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INFORM

Isang publication ng Ministry of Manpower (MOM) para sa mga Migrant Domestic Worker
(MDW) sa Singapore

MAG-INGAT AT
MANATILING
LIGTAS
Bagama’t naging panahong puno ng pagsubok
para sa lahat ang 2020 dahil sa COVID-19,
umasa tayong magiging mas-magandang taon
para sa lahat ang 2021!
Habang tuloy-tuloy na nagbabago ang
sitwasyon ng COVID-19, kailangan nating
manatiling alerto. Magpanatili ng ligtas na layo,
isuot ang iyong mask, at umiwas sa malalaking
pagtitipon at matataong lugar.
Hindi pa tapos ang paglaban sa pandemyang
ito. Patuloy nating gawin ang ating tungkulin
para panatilihing malusog at ligtas ang lahat!

Gusto naming malaman
ang iyong palagay!
Sabihin sa amin kung ano ang ginagawa mo
kapag off day mo at kung kumusta ang relasyon
ninyo ng employer mo.

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.

MATUTO NG MGA BAGONG
KASANAYAN SA OFF DAY MO
MATUTO NG MGA KAKAYAHAN SA CAREGIVING
TULAD NI JOE ANN CALVERO LONZANIDA
Mula pa noong 2007 siya nagtatrabaho sa
Singapore. Dahil sa karanasan niya sa una niyang
trabaho sa pag-aalaga ng mga nakatatandang
magulang, mas nagustuhan niya ang caregiving

ALAMIN KUNG PAANO PAMAHALAAN
ANG IYONG STRESS!
Hindi na ba kinakaya ang iyong trabaho?
Hindi nasasanay sa bagong sitwasyon?
Huwag matakot na makipag-ugnayan sa iyong
employer, mga kaibigan o ahensya ng trabaho at ibahagi
sa kanila ang iyong nararamdaman. Bago ka humantong
sa masasamang coping mechanism tulad ng pananakit
sa sarili, tandaang hindi ka nag-iisa at may mga taong
nag-aalala at gustong tumulong sa iyo.

Mga senyales ng stress

Dahil sa mga bagong kakayahan sa caregiving
na natutunan niya sa pamamagitan ng Foreign
Domestic Worker Association for Social Support
and Training (FAST), mas kumpiyansa si Joe Ann sa
pagsasagawa ng bago niyang tungkulin at tinaasan
din ang kanyang sahod.

“Lubos akong nagpapasalamat na nagtatrabaho
ako sa Singapore. Binigyan ako ng pagkakataong
pahusayin ang sarili ko para magawa ko nang
mas mahusay ang trabaho ko at magkaroon ako
ng mas mataas na sahod. Sana ay mahikayat ang
lahat ng MDW na pumasok sa mga kurso para
magkaroon sila ng mga tamang kakayahan para
magawa nila ang kanilang mga trabaho. Gusto ko
ring pasalamatan ang FAST para sa pagsuporta sa
mga MDW sa pamamagitan ng mga sangguniang
kasama ng mga kurso sa pagsasanay.”

Mapipili mo ring mag-upskill at mag-upgrade!
Pinasukan ni Joe Ann ang ‘Specialist Eldercare Programme,’
ang isa sa mga naka-subsidize na programa sa pagsasanay sa
caregiving na isinagawa ng isa sa mga provider sa pagsasanay
ng FAST sa tulong ng kanyang employer. Pinasukan ni Joe
Ann ang ‘Specialist Eldercare Programme,’ ang isa sa mga
naka-subsidize na programa sa pagsasanay sa caregiving na
isinagawa ng isa sa mga provider sa pagsasanay ng FAST sa
tulong ng kanyang employer.
Pumasok din siya sa programang nakatuon sa dementia at
pangangalaga sa pagtatapos ng buhay na nagbigay sa kanya
ng sertipiko para sa pagiging espesyalista noong 2020

Bisitahin ang website na
https://www.fast.org.sg/fast-training/
training-courses/ para tingnan ang
mga kurso
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Humingi kaagad
ng tulong kung
ikaw o ang sinuman sa
iyong mga kaibigan ay
nakakaranas ng anumang
senyales ng stress.

Pakiramdam na walang ibang
mapuntahan o walang pag-asa
Biglaang matinding emosyon (galit,
pagkalungkot, pagiging iritable,
kawalan ng pag-iingat).
Pagkakaroon ng madalas na
pabagu-bagong mood, masaya o
kaya ay malungkot.
Palaging nababahala, o kaya ay
natatakot

Iwasang saktan ang iyong sarili o ilagay ang
iyong sarili sa mapapanganib na sitwasyon.

