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Ipadala ang iyong mga sulat sa:
Engagement Department, Foreign 
Manpower  
Management Division,  
MOM Services Centre
1500 Bendemeer Road, #02-01, 
Singapore 339946 

o magpadala ng email sa:
mom_fmmd@mom.gov.sg

Tandaang ilagay ang iyong 
pangalan, numero ng 
telepono, at/o email sa iyong 
isusumite. Mananalo ng 
eksklusibong regalo ang 
10 pinakamagandang 
kontribusyon!

Gusto naming malaman 
ang iyong palagay!
Ano ang gusto mong makita sa mga paparating na 
issue ng INFORM? Kumusta ang pagtatrabaho sa 
Singapore? Ikuwento mo sa amin!

SAFEENTRY

Sa loob ng ilang nakalipas na buwan, binago ng COVID-19 
ang ating pamumuhay. Hindi na tulad ng dati ang paraan 
ng pakikisalamuha natin. Para sa kaligtasan ng lahat, 
ipinagbabawal ang malalaking pagtitipon at dapat iwasan 
ang matataong lugar. Sa halip na pakikipagkamay at mga 
yakap, bumabati tayo sa pamamagitan ng pag-untog ng siko 
at pakikipagkawayan sa ating mga kaibigan mula sa malayo. 

Bagama’t mami-miss natin ang dati nating paraan ng 
pagsasama-sama at pagpapalipas ng oras, kailangan nating 
tanggapin ang “bagong” normal na ito. Sa tamang pag-iisip 
at pananaw, mapapaganda natin ang sitwasyon at sama-
sama nating malalampasan  
ang mga hamong ito. 

Mag-ingat at manatiling ligtas!



PAGTATAGUYOD NG MAGANDANG 
RELASYON NG EMPLOYER AT FDW
Mas masaya ang pagtatrabaho kapag maganda ang relasyon 
ninyo ng inyong employer. Maglaan ng oras upang pagsikapang 
magtaguyod ng magandang relasyon sa inyong employer at 
maging tapat at bukas sa pakikipag-usap sa kanila tungkol sa mga 
problema — tulad ng ginawa ng kapwa FDW na si Crisanta!

Magkuwento pa tungkol sa iyong sarili!

Noong una akong nagsimulang magtrabaho, nahirapan 
ako sa pakikipag-usap nang maayos sa employer 
ko. Bago ang lahat sa akin, lalo na ang pag-intindi 
sa Singlish! May mga pagkakataong hindi kami 
magkaintindihan, at humantong ang mga ito sa mga 
hindi pagkakaunawaan. Hindi ko alam ang gagawin 
kaya nagdasal ako, at inisip ko ang mga gusto kong 
marating at ang mga dahilan ko sa pagpunta sa 
Singapore para magtrabaho. Sa paglipas ng panahon, 
natutunan ko kung paano mas maunawaan ang 
employer ko. 

Kapag hindi ko maintindihan ang mga ipinapagawa 
niya, hihingi ako ng paglilinaw sa pamamagitan ng 
pagpapaulit ng mga tanong ko sa kanya. Nagsisikap 

14 na taon ka nang nagtatrabaho 
sa kasalukuyan mong employer, 
paano mo napanatiling maganda ang 
relasyon sa pagitan mo at ng  
iyong employer?

din akong pakinggan siya at tandaan ang mga gusto 
niya. Nagte-text din ako ng mga tanong sa employer ko 
kung wala siya sa bahay at naglalaan siya ng oras para 
tawagan o kausapin ako pagkatapos niya sa trabaho. 
Dahan-dahan kaming naging malapit sa isa’t isa sa 
loob ng ilang taon. Ngayon, nagagawa na rin naming 
ikuwento ang mga personal naming problema sa isa’t 
isa. Binibigyan niya ako ng kumpiyansa para magawa 
ang trabaho ko at pinagkakatiwalaan niya ako sa 
pangkalahatang pamamahala ng bahay.
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Ako si Crisanta Guiquing. 40 taong gulang na ako, may 
asawa at may 3 anak. Namatay ang mga magulang ko 
noong teenager pa lang ako at itinaguyod ko ang sarili ko 
sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang helper sa isang 
kumbento. Nakapagtrabaho na rin ako sa isang monasteryo 
kung saan natutunan ko kung paano mag-alaga ng mga 
nakatatandang pari at kung paano maging isang leader.

