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INFORM

Isang publikasyon ng Ministry of Manpower (MOM) para sa Mga Migranteng Domestic
Worker (MDW) sa Singapore

PANGALAGAAN
ANG KAGALINGAN
NG IYONG
KAISIPAN
Hindi madaling pumunta sa Singapore nang
mag-isa upang kumita para suportahan ang iyong
sarili at ang iyong pamilya. Maaari kang makaramdam
ng labis na pagkapagod at pagkabalisa dahil ang
lahat ay bago at hindi pamilyar sayo. Maaari ka ring
makaramdam ng pananabik sa iyong mga mahal sa
buhay. Sa kabutihang palad, may mga paraan upang
pamahalaan mo ang iyong stress at maging isang mas
masayang MDW sa Singapore. Ituloy ang pagbabasa
upang mas marami ka pang matutunan at matuklasan!

NEWS

NILALAMAN
Eksklusibong panayam:
Pakinggan mula kay Pamela Bagagnan,
isang boluntaryo ng OFWKindness
Movement (OFWKM) kung ano ang
kanyang ginagawa sa kanyang araw
ng pahinga!
Tuklasin ang Mga Bagong Lugar na
Libangan!

$

$

$

?
?
Manalo ng
Papremyo

Basahin ang pahayagan na ito at sagutin
ang online na Pagsusulit para manalo ka ng
isang premyo mula sa amin. Sumali ka na sa
kasiyahan ngayon!

Kilalanin
si Pamela
Si Ms Pamela Bagagnan, 44, ay 13-taon nang
nagtratrabaho sa Singapore bilang isang MDW. Tulad ng
karamihan sa inyo, inaasahan ni Pamela na maaasikaso
niya ang kanyang mga personal na gawain at makibalita
sa mga kaibigan niya sa mga araw ng kanyang pahinga.
Gayunpaman, sa mga nagdaang taon, nagsimula siyang
gumawa ng mga kagiliw-giliw na aktibidad. Alamin natin
mula sa kanya!
Q: Maaari mo bang ibahagi sa amin kung
paano mo ginugugol ang iyong oras sa
araw ng iyong pahinga?
A: Volleyball ang dati kong paboritong isport na
nilalaro kasama ang mga kaibigan ko sa mga araw
ng aking pahinga. Nagkaroon pa ako ng sarili kong
pangkat! Ngunit tatlong taon na ang nakalilipas,
nang magsimula akong magboluntaryo sa
OFWKindness Movement (OFWKM), isang pangkat
ng MDW na nagboboluntaryo sa mga lokal na
kaganapan at mga gawaing pag-aabot ng tulong
sa mga nangangailangan tuwing mga araw ng
aming pahinga. Halimbawa, nakipagtulungan kami
sa LTA upang magsagawa ng mga “walkabout”
o lakaran at turuan ang mga tao tungkol sa
kaligtasan sa daan. Kamakailan lamang,
upang makatulong sa sitwasyon ng COVID-19,
nakipagtulungan din kami sa MOM upang turuan
ang mga kapwa MDW na obserbahan ang mga
hakbang sa ligtas na pagdistanya.

Q: Ano ang nag-uudyok sa iyo na gugulin
ang iyong araw ng pahinga sa gawaing
pagboboluntaryo at bakit?
A: Naniniwala ako sa pagboboluntaryo dahil
nakakatulong ako sa aking mga kaibigan at
iba pang mga MDW sa Singapore. Nais kong
maging isang huwaran para sa kanila at
gumawa ng mga pambihirang bagay. Bukod
dito, ang pagboboluntaryo ay nagpapabuti sa
aking kumpiyansa na makipag-ugnayan sa iba.
Maaari rin akong makakuha ng kaalaman sa
iba’t ibang mga sakop na gawain. Inaasahan
kong maiuwi ang natutunan ko pagbalik sa
aking bayan. Madalas akong nakikipag-usap
sa iba pang mga boluntaryo sa OFWKM. Lahat
kami ay nagbabahagi ng parehong saloobin sa
pagtulong sa iba. Nagdudulot ito sa amin ng
kaligayahan at kagalakan.