Nagbabanggit o nag-iisip ng tungkol sa
pagpapatiwakal o pagkamatay.

Tandaang hindi ka nag-iisa at maraming tao
ang nag-aalala at gustong tumulong sa iyo

Kung nase-stress o nababalisa ka, gawin ang mga sumusunod:
Huminahon at makipagusap sa isang taong
pinagkakatiwalaan mo.

Humingi ng tulong sa
iyong ahensya ng trabaho.

Tumawag sa mga
sumusunod na NGO.
Centre for Domestic Employees (CDE)
www.cde.org.sg
1800 225 5233
Foreign Domestic Worker Association
for Social Support and Training (FAST)
www.fast.org.sg
1800 339 4357
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IWASAN ANG
PAGTITIPUNTIPON

Maaaring bawiin ng MOM ang
iyong permit sa pagtatrabaho kung
mahuhuli kang lumalabag sa Safe
Management Measures. Posible ring
maapektuhan ang pagtatrabaho mo
sa Singapore sa hinaharap.

Sa loob ng nakalipas na ilang
buwan, ginawa ng mga opisyal
ng MOM at NParks ang kanilang
tungkulin para matiyak na
nasusunod ang safe management
measures.

Umiwas sa pagtitipun-tipon
dahil isa itong paglabag na may
mabibigat na parusa.

Minamahal na
Customer,
pansamantalang
na-block ang iyong
ATM card.
Para i-activate,
pakitawagan kami sa
92323195 at ibigay
sa amin ang mga
detalye ng iyong bank
account at OTP.

Huwag magpabiktima!
Ang hindi pagsunod sa safe management measures
ay maaaring humantong sa mga multa at pagbawi
ng pass sa pagtatrabaho. Sa pagitan ng Hunyo at
Disyembre 2020, mahigit 100 MDW ang napatawan
ng parusa dahil sa paglabag sa Safe Management
Measures. Pinagmulta sila ng $300 - $1,000 dahil
sa pagtitipun-tipon sa malalaking grupo na higit sa
itinakdang limitasyon at dahil sa hindi pagsuot ng
mga mask.

Maging Responsable sa
Lipunan. Sumunod sa Safe
Management Measures (SMM)
Magpanatili ng 1 metrong layo mula sa iba
Umiwas sa matataong lugar
Panatilihing maliit ang grupo (8 pababa)
Manatili sa iisang grupo at
huwag makihalubilo.
Magsuot ng mask sa lahat ng pagkakataon
maliban kung kumakain o umiinom
Huwag magbahagi ng pagkain o kubyertos
sa mga kaibigan
Gamitin ang TraceTogether app o token
para padaliin ang contact tracing
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Protektahan ang Iyong Sarili Laban sa Mga Scam
Sa mga scam na ito, tatawag ang mga scammer at
magpapanggap sila na mula sila sa mga ahensya ng
pamahalaan tulad ng Singapore Police Force (SPF) o
Ministry of Manpower (MOM). Sasabihin nilang may
mga isyu sa iyong bank account at mag-aalok sila na
lutasin ang isyu. Hihingin din nila ang mga detalye
ng iyong credit card / bank account at ang iyong mga
One-Time Password (OTP).

Napansin nilang ilang isyung
maaaring mabawasan ang
malalaking pagtitipun-tipon
ng mga MDW, pakikihalubilo
sa pagitan ng mga grupo at
pagsasama-sama sa mga
lugar nang hindi sumusunod
sa mga hakbang para sa social
distancing.
Gustong hikayatin ng MOM at
mga kaakibat na ahensya, hal.
Nparks, ang lahat ng MDW na
manatiling alerto at sumunod sa
mga hakbang para sa kaligtasan
sa gitna ng COVID-19 para
maprotektahan ang kanilang
mga sarili at ang iba.

MGA SCAM NA PAGPAPANGGAP
BILANG OPISYAL NG PAMAHALAAN

#1

Umiwas sa pagtitipun-tipon sa mga
lugar na tulad ng mga istasyon ng MRT,
interchange ng bus, hintuan ng bus,
lakaran, overhead bridge at underpass
na posibleng magdulot ng pagharang.

