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Paunawa sa Araw ng Pahinga at mga “Remittance Service” para sa mga FDW  
 
Sa ilalim ng “Phase 1” pagkatapos ng “Circuit Breaker”, ang mga FDWs ay tuloy na mananatili 
sa bahay sa araw ng kanilang pahinga. Maaaring lumabas upang lakadin ang mga utos ng 
kanilang amo at bumili ng pagkain. Upang maiwasan ang ugnayan ng ibat-ibang sambahayan, 
kinakailangang bumalik agad sa bahay pagkatapos gawin ang mga gawain, magsuot ng 
“mask”, panatilihin ang ligtas na pagbukod o “safe distancing” na hinde kukulang ng isang 
metrong layo mula sa ibang tao, at huwag makipagkita sa mga kaibigan o magtipon sa mga 
lugar pampubliko. Ito ay alinsunod sa lahat ng ibang komunidad. At ito ay sinabi sa mga amo 
at FDWs sa Paunawa na inihayag noong Mayo 21. 
 
Noong nakaraang lingo, naobserbahan ng Ministry of Manpower na nagkaroon ng pagtitipon 
ng mga FDW sa mga “hotspots” tulad ng City Plaza, Lucky Plaza at Peninsula Plaza. Ang iba sa 
kanila ay pumipila upang magpadala ng pera, at ang iba ay nakitang grupo-grupong nagtitipon 
kasama ang kanilang mga kaibigan. Ang mga FDW ay sinabihang huwag magpagala-gala o 
magtipon, at umuwi kaagad sa bahay pagkatapos lakadin ang utos ng kanilang amo. Ang mga 
awtoridad ng gobyerno at “safe distancing ambassadors” (o mga tagapanatili ng ligtas na 
pagbukod) ay tuloy na magbabantay ngayong lingo at masmatinding aaksyonan ang mga hindi 
susunod. Kasama na dito ang pag-isyu ng “warning” at pagkansela ng “work permit” ng FDWs 
na hindi susunod sa binigay na Paunawa ng MOM na umuwi kaagad pagktapos lakadin ang 
utos ng kanilang amo.   
 
Maaari magsilbi ng kustomers ang mga “Remittance Agents” na nasa “hotspots” sa 
pamamagitan lamang ng appointment  
 
Ang “Monetary Authority of Singapore” (MAS) ay nakipagugnayan sa mga lisensyadong 
“remittance agents” sa City Plaza, Lucky Plaza, at Peninsula Plaza upang magsilbi ng kustomer 
sa pamamagitan ng appointment tuwing Sabado, Lingo at pistang pampubliko. Ang mga 
kustomer kasama na ang mga FDWs na ninanais na magpadala ng pera ay kinakailangang 
kumuha ng appointment bago umalis sa kanilang tirahan para pumunta sa lugar na kasama 
sa “hotspots”. Ang mga amo ay pinapayuhang ipaalam sa kanilang FDW na kailangang 
kumuha ng appointment kung nais nilang magpadala ng pera sa mga lokasyon na tinuturing 
“hotspots”. 
 
Ang mga FDW na hindi makakuha ng appointment upang magpadala ng pera sa mga lokasyon 
na ito ay hinihikayat na gumamit ng “e-remittance” o bumisita sa “remittance agent” sa ibang 
lokasyon. Ang iba pang detalye sa mga opsyon ng “e-remittance” ay nakalagay sa Paunawa 
na inisyu noonh Hunyo 5 2020. 
  
Salamat at magingat-lagi. 
 
Ministry of Manpower 
 