Naghahanap ka ba ng
pagkakataong gugulin ang iyong
araw ng pahinga nang may kabuluhan?
Nasisiyahan ka ba sa pakikipag-ugnayan sa mga tao?
Gustung-gusto mo ba ang mga panlabas na aktibidad?
Makakapagbigay ka ba ng ilang oras mula sa mga araw ng
iyong pahinga?
Kung ang kasagutan mo ay “Oo” sa lahat ng nasa itaas, ang OFWKM ang tamang
lugar para sa iyo!
Ang OFWKM ay naghahanap ng marami pang
mga boluntaryo na makakatulong sa maraming
mga kagiliw-giliw na kaganapan at aktibidad.
Maaari kang tumulong sa pag-organisa ng mga
aktibidad para sa kanilang mga miyembro o sa
pagbabahagi ng mga mensahe ukol sa mga
hakbang sa ligtas na pagdistanya. Marami pang
ibang mga aktibidad na pwede mong salihan.
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Magpalista na ngayon
bilang isang boluntaryo
sa OFWKM upang
makagawa ng pagbabago.

Ang pagtatrabaho para sa
Hindi Opisyal na Employer/
Amo ay labag sa batas

Magtrabaho lamang para sa iyong opisyal na employer/amo na nakasaad sa
iyong work permit card. Huwag magtrabaho para sa iba. Ang iyong mga araw
ng pahinga ay dapat gamitin upang makapagrelaks. Mag-enjoy sa pag-ukol ng
ilang oras kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan!

Gumagawa ka ng isang pagkakasala:
Kung gumagawa ka ng ibang trabaho bukod sa iyong
opisyal na employer, maging ito ay full-time o part time.

Nagtatrabaho sa
isang restawran

Nagtatrabaho sa
isang hair salon o
massage parlor

Nagtatrabaho sa
mga tindahan

Naglilinis ng bahay
ng iba

Nagbebenta ng mga
kalakal o handicrafts

Nakikibahagi sa
multi-level marketing

Kung nagtatayo ka ng
iyong sariling negosyo.

INSURANCE

MAHALAGA! Walang medical insurance kung ikaw ay napinsala
habang iligal na nagtatrabaho. Kung mahuli kang nagtatrabaho
ng iligal, mapaparusahan ka. Mapapabalik ka sa iyong bayan
at hindi ka na makakapagtrabaho sa Singapore. Hindi sulit na
mawala ang iyong trabaho upang kumita lamang ng kaunting
pera mula sa pagtatrabaho nang iligal.
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Pagsasagawa ng
mga mabuting gawi
upang makatulong
sa pamamahala
ng stress

Ang stress ay isang masidhing damdamin
na umeepekto sa emosyonal o pisikal na
kalagayan. Bagaman mabuti sa katawan ang
naidudulot ng kaunting stress, ang labis ay
nakakapinsala. Maaari itong maging sanhi ng
mga problema sa pagkabalisa at kalusugan.

Ano ang magagawa mo para pamahalaan ang stress?
Ang pagsasagawa ng mga mabuting gawi ay makakatulong sa pagprotekta sayo laban sa
nakakapinsalang epekto ng stress. Sundin ang mga tip na ito upang kontrolin ang iyong stress.

a) Alamin kung paano pamahalaan ang mga negatibong damdamin.
Manatiling kalmado at huwag hayaang pigilan ka ng mga
negatibong damdamin mula sa pagharap sa mga sitwasyon
na epektibo.
Tumigil sandali at huminga ng malalim bago ka kumilos o magsalita ng kahit ano.
Mag-isip at magsabi ng mga positibong salita tulad ng ‘Kaya ko’, at ‘Magagawa ko’..
Sabihin sa iyong sarili na palaging may iba pang mga solusyon sa iyong problema.
Bilangin ang iyong mga pagpapala.
Magsimula ng isang talaarawan upang isulat ang iyong mga saloobin o ipahayag ang
iyong mga damdamin.
Sumali sa mga aktibidad tuwing oras ng iyong pahinga na nakakapagpasaya sayo, tulad
ng pagbabasa o pakikinig ng musika.
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b) Alagaan ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng pagkain nang

maayos at regular na pag-eehersisyo. Maaari nitong mapabuti
ang iyong kalooban, mabawasan ang mga negatibong damdamin
at pahusayin ang paggana ng utak.
Bumuo ng Mga Mabubuting Gawi
sa Pagkain
Magkaroon ng regular na oras ng pagkain (huwag
ipagpaliban ang pagkain!)
Uminom ng tubig sa halip na matamis na inumin.
Kumain ng mas maraming prutas at gulay.

