
Liham  Mula Kay 

NOONG 2009, nagpasya 
akong pumunta 

sa Singapore para magtrabaho dahil 
kailangan kong suportahan ang aking 
isang-taong-gulang na anak na babae. 
Napakahirap para sa akin na iwan ang 
Pilipinas at ang aking anak na babae.
Pero sinabi ko sa sarili ko na kahit 
mahirap ang trabaho, kailangan kong 
tapusin ang aking kontrata. 

Sa kabutihang-palad, biniyayaan ako ng 
mabait, tapat at mapagmahal na pamilya 
na itinuring akong hindi iba. Palagi kong 
nadarama na komportableng sabihin 
ang aking mga problema sa kanila.

Palagi akong sinusuportahan ng 
pamilya. Marami akong natutunan 
mula sa aking employer, tulad ng kung 
papaano ko ima-manage ang aking 
pera. Sa paglipas ng mga taon, ako ay 
naging tunay na malapit sa kanilang 
tatlong anak, sina Vannessa, Cayden at 
Cassandra. 

Birthday Card mula kay Cayden

Si Lea at ang mga bata habang nagswi-swimming lesson 

@ Toa Payoh Swimming Complex

Si Lea & Chris sa panahon ng CNY 2018

Noong 2012, iminungkahi ng employer 
ko na magbiyahe pauwi kasama sila dahil 
gusto nilang siguruhin sa aking pamilya na 
maayos ang aking kalagayan. Nakakatuwa 
na makita ang tatlong bata na naging 
malapit sa aking anak na babae sa kabila 
ng pagkakaiba ng wika.

Walong taon na ang nakaraan mula ng 
magtrabaho ako para sa pamilya. Habang 
tumatagal, naiisip ko kung gaano kahirap 
para sa akin na iwan sila, dalawang taon 
na lang dadating na ang oras na kailangan 
ko ng umuwi. Pero kailangan kong umuwi 
para alagaan ang aking anak na babae. 

Umaasa ako na ang istorya ko ay 
magbibigay-inspirasyon sa iba na posible 
para sa mga katulong at employer na 
magkaroon ng mabuting relasyon. Ang 
tanging kailangan lang ay mabuo ang 
tiwala at magkaroon ng bukas na two-
way na komunikasyon na tutulong para 
mas maunawaan ang isa’t-isa. 

Nais ko ring ipahayag ang aking taos-
pusong pasasalamat kay Sir Larry, Ma’am 
Christine at sa aking tatlong magagandang 
anak, na sina Vannessa, Cayenne at 
Cassandra, na naging dahilan para ang 
aking karanasan sa pagta-trabaho sa 
Singapore ay mapuno ng pagmamahal at 
kasiyasiya. Mahal ko kayong lahat.

LEA

Marami akong natutunan mula sa 
aking employer, tulad ng kung paano 
ko ima-manage ang aking pera.

Isang publikasyon ng Ministry of Manpower (MOM) na sinadya para sa mga banyagang domestic worker sa Singapore
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Kaligtasan
sa Mataas na Gusali

Kung ang employer mo ay nakatira sa isang mataas na 
gusali, dapat kang mag-ingat kapag gumagawa ka ng mga 
gawaing-bahay. Maaaring kabilang sa iyong trabaho ang 
paglilinis ng bintana at pagsasampay ng mga nilabhan, na 
maaaring mapanganib kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang 
mataas na palapag. Mangyaring tandaan na gawin ang “Dos 
and Don’ts” na iyong natutunan sa isang araw na Settling-
In Program. Laging gawin ang iyong mga gawain ng ligtas.

KAPAG NAGSASAMPAY  
NG NILABHAN:

KAPAG NAGLILINIS  
NG MGA BINTANA:

Tiyaking nakalapat ang iyong mga 
paa sa sahig. Huwag mong igalaw 
ang katawan palabas  ng bintana. 
Ang iyong katawan ay dapat nasa 
likod ng bintana.

Palaging i-lock muna ang bintana, 
bago maglinis ng loob na parte ng 
bintana. 

Isampay ang mas mabibigat na damit 
sa pole na malapit sa bracket, at mas 
magaan na damit sa dulo ng pole.

Gumamit ng mga tool sa paglilinis 
ng bintana na may mahahabang 
hawakan.

Kapag nagpapasok ng sinampay, 
ipasok muna ang pole sa loob bago 
alisin ang mga damit.

Kapag naglilinis ng labas na parte 
ng bintana sa matataas na bahay, 
tiyakin na:
• Ang iyong employer o isang taong 

nasa hustong gulang ay naroroon 
upang mangasiwa;

• May grilles ang mga bintana at 
naka-lock ang mga ito.