#2
Para sa iyong kaligtasan,
huwag magtipon sa tabi
ng kalsada.

Huwag magbigay ng mga personal na detalye,
impormasyon ng bank account at one-time password
(OTP) sa kahit na sino.
Manatiling mahinahon at huwag sumagot sa SMS o
tawag.
I-block at iulat ang numero bilang scam.

Huwag sumagot sa mga ganitong uri ng mensahe

Protektahan ang Iyong Sarili Laban
sa Mga Scam na Pagnanakaw ng
WhatsApp Account.
Kumusta, pasensya na at
may hindi ako sinasadyang
naipadalang 6 digit na code sa
iyo. Puwede mo bang ipasa ito sa
akin? Kailangan ko na ito ngayon!

Posibleng makatanggap ka ng mga mensahe sa
WhatsApp na mukhang mula sa isang kaibigan o
kapamilya na hinihiling sa iyo na magpadala ng sixdigit na code sa pag-verify na hindi sinasadyang
naipadala sa iyo. Huwag sumagot sa mga ito dahil
maaaring mawala sa iyo ang WhatsApp account mo.
Congratulations! Minamahal na
Customer, nanalo ka ngayon lang
ng malaking premyo sa lotto na
$100 000. Pakipadala sa amin ang
mga detalye ng iyong bank account.

Posibleng makatanggap ka ng mga mensaheng
nagsasabing nanalo ka sa isang lucky draw at hinihingi
ang mga detalye ng iyong bank account para ipasa
ang mga napanalunan. Huwag sumagot sa mga
mensaheng ito.

Narito ang mga paraan kung paano ka
makakaiwas na mabiktima ng ganitong scam:
Mag-ingat sa mga kakaibang kahilingang
matatanggap sa WhatsApp, kahit na mga contact
mo sa WhatsApp ang nagpadala ng mga ito.
Huwag kailanman ibahagi ang mga code sa pagverify ng iyong WhatsApp account, personal na
impormasyon, detalye ng bank account o credit/
debit card at One Time Password (OTP) sa kahit
na sino, kabilang ang mga kapamilya at kaibigan.
I-enable ang feature na ‘Two-Step Verification’ Buksan ang WhatsApp at pumunta sa ‘Settings’ >
‘Account’ > ‘Two-step verification’ > ‘Enable’.
Baguhin ang default na PIN ng iyong voicemail
account para mapigilan ang madaling pag-access
ng mga scammer. Kung hindi mo ginagamit ang
voicemail account, makipag-ugnayan sa iyong
telco para ipa-deactivate ang feature.

Tumawag sa Anti-Scam Helpline sa 1800 722 6688 o
bisitahin ang www.scamalert.sg para matuto pa.
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TINGNAN ANG IMPORMASYON NG SAHOD MO
GAMIT ANG SGWORKPASS APP
Nagbibigay-daan sa iyo ang SGWorkpass App na tingnan ang pinakabago mong impormasyon
kaugnay ng pass sa pagtatrabaho, kabilang ang status ng pass, petsa ng pag-expire/pagbibigay/pagrenew/pagkakansela ng pass, trabaho at pangalan ng employer.

ALAM MO BA?

Off day na!
Ano’ng plano natin ngayon?

Ayon sa aming mga batas sa pagtatrabaho, maaari ka
lang magtrabaho bilang domestic worker sa address
na nakasaad sa iyong card ng permit sa pagtatrabaho.
Hindi ka maaaring magtrabaho nang part-time sa mga
off day mo para kumita ng extra.
Para sa iyong kapakanan, dapat gamitin ang iyong mga
off day para magpahinga, mag-recharge at mag-enjoy
sa oras na kasama ng iyong mga kapamilya o kaibigan.

Sabi ng kaibigan ko, puwede
tayong maglinis ng bahay
nang ilang oras at kikita
tayo ng extra!

Paano naman
ang pagbebenta?

BAGO: Matitingnan mo na ngayon ang impormasyon ng sahod mo sa SGWorkPass sa pamamagitan
ng pag-tap sa grey na bar na “See my Salary Information” at pag-log in gamit ang iyong Singpass.

PAG-SIGN UP PARA SA SINGPASS
Nagbibigay-daan sa iyo ang Singpass na secure na makipagtransaksyon sa
mga ahensya ng Pamahalaan online.

