Kategorya

Rehiyon para sa hurisdiksyon Contact number

Nakatataas ng opisina Jongno-gu, Jung-gu,
ng rehiyon ng Seoul Dongdaemun-gu
Seoul Gangnam
branch

Gangnam-gu

Seoul Seocho branch Seocho-gu

Seoul Dongbu
Branch

Songpa-gu, Seongdong-gu,
Gwangjin-gu, Gangdong-gu

02)403-0009

Seoul Seobu Branch

Mapo-gu, Seodaemun-gu,
Yongsan-gu, Eunpyeong-gu

02)713-0009

Seoul Nambu Branch

Gangseo-gu, Yangcheon-gu,
Yeongdeungpo-gu

02)2639-2100~7

Seoul Bukbu Branch

Gangbuk-gu, Nowon-gu, Dobonggu, Seongbuk-gu, Jungnang-gu

02)950-9880~1

Yongsan-gu, Mapo-gu,
Seodaemun-gu, Eunpyeong-gu
Yeongdeungpo-gu, Gangseo-gu,
Seoul Nambu branch
Yangcheon-gu

Gwanak-gu, Guro-gu,
Geumcheon-gu, Dongjak-gu

02)3281-0009

Seongbuk-gu, Dobong-gu,
Seoul Bukbu branch Gangbuk-gu, Jungnang-gu,
Nowon-gu

Seoul Gwanak
branch

88

Rehiyon para sa hurisdiksyon Contact number

Seoul Regional
Ministry of
Employment and
Labor

Pagtatanong at pamamahala para sa aplikasyon ng kaseguraduhan sa
trabaho at kaseguraduhan ng kompensasyon para sa aksidenteng industriyal,
aplikasyon para sa benepisyo ng kaseguraduhan para sa aksidenteng
industriyal, at suporta para sa kompensasyon, pagkuha at kapakanan ng mga
manggagawa (mga pautang na pondo para sa pagtatatag ng kabuhayan, atbp)

Seoul Dongbu
branch
Seoul Seongdong
branch

02)3459-7250
02)6250-7278

Songpa-gu, Gangdong-gu ,
Gwangjin-gu

02)3433-1422

Seongdong-gu

02)3409-4900

Seoul Seobu branch

Seoul Gwanak
branch

02)2230-9482

Gwanak-gu, Guro-gu,
Geumcheon-gu, Dongjak-gu

02)3273-1852
02)2637-2895
02)944-8164
02)2109-2390

89

Institusyon na sumusuporta sa mga dayuhang manggagawa
Pagbibigay ng suporta sa mga dayuhang manggagawa upang matulungan
silang masanay sa Korea at sa kultura nito sa pamamagitan ng konsultasyon
at edukasyon
Kategorya

Mga importanteng tungkulin Contact number

Support Center ng Korea Pagsasagawa ng sapilitang edukasyon
para sa mga Dayuhang
para sa mga dayuhang manggagawa
Manggagawa
Institusyon na pinapatakbo ng
ng Siyudad ng Seoul upang
Seoul Global Center Gobyerno
masuportahan ang mga dayuhang
manggagawa
Seoul Branch para
Sumusuporta sa pananatili at edukasyon
sa Serbisyo para sa
sa trabaho para sa mga dayuhang
Pagpapaunlad ng
manggagawa
Yamang-Tao sa Korea
Pagbibigay ng sistema na sumusuporta
Seoul Global Migrant
sa mga dayuhang manggagawa na
Center
nakatira at nagtatrabaho sa Seoul
Pagbibigay ng sistema na sumusuporta
Seongdong Global
sa mga dayuhang manggagawa na
Migrant Center
nakatira at nagtatrabaho sa Seoul
Pagbibigay ng sistema na sumusuporta
Seongbuk Global
sa mga dayuhang manggagawa na
Migrant Center
nakatira at nagtatrabaho sa Seoul
Pagbibigay ng sistema na sumusuporta
Geumcheon Global
sa mga dayuhang manggagawa na
Migrant Center
nakatira at nagtatrabaho sa Seoul
Pagbibigay ng sistema na sumusuporta
Gangdong Global
sa mga dayuhang manggagawa na
Migrant Center
nakatira at nagtatrabaho sa Seoul
Pagbibigay ng sistema na sumusuporta
Yangcheon Global
sa mga dayuhang manggagawa na
Migrant Center
nakatira at nagtatrabaho sa Seoul
Pagbibigay ng sistema na sumusuporta
Eunpyeong Global
sa mga dayuhang manggagawa na
Migrant Center
nakatira at nagtatrabaho sa Seoul