Ang Susi Sa
Determinasyon

Tagumpay
SA edad na 44, nagawa ni Indonesian FDW Suyamti 

na bumili ng dalawang lote ng lupa at dalawang 
tindahan sa kaniyang bayan. Paano niya ito ginawa?

Si Suyamti ay 25 taong gulang lamang noong una siyang 
pumunta sa Singapore para magtrabaho. Ang tanging 
gusto niya ay mabigyan ng mas magandang buhay ang 
kanyang pamilya at ang kanyang sarili.  

Isang kaibigan ang nagpakilala kay Suyamti sa Aidha, 
isang organisasyon na dalubhasa sa mga financial literacy 
program at mga kasanayan sa pagpapa-unlad sa sarili 
para sa mga FDW. Nagpalista siya para sa mga klase sa 
English, Computer at Money Management, na binayaran 
niya gamit ang kanyang sariling ipon. 

Sa pamamagitan ng tiyaga at determinasyon, nagtapos 
siya noong 2012. Ang kaalaman na nakuha niya mula sa 
mga klase ay lubhang kapaki-pakinabang, dahil naging 
dahilan ito para maka-usap niya ang kaniyang employer 
at maayos na ma-manage ang kanyang pera.  

“Sa Aidha, itinuro sa akin na mahalaga ang pagbu-budget,” 
sabi ni Suyamti. Kaya naman, siniguro niyang makapag-ipon 
buwan-buwansa huli, nakabili siya ng mga lote at tindahan. 

Ang sumusunod ay mga payo ni Suyamti para sa iba pang 
FDW: “Kung nais mong bumili ng isang bagay, tanungin 
ang iyong sarili kung ito ay kinakailangan. Kung hindi, mas 
mabuti na itabi ang pera.” 
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e-Payment
of Salary

PAGBUBUKAS NG POSB PAYROLL ACCOUNT PARA SA MGA FDWS 

Ang mga FDW na nagtatrabaho sa Singapore ay maaari na ngayong mag-applay 
para sa isang POSB Payroll Account (FDW) sa pamamagitan ng Center for 
Domestic Employees (CDE). Pinahihintulutan ka ng account na ito na matanggap 
ang iyong suweldo sa pamamagitan ng direct bank transfer, nang walang inisyal 
na deposito o minimum daily balance na pinapanatili sa bawat buwan*. 
 
Para mag-apply, gawin lamang ang mga sumusunod:

1. Punan ang consent form na maaaring ma-download sa pamamagitan ng www.
cde.org.sg/payrollfdw. You and your employer have to sign off on the form to 
acknowledge that both parties are aware that you had requested for the payroll 
account to be set up, and that the bank will send documents to the address stated on 
your work permit, upon successful account opening. 

2. Maghanda ng malinaw na may kulay na kopya ng:
• Iyong passport (na may higit sa 6 buwan na validity), at
• Iyong work permit card (harap at likod) o unang dalawang pahina ng Ministry of 

Manpower’s In-Principle Approval Letter (IPA)
3. Ilagay ang iyong email address at mobile number para sa mga    komunikasyon sa 

hinaharap. Ang numero ng mobile ay dapat na nakarehistro sa ilalim ng iyong work 
permit/pasaporte.

4. Ilagay ang marital status at antas ng edukasyon (kung nag-e-email ka sa CDE).

Ikaw at ang iyong employer ay maaring magpasa ng mga dokumento sa mga 
nakalagay sa itaas sa nalinmang opisina ng CDE sa pagitan ng Martes at Linggo, 
10 am hanggang 5 pm.

Bilang kahalili, maaari mong i-scan at i-email ang mga dokumento sa  
contact@cde.org.sg

Heto ang ilang tip sa mahusay na financial 
management:

• Bawasan ang di-kinakailangang paggastos - 
Gumastos lamang sa kung ano ang kailangan 
mo. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga 
pangangailangan at mga nais. Tanungin ang iyong 
sarili kung talagang kailangan mo ang item.

• Matututo kung paano mag-budget - Ang 
paggastos ay nangangahulugan ng paggastos 
ng iyong pera sa loob ng isang plano. Tingnan 
kung mayroon kang sapat na pera upang gawin 
ang mga bagay na kailangan mong gawin o nais 
na gawin, tulad ng pagbili ng bagong damit o 
sapatos. Maaaring hindi mo kailangan ang ilan sa 
mga bagay na ito nang agad-agad, kaya maaari 
kang magpasya na ipagpaliban ang pagbili kapag 
mayroon kang sapat na pera.  