Ang pagkain ay ang fuel” o gasolina ng katawan. Ang tamang
“fuel” ay nagbibigay sa iyo ng pinakamahusay na pagganap!

Regular na Ehersisyo
Manatiling aktibo! Magpalista para sa mga libreng sesyon ng
pag-eehersisyo sa Center for Domestic Employees (CDE) o
Foreign Domestic Worker Association for Social Support and
Training (FAST).
Gamitin ang hagdan hangga’t maaari.
Magsagawa ng mga simpleng ehersisyo ng pagbabanat sa
umaga o sa panahon ng iyong pahinga. Maghangad tayo ng
10 minuto sa isang araw!
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Lumayo mula sa mga hindi
lisensyadong nagpapahiram ng pera
o “Unlicensed Moneylender (UML)”
Alam mo bang ang paghiram ng pera mula sa mga unlicensed
moneylenders (UMLs), kilala rin bilang mga loan sharks, ay labag sa batas?

Upang maiwasan na magkaroon ng problema sa batas, dapat mong
laging tandaan ang mga sumusunod:

�

�

Huwag tumugon sa mga mensahe / patalastas na humihiling sa iyo na mangutang. Ang
mga lisensyadong nagpapahiram ng pera ay hindi maaaring mag-alok ng mga pautang sa
pamamagitan ng SMS, Facebook o iba pang mga social media channel.
Huwag manghiram sa mga hindi kilalang tao (na maaaring UML). Sisingilin ka nila ng labis na
interes. Aabusuhin ka nila at ang iyong employer kung hindi mo mabayaran ang perang inutang.
Huwag tumulong sa anumang mga aktibidad ng UML. Halimbawa, huwag kumilos bilang
isang tagapada (runner), o bilang tagapamagitan (broker) para sa mga UML. Hindi mo dapat
tulungan ang sinumang UML na magbigay ng mga pautang sa iyong mga kaibigan bilang
kapalit ng anumang benepisyo.
Huwag hikayatin ang iyong mga kaibigan na manghiram sa anumang UML.
Huwag ipahiram ang iyong work permit sa trabaho sa iyong mga kaibigan upang manghiram
ng pera.
Kung nilapitan ka ng isang UML, tawagan ang Pulisya sa 999 o 1800 255 0000 o sabihin
sa iyong employer.

Hindi sigurado sa kung paano mas mahusay na
mapamahalaan ang iyong pananalapi at nais mo ang
karagdagang kaalaman?
Magpalista para sa bagong online na kursong,
‘Pamamahala ng Utang’ ng AIDHA. Ang maikling
kursong ito ay dinisenyo para sa lahat na nais
matuto ng mga tamang paraan upang maiwasan
at mapamahalaan ang utang. Saklaw din nito
ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga
regulasyong nauugnay sa paghiram sa Singapore.

Huwag mag-alala, ang
kurso ay libre! I-scan ang QR
Code para matingnan ang
website ng AIDHA para sa
pangkalahatang-ideya ng kurso
at mga detalye sa pagpapatala.

Maaapektuhan ang iyong trabaho
sa Singapore kung mahuhuli ka
na nanghihiram mula sa UML o
tumutulong sa kanila sa anumang
pamamaraan. Pauuwiin ka at hindi ka na
makakapagtrabahong muli.
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Alerto: Bumagsak ang MDW
mula sa Mataas na Lugar
Noong Marso 2021, isang MDW ay nahulog mula sa mataas na lugar habang naglilinis ng
bintana. Namatay siya mula sa maraming pinsala.
Ang nakapanlulumong insidenteng ito ay nagpapaalala sa atin na tunay ang panganib na
mahulog mula sa mataas na lugar, lalo na sa Singapore kung saan karamihan sa atin ay
nakatira sa mga matataas na gusali.
Tandaan ang mga sumusunod na alituntuning pangkaligtasan kapag gumagawa ng mga
gawaing-bahay:

Paglilinis ng mga bintana
Siguraduhing may mga rehas ang mga bintana at
naka-kandado ang mga ito sa lahat ng oras
habang naglilinis.
Ang iyong employer o ang isang tao na nasa hustong
gulang na ay kasama mo upang pangasiwaan ka.
Kapag naglilinis ng labas ng bintana na wala sa
“ground floor” o lebel ng lupa, gumamit ng mga
kagamitang panlinis ng bintana na may mga
napapahabang hawakan.
Huwag tatayo sa anumang naka-angat na plataporma.
Huwag lilinisin ang labas ng bintana kung ang bahay
ng employer mo ay walang mga rehas ang bintana.
Huwag umakyat sa isang plataporma o dumukwang sa
bintana para linisin ang labas ng bintana.