14 na taon na akong nagtatrabaho sa Singapore sa 
kasalukuyan kong employer.  Mee siam, mee rebus, nasi 
lemak, at curry ang mga paborito kong pagkain. Mahilig din 
akong uminom ng bandung at kumain ng bubur chacha.

Ang mga pinagkakaabalahan ko ay pagbabasa ng balita, 
paglalaro ng volleyball, at pakikisalamuha sa mga pagtitipon.



Noong nagsimula akong mag-volunteer sa mga 
event ng komunidad at dumalo sa mga kurso para 
matuto ng mga bagong kasanayan, sinuportahan 
ako ng employer ko. Itinatala pa niya ang mga 
petsa ng mga kurso ko at nagtatanong siya kung 
nakakapagpahinga ba ako nang sapat.

Noong 2018, binigyan ako ng employer ko ng home 
leave para makauwi ako sa Pilipinas para makita ko 
ang mga anak ko. Nagbalik ako ng pasalubong para 
sa kanya at sa kanyang pamilya, pero sinabi niya 
sa akin na huwag ko na silang pagkagastusan at 
sa halip ay mag-ipon na lang ako para sa mga sarili 
kong pangangailangan. 

Naging magkapamilya na kami ng employer ko. 
Napakaespesyal nito sa akin dahil maagang nawala 
sa akin ang mga magulang ko. Naging biyaya sila 
para sa akin.

Hinihikayat ko kayong maglaan ng oras para maunawaan kung 
ano ang mga gusto ng employer ninyo. Posibleng magkaroon ng 
mga pagkakataon kung saan hindi kayo nagkakaunawaan. Huwag 
magkimkim ng anumang masasamang emosyon sa inyong puso. 
Huwag matakot magtanong sa inyong employer kung hindi ninyo 
naiintindihan. Mahalaga ang maganda at bukas na pakikipag-usap. 
Padalhan ang inyong employer ng tala para bigyang-linaw ang 
mga bagay. Hindi kailangang sumagot nang may galit. Kung hindi 
maitatama ang mga hindi pagkakaunawaan, baka may mga mali 
kayong gawin tulad ng pagsuko at pagpapasyang umuwi na lang 
sa Pilipinas.

Anong maipapayo mo sa iba pang FDW na 
baka hindi alam kung paano makipag-usap 
sa kanilang employer?

Sa pamamagitan ng pagtitiyaga, 
pagsisikap, at pagkakaroon ng 
tuloy-tuloy na positibong pag-iisip, 
nagawa kong magtrabaho para sa 
iisang employer nang napakatagal. 
Sana ay magsilbing inspirasyon ang 
kuwento ko para magpursigi ang 
napakaraming FDW at naniniwala 
akong makakamit nila ang kanilang 
mga pangarap balang araw.

Ano pa ang gusto 
mong ibahagi sa iba 
pang FDW?
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Sundin ang mga tip na ito para maayos na 
mapamahalaan ang iyong kita at dumami ang iyong ipon:

Blessed Grace Social Services Ltd 
www.bgss.org.sg
8428 6377

Adullam Life Counselling
www.adullam.org.sg
6659 7844

Arise2Care Community Services
www.arise2care.sg
6909 0628

Association of Muslim 
Professionals
www.amp.org.sg
6416 3960

One Hope Centre
www.onehopecentre.org
6547 1011

I-scan ang QR code sa ibaba 
para i-download ang Money 
Management Guide:

Kung nagkakaproblema 
ka pa rin sa pera, 
makipag-usap sa iyong 
employer o employment 
agency, o sa alinman sa 
mga organisasyon  
sa ibaba:

Magtakda ng dami ng nais maipong pera

Magplano ng mga nakatakdang halaga 
ng pera na itatabi, ipanggagastos, at 
ipapadala sa pamilya

Magtabi muna bago ka gumastos o 
magpadala ng pera sa pamilya

Itala ang iyong paggastos para matiyak 
na hindi labis ang iyong paggastos

Itabi ang anumang sobrang pera

Regular na tingnan ang iyong ipon para 
matiyak na lumalaki ito

MAGING MAGALING SA PERA!