• Palaguin ang ipon mo - Magtabi ng isang halaga 
ng pera araw-araw o buwan-buwan, at ideposito 
sa iyong bank account. 

Kung nahihirapan ka sa pinansyal, makipag-
usap sa iyong employer o ahensya sa 
pagtatrabaho upang humingi ng payo

e-Payment  
ng Suweldo 

Mahusay na Financial 
Management

Tandaan:
a. *Para tamasahin ang walang inisyal na deposito at no minimum average daily 

balance requirement, dapat na wala kang anumang account dati, kabilang ang umiiral 
na account sa POSB/DBS. Gayundin, dapat na ilapat ang POSB Payroll Account 
(FDW) Account sa tulong ng CDE sa pamamagitan ng POSB online channel, hindi sa 
pamamagitan ng mga sangay ng bangko. Maaari mo ring tingnan ang www.cde.org.
sg/payrollfdw o sa iyong ahensya sa pagtatrabaho para sa higit pang mga detalye.

b. Sa sandaling ang application ay magtagumpay, ikaw ay bibigyan ng DBS debit card na 
may ATM function. Pagkatapos ng matagumpay na aplikasyon, kung mayroon kang mga 
katanungan tungkol sa account at/o card function, direktang makipag-ugnayan sa bangko.  

ANG PAG-UTANG MULA SA MGA MONEYLENDER AY 
MAAARING PAGMULAN NG PROBLEMA MO 

HUWAG humiram mula sa mga di-lisensyadong 
moneylender. Huwag tumugon sa SMS, Facebook o 
iba pang mga social media channel na nag-aalok sa iyo 
ng mabilis at madaling mga pautang. 

Kung hindi mo mabayaran ang utang mo, ang mga di-
lisensyadong moneylender ay mangha-harass sa iyo 
at sa iyong employer. Mawawalan ka ng trabaho. 

Maaari ka ring mapilitan na tulungan sila sa kanilang 
di-lisensyadong mga aktibidad ng pagpapautang 
kung hindi mo mabayaran ang utang mo. Kung 
gagawin mo ang krimen na ito, mapaparusahan ka 
ng matindi sa ilalim ng batas at  mababawi ang iyong 
work permit.

Huwag ipahiram ang iyong work permit card sa iba. 
Maaaring gamitin ito ng iba para humiram ng pera 
gamit ang pangalan mo.

o sa X-AH-LONG hotline 
sa 1800-9-24-5664 
(1800-X-AH-LONG)

$

Kung lapitan ka o i-harass ng isang di-
lisensyadong moneylender, tumawag sa

Pulis sa 999

Centre for Domestic Employees (CDE)
Ang mga FDW ay maaaring pumili na makihalubilo, kumuha ng payo 
tungkol sa mga isyu na may kaugnayan sa trabaho, lumahok sa mga 
aktibidad at mag-sign up bilang isang miyembro ng CDE upang tamasahin 
ang mga benepisyo sa tatlong lokasyon ng opisina ng CDE.

i) City Plaza - 810 Geylang Road, #02-01, 
Singapore 409286 

ii) Lucky Plaza - 304 Orchard Road, #04-05, 
Singapore 238863 

iii) Peninsula Plaza - 111 North Bridge Road,  
#02-42, Singapore 179098

Ang mga opisina ng CDE ay bukas mula Martes hanggang Linggo, 
10am hanggang 6pm.
Sarado sila ng Lunes at pista opisyal.
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Kung hindi mo makayanan ang iyong trabaho o makibagay sa bagong 
kapaligiran, lalo na ang mga baguhang FDW, makipag-usap sa iyong 
employer, mga kaibigan o ahensya sa pagtatrabaho. Sabihin sa kanila 
ang nararamdaman mo. Huwag gumawa ng anumang bagay na 
makakasama sa iyong sarili o sa iba. Palaging isipin ang tungkol sa iyong 
pamilya - ang dahilan kung bakit ka nagtrabaho sa Singapore ay para 
mabigyan sila ng mas maginhawang buhay sa inyong bayan. 

Kung kailangan mo ng kausap, tumawag sa Centre for Domestic 
Employees (CDE) sa 1800 225 5233 o Samaritans of Singapore (SOS) 
sa 1800 221 4444. Parehong bukas ang mga helpline na ito 24 oras.

