
Sa pag-iimpok ng $3 bawat araw, 
mapapalaki mo ang ipon mo ng 
mahigit $1,000 sa isang taon!

Kung hindi ka pa nakakapag-
umpisang mag-ipon, o hindi alam 
kung saan magsisimula, magbasa pa 
para malaman pa ang  karagdagan.

6 NA MADALING HAKBANG 
PARA PAMAHALAAN ANG 
PERA MO

PALAGUIN ANG
IPON MO

Isang publikasyon ng Ministry of Manpower (MOM) na para sa mga banyagang nagtatrabaho sa tahanan sa Singapore
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Isulat ang mga 
layunin mo 
bayaran ang 

edukasyon ng mga 
anak ko, bayaran 
ang panggastos 

sa pamumuhay ng 
pamilya ko

1

Regular na suriin kung 
lumalago ang ipon mo
kung hindi lumalago ang 
ipon mo, bawasan ang 
pagbili ng mga “gusto”

5
Gawing kagawian ang 

pag-ipon ng pera
laging ipaalala sa mga 

kaibigan mo na ang 
pag-ipon ay mahalaga at 
hikayatin ang bawat isa

6

Gumawa ng 
budget 

magtabi ng 
nakapirming halaga 
kada buwan bilang 

ipon

2
Magtabi ng talaan ng  

gastos mo
ang tala ng paggastos mo 
ay makakatulong sa iyong 
hindi gumasta ng  sobra. 

Ipapakita din nito sa iyo kung 
makakapagtabi ka ng mas 

marami pang perang iipunin

3

Alamin ang iyong mga 
“kailangan” at “gusto” 

ang mga kailangan ay mga 
bagay na kailangan mo hal. 
pagkain at mga toiletry. Ang 
mga ‘gusto’ ay mga bagay 
na magandang magkaroon 
pero hindi kailangan, hal. 
pinakabagong cellphone

4 “Gagastusan ko lang ang 
mga bagay na kailangan 
ko. Sa araw ng pahinga ko, 
sinusubukan kong gumawa 
ng mga bagay na libre tulad 
ng hiking, upang hindi ako 
kailangang gumasta nang 
hindi kailangan,” Cici, na 
nagtrabaho sa Singapore 
ng mga 10 taon.

“Isinasaisip ko ang aking pamilya at nakakatulong 
iyon sa aking makatipid ng pera bawat buwan. Sa 
mahigit 10 taon, nakapag-ipon ako ng sapat na pero 
para magpatayo ng bahay para sa aking pamilya 
sa Pilipinas, at sinuportahan din ang edukasyon ng 
aking mga pamangkin ,” Oliva, na nagtrabaho sa 
Singapore nang mahigit sa 10 taon.

“Dadalo ako sa mga libreng kurso sa 
pinansiyal na kaalamang inorganisa 
ng mga NGO. Ang mga kursong ito 
ay masyadong kapakipakinabang 
at tinuturuan akon kung paano 
mas mabuting pamahalaan ang 
aking pera,” Tina, na nagtrabaho sa 
Singapore nang mahigit sa 20 taon.



HUMIHIRAM NG 
PERA? Pag-isipan 
Ito Nang Mabuti!

Kung magpasya kang humiram mula sa 
lisensiyadong nagpapahiram ng pera, mag-ingat 
sa sumusunod:
• Ang halaga ng isasauling bayad ay maaaring 

mahigit sa halaga na hiniram mo dahil sa 
mataas na rate ng interes. Halimbawa, kung 
humiram ka ng $500, maaaring kailangan mong 
bayaran ang $1,000 sa nagpahiram ng pera.

• Maaari ring kailangan kang magbayad ng 
harapang administratibong bayad at bayad 
sa nahuling pagbayad kung nagbayad ka 
nang lagpas sa petsa ng nakatakdang muling 
pagbabayad.