Magtipid para hindi mo na 
kailangang mangutang 
kung magkakaroon ng 

emergency!

#1

English BurmeseBahasa 
Indonesia

$$

Sanayin ang sarili na 
magtabi ng pera

Kapag 
nagtabi ng 

$3/araw

Mahigit  
$1,000/taon=

#2

04

Naapektuhan ba ng Covid-19 ang kita ng iyong pamilya?
Sa iyo ba umaasa ang pamilya mo pagdating sa pera?



$ $

$

MAGPADALA NG PERA SA  
PAMILYA GAMIT ANG E-REMITTANCE
Ligtas at madali ang pagpapadala ng pera sa pamilya gamit ang 
e-remittance. Ang kailangan mo lang ay bank account at mobile phone.

Ang E-remittance ay isang 
madaling paraan para 
magpadala ng pera sa iyong 
pamilya sa ibang bansa 
online. Magagawa ito  
kahit saan!

Huwag kailanman ibahagi ang 
iyong personal na banking ID, 
password/PIN, at mga One-Time 
Password (OTP) sa kahit na sino

Ibahagi lang ang larawan ng iyong 
work permit o makipag-video call 
lang para sa pag-verify kapag 
nakumpirma mo nang lisensyado 
ang ahente

Paano ligtas na  
mag-e-remit:

Ano ang e-remittance?

Balita ko, madali lang ang 
e-remittance! Paano ba ito?

Siguraduhing mayroon kang 
bank account*

1

Maghanap ng lisensyadong 
kumpanya ng remittance  
sa website ng Monetary  
Authority of Singapore
(https://eservices.mas.gov.sg/fid)

2

Ihanda ang mga detalyeng 
kinakailangan para sa iyong 
e-remittance (halimbawa. 
kumpletong pangalan, FIN 
number, pangalan at branch 
ng bangko)

3

INFORM

*Kung wala kang bank account at kailangan mo ng tulong 
sa pag-apply para rito, makipag-usap sa iyong employer. 
Hindi mo kailangan ng minimum na balanse bawat buwan 
o minimum na deposito kung magpapabukas ka ng POSB 
Payroll Account. Sumangguni sa sunod-sunod na hakbang 
na nasa www.posb.com.sg/fdwguide. Kung magbubukas 
ka ng bank account sa ibang bangko, pakitingnan muna 
ang mga kundisyon para sa pagbubukas at pagpapanatili 
ng account.

05



MANATILING LIGTAS 
AT PROTEKTAHAN 
ANG ISA’T ISA LABAN 
SA COVID-19

ALAGAAN ANG IYONG SARILI, 
ALAGAAN ANG IBA

Pinapabilis ng TraceTogether 
(TT) ang pagtukoy at pinipigilan 
nito ang pagkalat ng COVID-19. 
Gumagana ang TT App at Token sa 
pamamagitan ng pakikipagpalitan 
ng mga Bluetooth signal sa iba 
pang telepono o Token sa malapit, 
at hindi nito sinusubaybayan ang 
iyong lokasyon. Kakailanganin 
mong gamitin ang TT App o Token 
para sa mga SafeEntry check-in 
para mag-check in sa mga lugar 
tulad ng mga supermarket o mall. 

I-set up na ang TT App o tiyaking 
pinakabagong bersyon ang 
ginagamit mo. Maaari mo ring 
kunin ang Token sa isang CC 
malapit sa iyo. Kung maaari 
mong gamitin ang App, hindi mo 
kailangan ang Token.