PALATANDAAN NG STRESS  
Mangyaring humingi ng tulong kaagad kung ikaw o sinuman 
sa iyong mga kaibigan ay nakakaranas ng anuman sa mga 
sumusunod na palatandaan:

 Pakiramdam na nakukulong o walang pag-asa.
 Pabigla-biglang silakbo ng damdamin (galit, kalungkutan,        
pagkamayamutin, kawalang-ingat).

 Pagkakaroon ng mood swings, alinman sa masaya o malungkot.
 Pagkabalisa, o pagkatakot.
 Pakikipag-usap tungkol sa pagpapakamatay o kamatayan.

INGATAN ANG MGA NUMERO SA IBABA PARA SA TULONG 
O MGA EMERGENCY

KAPAKIPAKINABANG NA MGA CONTACT

Cambodia
6341 9785

ACMI Hotline
9188 9162

Samaritans of Singapore (SOS)
1800 221 4444 (24 oras)

Foreign Domestic Worker Association for  
Social Support and Training (FAST) 
Toll-Free Hotline 1800 339 4357 (24 oras)

Association of Employment 
Agencies (Singapore) 
6836 2618

Centre for Domestic 
Employees 
1800 CALL CDE 
1800 225 5233 (24 oras)

IBA PANG HELPLINE

MGA EMBASSY AT HIGH COMMISSION

IBA PANG MGA EMERGENCYMOM FOREIGN DOMESTIC 
WORKER (FDW) HELPLINE

Ang hotline na ito ay para sa mga FDW na humihingi 
ng tulong at payo sa kapakanan, suweldo at iba pang 
mga bagay na may kinalaman sa trabaho

1800 339 5505 995

999

Ambulansya/
Sunog

Pulis

Sa halagang $10 lamang sa isang taon, mae-enjoy ng mga FDW 
ang lahat ng pasilidad at programa sa FAST FDW Clubhouse. 
Tuwing Linggo, humigit-kumulang sa 300 FDW ang bumibisita 
sa puno-ng-sayang recreational center na ito. Kung interesado 
ka, pumunta at sumali bilang isang miyembro!

Puwede kang manatiling fit at malusog sa mga treadmill at 
stationary bicycle na available o sumali sa mga klase ng Zumba 
at Pilates.

Maaari ka ring pumili ng mga bagong libangan o pagbutihin 
ang iyong mga kasanayan sa pagluluto sa pamamagitan 
pagsali sa mga paper crafting o mga programa sa pagluluto. 
Pinasimulan din ng FAST ang isang espesyal na kurso sa 
lutuing Italyano, na higit sa 30 FDW ay matagumpay na 
nakatapos sa loob ng limang weekend. 

FAST FDW Clubhouse

Kwento ni Sally, isang Filipino FDW

Beth, 35, ay dumadalo sa mga klase 
ng culinary mula pa noong 2017.

Para mag-chill out, magpahinga at mag-
relax, halina at sumali sa kasiyahan sa 
FAST FDW Clubhouse!

Matatagpuan sa 2985, Jalan Bukit Merah, #01-1B, 
Singapore 159457, maaari kang mag-log on sa Facebook 
page ng FAST sa www.facebook.com/fast.org.sg para sa  
direksyon at higit pang impormasyon. O, simply call FAST 
sa 1800 339 4357. 

Ang mga gustong mag-relaks kasama ang mga kaibigan 
maaari ring gumamit ng mga karaoke room o makipag-usap 
sa kanilang mga pamilya sa bahay sa computer lab.

“Ang FAST ay para kong ikalawang 
tahanan. Kapag umalis ako sa 
Singapore, mami-miss ko ang FAST at 
lahat ng mga naging kaibigan ko dito,” 

“Ang aking karaniwang rutin ay 
mag-warmup ng kalahating oras sa 
treadmill, kasunod ng isang oras ng 
Zumba at Yoga.”

“Dito, natutunan kong magluto ng 
Chinese, Indian, Malay, Japanese, 
Eurasian, Italian at Japanese dishes,” 
sabi niya. “Nang makapaghanda ako 
ng duck rice para sa aking employer, 
lubha silang nasurpresa! Pagkatapos 
nilang matikman ang aking niluto at 
nag-thumbs up sila sa akin, tuwang-
tuwa ako sa sarili ko!” 

Sabi ni Ayu mula sa Indonesia.

Bangladesh
6255 0075

India
9172 9803

Indonesia
6737 7422 / 9295 3964

Myanmar
6735 1672

Philippines
6737 3977

Thailand
6737 2475 / 8421 0105

Sri Lanka
6254 4595
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ALAMIN KUNG 
PAANO I-MANAGE 
ANG IYONG 

     STRESS 