Limitasyon sa kung magkano ang mahihiram mo
• Kung mas  mababa sa $10,000 bawat taon ang 

kinikita mo, makakahiram ka lang ng hanggang 
$500 mula sa lahat ng mga pinagsamang 
lisensiyadong nagpapahiram ng pera.

• Kung kumikita ka ng nasa pagitan ng $10,000 
bawat taon ($833 bawat buwan) hanggang 
$20,000 bawat taon ($1,666 bawat buwan), 
makakahiram ka ng hanggang $3,000 mula 
sa lahat ng mga pinagsamang lisensiyadong 
nagpapahiram ng pera.uang yang berlisensi.

Dapat bayaran ng employer mo ang sahod mo nang buo at nasa oras bawat buwan.
Tanong: Ano ang mangyayari kung hindi bayaran ng employer mo ang iyong sahod?
Sagot: Magalang na tanungin sa employer mo kung kailan mo matatanggap ang sahod mo. Kung hindi ka pa rin 
bayaran ng iyong employer, lapitan agad ang employment agency mo o MOM para sa tulong.

Hindi dapat itabi ng employer mo ang sahod mo para sa iyo
Tanong: Paano kung ipinatabi ko sa aking employer ang aking sahod sa nakaraang ilang buwan?
Sagot: Sa ilalim ng batas, hindi pinapayagan ang employer mong itabi nang ligtas ang sahod mo. Magalang mo 
dapat ipasauli sa employer mo ang pera agad sa iyo.

Dapat bayaran ng employer mo nang elektroniko ang iyong sahod kapag hiniling mo ito
Tanong: Paano mababayaran ng aking employer ang sahod ko nang elektroniko kung wala akong account sa 
bangko? Mababayaran ba ako ng aking employer ng cash?
Sagot: Makakapagpatulong ka sa employer mong magbukas ng personal na account sa bangko. Ang account na 
ito ay dapat nasa pangalan mo at dapat mong itabi ang sarili mong ATM card at bank book. Maaari mo ring hilingin 
na ang sahod mo ay cash ibayad. Pero kapag hiniling mong mabayaran sa pamamagitan ng iyong account sa 
bangko, dapat gawin ito ng employer mo.

MAHALAGANG  MENSAHE! Siguruhin 
na ang mga bayad at interes na 

babayaran ay malinaw na naipaliwanag 
sa iyo kapag humiram ka mula sa 

lisensiyadong nagpapahiram ng pera.

MAG-APPLY PARA SA SARILING EKSKLUSYON
Kailangan ng tulong para kontrolin ang kaugalian mong humiram ng pera? Maaari kang boluntaryong 
magsumite ng aplikasyon para hadlangan ang  akses sa lahat ng mga lisensiyadong nagpapahiram 
ng pera ng hindi bababa sa dalawang (2) taon. Maaari kang mag-sign up gamit ang iyong SingPass 
account. Kung wala kang balidong SingPass, maaari mong hilingin mula sa iyong employer o 
employment agency na mag-apply para sa sariling eksklusyon sa ngalan mo sa www.mlcb.com.sg.    

HUMINDI SA MGA WALANG LISENSIYANG NAGPAPAHIRAM NG PERA
• Huwag humiram mula sa walang lisensiyang nagpapahiram ng pera
• Huwag maging mga runner o broker para sa sinumang nagpapahiram ng pera.
• Kung gagawin mo ito, babawiin ang pass mo sa pagtatrabaho at hindi ka na papayagang muling 

magtrabaho sa Singapore.

PROTEKTAHAN ANG SARILI MO
• Huwag maging taga-garantiya para sa kaibigan mo na umutang mula sa mga nagpapahiram ng pera.
• Huwag ipahiram ang iyong kard Pahintulot sa Pagtatrabaho sa mga kaibigan mo para humiram ng 

pera. 
• Huwag sumali sa anumang aktibidad ng hindi lisensiyadong nagpapahiram ng pera. Kasama sa mga 

halimbawa ng nasabing aktibidad ay ang pagbibigay ng utang at pagkolekta ng bayad sa utang. 