Kung wala kang TT App, maaari kang kumuha ng TT Token sa Community 
Centre (CC) malapit sa address ng iyong tirahan na bukas para sa 
pamamahagi. Bisitahin ang https://token.gowhere.gov.sg para sa listahan 
ng mga CC.

I-scan ang QR 
code o pumunta sa 
tracetogether.gov.sg 
para i-download ang 
app. 

1

Ilunsad ang app.  
Magparehistro gamit ang 
iyong mobile number. 
Ilagay ang One-Time Pin 
na ipinadala sa iyo sa 
pamamagitan ng SMS.

2

Gawing aktibo  
ang Bluetooth. 
Kinakailangan ito para 
ma-notify ka kung na-
lantad ka sa COVID-19.

4

Tapos na ang  
pag-set up! 
Hayaang gumagana 
ang iyong app at  
naka-on ang iyong 
Bluetooth, hanggang sa 
matapos ang outbreak!
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Paano i-set up ang 
TT Mobile App

Para sa kaligtasan, 
huwag magtipon sa 

tabi ng kalsada

Huwag magbahagi 
ng pagkain sa  
mga kaibigan

Dapat may 1m  
layo sa pagitan ng 

mga grupo

Umiwas sa 
pagtitipon sa mga 

pampublikong 
lugar tulad ng 

mga istasyon ng 
MRT o bus dahil 

makakaharang ito sa 
mga dumadaan

Limitahan ang mga 
pagtitipon sa 8 

walong tao sa isang 
grupo; hindi dapat 
maghalo-halo ang 

mga grupo

Magsuot ng mask 
maliban kapag 

kumakain, umiinom, 
o nagsasagawa 
ng matitinding 

ehersisyo

Palaging dalhin 
ang token kapag 

lalabas ka.

Tingnan kung 
nagpapatay-sindi 
ang berdeng ilaw.

Gamitin ang TT App o Token 
para sa mga SafeEntry check-in. 

Tumawag sa 
6973 6511 
kung sira o 

nawala mo ang 
iyong token.

Paano Kunin at Gamitin

Dalhin ang iyong work permit card para sa pag-verify at magbigay ng 
numero sa pakikipag-ugnayan para sa pagpaparehistro.
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Panatilihing malinis ang iyong mga kamay!
Sundin ang 8 hakbang na ito at regular na 
maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig.

Magkabilang palad Pagitan ng mga daliri

1 2

Likod ng mga kamay

Ibaba ng mga hinlalaki

3

4

Likod ng mga daliri Mga kuko

5 6

Mga pulsuhan Magbanlaw at 
punasan para matuyo

7 8

3

Piliin ang iyong profile at 
ilagay ang mga detalye 
ng iyong FIN.
Nagbibigay-daan ito 
sa MOH na mabilis na 
ma-verify ang iyong 
pagkakakilanlan kung 
kailangan ka nilang 
makaugnayan.



MAG-INGAT SA MGA SCAM

MGA KUNDISYON SA WORK PERMIT

Kung makakatanggap ka ng mga mensaheng nag-
aalok ng magagandang rate ng interest sa utang o mga 
tawag na humihingi ng mga personal na detalye para 
mag-sign up para sa utang o makakuha ng premyo, 
posibleng mga scam ang mga ito. Maraming naiisip na 
paraan ang mga scammer para kunin sa mga inosente 
at walang kamalay-malay na biktima ang pinaghirapan 
nilang pera. Huwag magpabiktima!

Huwag na huwag sabihin ang iyong personal na 
impormasyon, mga detalye ng bangko, at OTP sa 
kahit na sino. Hindi kailanman hihingin sa iyo ng 
mga ahensya ng pamahalaan at mga bangko ang 
mga ganitong impormasyon.

Maaari ka lang magtrabaho bilang domestic 
worker, at maaari ka lang magtrabaho para sa 
employer at mga kapamilyang naninirahan sa 
address na kapareho ng sa iyo.