Pagsasampay ng mga labahin
Panatilihing nakalapat nang matatag ang iyong paa sa
sahig. Kailangang nasa likod ng bintana ang iyong buong
katawan at tuyo ang sahig.
Isampay ang mga mas mabibigat na damit nang mas
malapit sa braket, at ang mga mas magagaang damit sa
pinakadulo ng pole sa bracket.
Maging mas maingat kapag isinisilong na ang mga
sinampay kung mahangin at/o umuulan.it is windy
and/or raining.
Huwag yumuko nang masyadong palayo sa bintana para
maisuot ang pole sa
Huwag titingkayad at HUWAG KAILANMAN tatayo sa
mga silya, bangko o anumang iba pang naka-angat na
platform kapag nagsasampay o nagpapasok ng labada.
Huwag sampayan nang masyadong maraming damit
ang mga poles.
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Paglilibang: Tuklasin ang
mga Lugar na ito!

Amphitheatre
@20 Anderson Road

Bukas tuwing Linggo
mula alas-10 ng umaga
hanggang alas-5 ng hapon.

Hindi alam kung saan pupunta o kung ano
ang gagawin sa araw ng pahinga? Tuklasin
ang mga lugar na ito na espesyal na hinanda
para sa lahat ng mga MDW.

Magtipon Tayo
@ 99 Haig Road

Isang bagong lugar para sa mga MDW
na maaring puntahan sa iyong mga
araw ng pahinga. Bukas tuwing Linggo
hanggang sa katapusan ng Hulyo

Bisitahin ang CDE Facebook
para malaman ang mga
lingguhang mga aktibidad
at direksiyon kung paano
makakarating doon!

Mag-enjoy sa mga libreng aktibidad at serbisyo sa
maluwang na sentro na inaalok ng Central Domestic
Employees (CDE) at kanilang mga katuwang.

Ang FAST Hub @ 3 Chin Cheng Avenue
Isang Hub o Sentro para sa Mga Migranteng Domestic Worker (MDW).
Bukas araw-araw maliban sa tuwing Sabado at Lunes.
Binubuo ang clubhouse ng libangan, mga pasilidad pang-isports,
mga silid pang meditasyon, at mga malalawak na espasyo. Upang
ma-enjoy ang mga pasilidad, kailangan mo lamang na maging
isang miyembro ng FAST Club sa pamamagitan ng pagpapalista at
pagbabayad ng isang maliit na taunang bayad. Bilang isang miyembro,
matatamasa mo ang mga diskwento kapag ikaw ay nagpalista para
sa mga kurso sa pagsasanay.

Bisitahin ang FAST website sa www.fast.org.sg upang malaman ang Iba pang mga detalye at
kung paano makarating doon!

MGA MAKATUTULONG NA KONTAK PARA SA MGA EMERGENCY
Ministry of Manpower
1800 339 5505
Para sa tulong at payo sa kagalingan, sahod at
iba pang mga bagay na nauugnay sa trabaho

IBA PANG
HELPLINES

Archdiocesan Commission for the Pastoral Care of MGA EMBAHADA Bangladesh
6255 0075
Migrants and Itinerant People (ACMI)
AT HIGH
9188 9162
COMMISSIONS
Sri Lanka
6254 4595
Association of Employment Agencies (Singapore)
6836 2618
Cambodia
6341 9785
Foreign Domestic Worker Association for Social
Support and Training (FAST)
Indonesia
1800 339 4357 (24 hours)
6737 7422
9295 3964
Samaritans of Singapore (SOS)
1800 221 4444 (24 hours)
Centre for Domestic Employees(CDE)
1800 2255 233 (24 Hours)
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IBA PANG
EMERGENCIES

Pulis
999

Ambulansiya/Bumbero
995

MOM HELPLINE
PARA SA MGA
FOREIGN DOMESTIC
WORKERS (FDW)

India
9172 9803
Philippines
6737 3977
Myanmar
6735 1672
Thailand
6737 2475
8421 0105