Mga dati nang may Permit sa Pagtatrabaho
Magparehistro para sa Singpass account
sa https://go.gov.sg/register-singpass
kung wala ka pang ganito. Pagkarehistro,
ipapadala sa nakarehistrong address ng
iyong employer ang pin sa Singpass.
Panatilihing kumpidensyal ang iyong
impormasyon ng Singpass

Mga bagong may Permit sa Pagtatrabaho
Irerehistro ka para sa Singpass
account bilang bahagi ng proseso ng
pagpaparehistro ng card sa MOM Services
Centre – Hall C.
Mangyaring maghanda ng password (binubuo
ng 8-24 na titik at numero, halimbawa Abde189ie) kapag bumisita ka sa MOM para
sa pagpaparehistro.
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Mga tip para protektahan
ang iyong account at
personal na impormasyon:
Huwag ibahagi ang iyong impormasyon sa pag-log in
Huwag umulit ng password: Posibleng manakaw
sa ibang hindi secure na website ang impormasyon
sa pag-log in at posibleng gamitin ang mga ito para
i-hack ang iyong Singpass account.

Ilegal na magtrabaho ng part-time
sa mga off day mo. Walang medical
insurance kung mapapahamak ka habang
nagtatrabaho nang ilegal. Kung mahuhuli
ka, puwede kang pagbayarin ng multa
at ikulong at babawiin ang permit mo sa
pagtatrabaho. Papauwiin ka at hindi mo
na masusuportahan ang pamilya mo.

Sa tingin ko, dapat nating
sulitin ang off day natin para
magpahinga at mag-recharge.

Isa rin iyang paglabag
na puwedeng
ikapahamak natin

May naisip ako! Gamitin
natin ang bakanteng
oras natin para pumasok
sa ilang kurso para may
matutunang bago!

Magandang
Ideya!

Regular na palitan ang iyong password.
Gumamit ng mahirap hulaang password na may mga
titik at numero at may 8 hanggang 24 na character.
Mag-ingat sa mga phishing site: Posibleng may mga
website na ginawa para magmukhang mga site ng
pamahalaan para linlangin ka sa pagbibigay ng iyong
mga personal na detalye. Palaging tingnan kung
tama ang URL (www.singpass.gov.sg), at tingnan
kung may icon na “kandado” sa address bar

Magandang
Ideya!
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Centre for Domestic Employees (CDE)
Ang CDE ay isang organisasyong hindi mula sa pamahalaan na maaaring
magbigay ng payo at tulong sa mga MDW sa mga isyung nauugnay sa
pagtatrabaho. Makipag-ugnayan sa kanila kung nakakaranas ka ng ilang
isyu sa trabaho.

24 na oras na Helpline
1800 2255 233
Address
Peninsula Plaza, 111
North Bridge Road #04-37
Singapore 179098
Mga Oras na Bukas
10am hanggang 6pm,
Lunes hanggang Huwebes,
Sabado at Linggo (maliban
tuwing Biyernes at
pampublikong holiday)

Tingnan ang Facebook
page ng CDE para
sa pinakabagong
impormasyon tungkol
sa serbisyo ng shuttle
at mga aktibidad o
detalye ng membership.

Bagong Puwesto sa Amphitheatre @
20 Anderson Road, Singapore 259978

Magbubukas ito tuwing Linggo mula 28 Peb 2021 hanggang sa katapusan ng Hunyo mula 10 am
hanggang 5 pm.
Gamitin ang mga LIBRENG serbisyo ng shuttle bus mula sa iba’t ibang lokasyon at mag-enjoy sa
maraming libreng aktibidad at serbisyo sa maluwag na center tulad ng mga handicraft, diskwento sa mga
kurso sa pagsasanay ng CDE at ng mga kasosyo nila.

MGA KAPAKI-PAKINABANG NA
KONTAK PARA SA MGA EMERGENCY
HELPLINE NG MOM PARA SA
MGA MIGRANT DOMESTIC
WORKER (MDW)
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
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IBA PANG HELPLINE
Archdiocesan Commission for
the Pastoral Care of Migrants
and Itinerant People (ACMI)
9188 9162
Association of Employment
Agencies (Singapore)
6836 2618
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)

MGA EMBAHADA AT HIGH
COMMISSION
Bangladesh
6255 0075

India
9172 9803

Sri Lanka
6254 4595

Philippines
6737 3977

Cambodia
6341 9785

Myanmar
6735 1672

Indonesia
6737 7422
9295 3964

Thailand
6737 2475
8421 0105