PAANO MO MALALAMAN KUNG ITO AY ISANG HINDI LISENSIYADONG NAGPAPAHIRAM NG PERA?
• Wala silang tindahan at sila ay nagte-text/nagfe-Facebook/tumatawag sa iyo para umutang mula 

sa kanila. Kung kinonkak ka ng mga hindi lisensiyadong nagpapahiram ng pera, lubusan silang 
balewalain. Huwag sumagot kahit na  nag-alok sila ng ‘libreng pera’ o ‘walang-interes na utang’. 
Kung sumagot ka sa anumang paraan (ibigay sa kanila ang iyong pangalan, numero, address o 
account sa bangko), sasabihin nila na umutang ka.

ANO ANG MAGAGAWA MO KUNG NAHAHARAP KA SA PINANSIYAL NA KAHIRAPAN?
• Lapitan ang employer mo para talakayin ang magagawa.
• Lumapit sa Centre for Domestic Employees (CDE) para sa payo.

Kapag kinontak ka ng mga nagpapahiram ng pera, mangyaring 
tumawag sa Pulisya sa 

999  o  1800 255 0000
o sabihin sa employer mo.

MGA USAPIN SA SAHOD
ANO ANG 

DAPAT 
MONG 

MALAMAN!

Humingi ng tulong mula sa MOM nang maaga kung mayroon kayong anumang hindi pagkakasundo sa sahod ng 
employer mo. Tumawag sa MOM sa 1800 339 5505.



MAGTRABAHO 
LANG   
PARA SA 
EMPLOYER MO

Maaari ka lang magtrabaho para sa employer mo at sa address na 
nakasaad sa iyong card ng pahintulot sa pagtatrabaho. Dapat ka lang 
magtrabaho bilang domestic worker.

Kapag  nahuli kang gumagawa nito, ang pahintulot mo sa pagtatrabaho ay kakanselahin at pauuwiin ka at 
babawalang magtrabaho sa Singapore.

hindi ka maaaring 
magtrabaho para 
sa ibang tao

hindi ka maaaring 
magtrabaho nang 
part-time sa isang 
tindahan o restawran

hindi ka maaaring 
magtinda ng pagkain, 
gamot o ibang produkto  

Kung nagtitinda ka ng 
mga ilegal na Gamot,  
huminto ngayon!

Ang pagtinda ng mga ilegal na gamot tulad ng 
mga pinapakita ay pinagbabawal.

Ang mga produktong pangkalusugan tulad ng mga birth control pills, 
antibayotiko at painkiller ay kailangang marehistro sa pamahalaan 

bago ito maibenta. Ang mga gamot na ito ay maaaring magdulot 
ng seryosong mga side effect ay maibebenta lang ng mga doktor. 

Ang pagbebenta ng mga nasabing gamot sa mga kaibigan mo ay maaaring  makasama 
sa kanila dahil may laman itong  masamang  mga sangkap na hindi nakasaad sa 
paglalarawan ng produkto.

Ang mga banyagang domestic worker na nahuling nagtitinda ng mga ilegal na gamot 
ay maaaring mamultahan ng hanggang $100,000 o makulong ng hanggang tatlong 
taon o pareho. Babawiin din ang mga pahintulot nila sa pagtatrabaho, mapapauwi 

sila at babawalang magtrabaho sa Singapore.

Noong Abril 2019, ang isang 47-taong 
gulang na banyagang domestic worker 
ay namultahan ng $30,000 sa pagtitinda 
ng mga birth control pill, painkiller at 
antibayotiko sa Lucky Plaza.

Kung bumibili ka, huminto na ngayon!
Ang mga ilegal na gamot na ito, tulad ng mga birth control pills ay hindi 
gumagana! Maaari ka pa ring mabuntis. Maaari kang magdulot ng 
malalang pinsala sa katawan mo.