Hindi ka maaaring pagtrabahuhin ng iyong 
employer sa pinagtatrabahuhan niya o sa ibang 
bahay. Kung pipilitin kang gawin ito, mag-ulat sa 
MOM at tumawag kaagad sa 1800 339 5505.

Hindi ka maaaring magtrabaho nang part-time o 
magsimula ng sarili mong negosyo ng pagbebenta 
ng mga produkto sa iba pang FDW para kumita 
ng karagdagang pera. Kung mahuhuli kang 
nagsasagawa ng ganito, maaari kang pagbayarin 
ng multa at/o ikulong, at kakanselahin ang iyong 
work permit.

Kung papapuntahin ng iyong employer ang 
kanyang mga anak sa bahay ng isang kamag-anak 
kapag nagtatrabaho siya, maaari mong samahan 
ang mga anak sa bahay ng kamag-anak at doon 
sila bantayan. Pinapayagan ito hangga’t hindi ka 
inaatasang magsagawa ng mga gawaing-bahay 
sa bahay ng kamag-anak.

Protektahan ang iyong kapakanan at sundin ang 
mga kundisyong ito ng work permit

PINAPAYAGAN HINDI PINAPAYAGAN
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PATULOY NA MAKIPAG-UGNAYAN

Sumali sa “Brother Agony Session” na isinasagawa ng Foreign Domestic 
Worker Association for Social Support and Training (FAST) sa kanilang 
Facebook page. Ibahagi kung paano mo napapangasiwaan ang stress at 
makipag-usap tungkol sa kung paano magpanatili ng magandang relasyon sa 
iyong employer.

Petsa: Tuwing huling Linggo ng buwan
Website: www.facebook.com/fast.org.sg

Makipag-chat Tayo sa FAST

Mag-sign up para sa 
libreng membership 
sa FAST sa 
pamamagitan ng 
QR code!

Ang Centre for Domestic Employees (CDE) ay isang Non-Governmental 
Organisation na nagbibigay sa mga FDW at employer ng tulong at payo 
kaugnay ng pagtatrabaho.

Ang CDE ay may membership program para sa mga miyembro para 
makakuha sila ng mga rate na pangmiyembro sa kanilang mga partner, 
tulad ng sa pag-aayos ng buhok, mga serbisyo ng pagpapadala, mga 
serbisyong medikal, atbp. Bukas ang membership sa lahat ng FDW na 
nagtatrabaho sa Singapore at kasalukuyan itong LIBRE!

I-scan ang QR code o gamitin ang link ng url na 
www.cde.org.sg/cdemembership para sumali!

Libreng Membership sa CDE
Kumonekta sa 
CDE sa kanilang 
Facebook page ng 
Mga Miyembro!

MGA KAPAKI-PAKINABANG NA KONTAK PARA SA MGA EMERGENCY

MOM HELPLINE PARA SA MGA 
FOREIGN DOMESTIC WORKER 
(FDW)

Ministry of Manpower
1800 339 5505
Para sa tulong at payo sa 
kapakanan, sahod, at iba pang 
usaping nauugnay sa pagtatrabaho 

IBA PANG EMERGENCY

Pulis
999

Ambulansya / Bumbero
995

Bangladesh
6255 0075

Sri Lanka
6254 4595

Cambodia
6341 9785

Indonesia
6737 7422  
9295 3964

India
9172 9803

MGA EMBAHADA AT  
HIGH COMMISSION

Philippines 
6737 3977

Myanmar
6735 1672

Thailand
6737 2475 
8421 0105

IBA PANG HELPLINE

Archdiocesan Commission for the 
Pastoral Care of Migrants and 
Itinerant People (ACMI)
9188 9162

Association of Employment 
Agencies (Singapore)
6836 2618

Centre for Domestic Employees 
(CDE)
1800 2255 233 (24 na oras)

Foreign Domestic Worker 
Association for Social Support and 
Training (FAST)
1800 339 4357 (24 na oras)

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