1644-0644
02)2075-4180

02)3274-9624

02)2632-9933
02)2282-7974
02)911-5511
02)868-5208
02)478-2555

Mga embassy sa Korea
Kategorya

Address

Contact number

U.S.

32 Sejong-ro, Jongno-gu

397-4117

Japan

22 Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu

2170-5200

China

70 Jahamun-ro, Jongno-gu

738-1038

Vietnam

123 Bukchon-ro, Jongno-gu

738-2318

Philippines

12 Hoenamu-ro 42-gil, Yongsan-gu

796-7387

Ecuador

47 Jong-ro, Jongno-gu

739-2401

Russia

43 Seosomun-ro 11-gil, Jung-gu

752-0630

Sri Lanka

39 Dongho-ro 10-gil, Jung-gu

735-2966

Mongolia

95 Dokseodang-ro, Yongsan-gu

798-3464

Malaysia

129 Dokseodang-ro, Yongsan-gu

2077-8600

Thailand

42 Daesagwan-ro, Yongsan-gu

790-2955

East Timor 14 Hannam-daero 27-gil, Yongsan-gu

797-6151

Cambodia

12 Daesagwan-ro 20-gil, Yongsan-gu

3785-1041

Myanmar

723-1 Hannam-dong, Yongsan-gu

790-3824

Pambansang Komisyon ng Karapatang Pantao ng Korea

02)2643-0808

Nagpepetisyon at nag-uulat tungkol sa mga paglabag sa karapatang pantao,
pagtugon sa diskriminasyon, sexual harassment, at diskriminasyon sa mga
may kapansanan

02)388-6343

Website www.humanrights.go.kr
Contact number 02)2125-9700

Korporasyon ng Legal na Tulong sa Korea
Nagbibigay ng legal na suporta upang matugunan ang paglabag sa
mga karapatan ng manggagawa nang walang hinihingi na bayad
Website www.klac.or.kr
Contact number 132 (walang kapalit na numero sa telepono)
90
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MEMO

Mga numero ng telepono para sa mas madaling
pamumuhay
Kategorya
120 Dasan Call
Center

Mga importanteng tungkulin
Tumutugon sa mga tanong at
reklamo sa telepono na may
kinalaman sa Seoul.

Mga bumisitang dayuhan,
gumagawa ng mga gawain para sa
pamayanan, mga naka-rehistrong
Sentro ng
dahuyan, address kung saan
Impormasyon para nakatala, pagpapahaba sa pahanon
sa mga Dayuhan ng pananatili, nagsasagawa ng
mga gawain na may kinalaman
sa imigrasyon, at pagbibigay ng
impormasyon sa mga dayuhan.

120

1345

BBB Korea para
sa Boluntaryong
Serbisyo ng
Interpretasyon

Interpretasyon ng mga wika na
magagamit sa kahit saang lugar sa
mundo

1588-5644

KTO Information
Center

Tumutugon sa mga katanungan na
may kinalaman sa mga pinakakilalang
atraksyon sa Korea

3672-7559

Konsultasyon para
sa emergency
na sakit at
iimpormasyon sa
mga ospital

92

Contact number

Naguulat kung may sunog,
emergency, pagsasagip at
mga aksidente, at nagbibigay
impormasyon sa mga institusyong
pang medikal emergency

119
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Pagkalkula ngsahod
Petsa
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