LIGTAS NA 
PAGTATRABAHO  
SA BAHAY

MATUTUNANG 
PAMAHALAAN 
ANG STRESS MO
Kung nai-stress ka o naliligalig, kausapin ang 
iyong employer, ang pamilya mo, mga kaibigan 
o employment agency. Ibahagi sa kanila ang 
nararamdaman mo.

Huwag gumawa ng kahit na ano para saktan ang sarili mo o 
ibang tao. Laging isipin ang tungkol sa pamilya mo – ang dahilan 
kung bakit ka pumunta sa Singapore para magtrabaho ay para 
gumanda ang buhay nila sa inyong tahanan sa iyong bansa. 

Kung kailangan mo ng kausap, maaari kang 
tumawag sa  
• Centre for Domestic Employees (CDE) at 1800 225 5233 
• Foreign Domestic Worker Association for Social Support and        
  Training (FAST) at 1800 339 4357
• Samaritans of Singapore (SOS) at 1800 221 4444

Kapag nagtatrabaho sa bahay ng employer mo, laging tandaan ang 
mga pangkaligtasang tip na tinuro sa iyo sa Settling-In Programme. 
Napakahalagang laging magtrabaho nang ligtas.  Humingi ng payo 
sa employer mo at gabay  kapag hindi ka sigurado.

MGA KAPAKI-PAKINABANG NA MGA KONTAK

Layanan bantuan MOM Foreign 
Domestic Worker (FDW) Mga Ibang Emerhensiya

Itabi ang mga numero sa ibaba para sa tulong o 
mga emerhensiya

Mga ibang helpline

Mga Embahada at High Commission 

1800 339 5505
Ang hotline na ito at para sa mga FDW na humihingi 
ng tulong at payo sa kahusayan ng kalagayan, sahod 
at ibang mga usaping kaugnay ng pag-empleyo

Pulisya                     999

Ambulansiya/Sunog     995   

Centre for Domestic  
Employees (CDE)     
1800 CALL CDE
1800 2255 233 (24 hours)

Bangladesh   
6255 0075

Cambodia   
6341 9785

India  
9172 9803

Indonesia 
6737 7422 / 9295 3964

Myanmar  
6735 1672

Phillippines  
6737 3977

Sri Lanka  
6254 4595

Thailand  
6737 2475 / 8421 0105

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

ACMI Hotline 
9188 9162

Association of Employment 
Agencies (Singapura)
6836 2618

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

Huwag hipuin ang mga de-kuryenteng 
appliance gamit ang basang kamay.

I-off ang mga de-kuryenteng 
appliance kapag hindi 
ginagamit.

Huwag dumungaw 
palabas ng bintana 
para pulutin ang mga 
damit o mga ibang 
bagay na nahulog 
palabas ng bintana. 
Humingi ng tulong sa 
employer mo.

Ilayo lahat ng sumisiklab 
na materyales kasama 
ang basurang papel, mga 
plastic bag, tela at tuwalya 
mula sa bukas na apoy o 
may apoy na kalan.

Huwag iwang 
walang bantay 
ang mga apoy o 
mga umiinit na 
appliances.

Kapag Gumagamit ng Mga Pambahay ng De- kuryenteng Appliances

Kaligtasan sa Kuryente

Siguruhin na ang 
employer mo o may 
adult na naroon 
para pisikal na 
pangasiwaan 
ka habang 
nagtatrabaho ka.

Siguruhin na may 
grills sa bintana 
at ang mga ito ay 
naka-kandado.

Gumamit ng 
pinahabang panlinis 
na wiper para linisin 
ang mga salamin ng 
bintana.

Siguruhin na nakapirmi 
sa sahig ang mga paa 
mo. Ang katawan mo 
ay dapat nasa likod ng 
bintana.

Huwag tumingkayad. 
Huwag tumayo sa 
ledge o bangko kapag  
nagsasampay ng 
labada.

Kapag Naglilinis ng Mga Bintana sa Mataas na Lugar

Kapag  Nagsasampay ng Labada




