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INFORM
Isang publikasyon ng Ministry of Manpower (MOM) para sa Mga Migranteng Pambahay na 
Manggagawa (Migrant Domestic Worker o MDW) sa Singapore

IKA-25 ISYU/ SETYEMBRE 2021 01

GABAY SA PAGPAPABUTI NG IYONG KAGALINGANG 
PANGKAISIPAN
Nais mo bang mas pagyamanin ang iyong kaalaman 
tungkol sa pamamahala ng stress? Mag-download 
ng kopya ng “Gabay sa Pagpapabuti ng iyong 
Kagalingang Pangkaisipan” na bukod-tanging ginawa 
para sa  mga MDW. Mababasa ito sa wikang Ingles, 
Tagalog, Bahasa Indonesia, Burmese at Tamil.  

MGA TAMPOK 
NA KWENTO:

Pakinggan si Jo-An Santiago 
Balberona kung paano niya 
pinapanatili ang magandang relasyon 
sa kanyang amo. - Pahina 2

Matutong pamahalaan ang iyong 
pananalapi tulad ni Siti Mujiati – 
Pahina 7

I-scan dito para 
basahin ang iba pang 
mga impormasyon 
tungkol sa gabay 
(QR code)
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Ang komunikasyon ay 
mahalaga sa pagtataguyod 
ng magandang relasyon sa 
iyong amo
Hayaan si Jo-An Santiago Balberona na 
magbahagi ng ilang mga tip sa pagpapanatili 
ng magandang relasyon sa kanyang amo

Q: Kumusta Jo-An! Ipakilala mo ang iyong sarili sa amin

A: Ako si Jo-An Santiago Balberona at ako ay ina ng tatlong bata. 14 na taon akong 
nagtrabaho sa Singapore. Sa mga araw ng aking pahinga, kumukuha ako ng mga kurso 
upang tulungan akong magawa nang maayos ang aking trabaho. Natutunan ko kung paano 
magluto ng iba’t ibang uri ng mga lutuin, napahusay ang aking mga kakayahan bilang isang 
tagapag-alaga, at pina-enroll ko pa ang aking sarili sa mga kursong nauugnay sa Teolohiya. 
Isa rin akong pinuno ng pangkat at boluntaryo sa ministeryo ng mga bata sa aking simbahan.
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Q: Sa tagal ng pagtatrabaho mo sa Singapore, paano mo mailalarawan 
ang iyong relasyon sa iyong amo?

Q: Mayroon ka bang mga tip na maibabahagi sa iba pang mga MDW?

Halos limang taon na ako nagtatrabaho sa aking kasalukuyang amo. Ang aking 
amo at ang pamilya ay maunawain, mabait at mapagbigay sa akin.

Nang minsan, nagising ako ng maraming beses sa gabi upang alagaan ang 
nagkasakit na sanggol ng aking amo. Napansin ng aking amo na pagod na ako 
at kinausap ako. Ipinaliwanag ko ang dahilan at pinayagan niya akong maka-
idlip pagkatapos kong tapusin ang aking mga gawain.

Minsan hindi ko naiintindihan ang mga tagubilin ng aking amo. Magalang 
kong hihilingin sa kanya na ulitin ang mga ito. Ngunit kung hindi ko pa rin 
naiintindihan, hindi ako mag-aatubiling humingi ng karagdagang palinawag. 
Hindi ako magkukunwaring naiintindihan ko dahil baka mauwi ako sa mas 
maraming pagkakamali.

A: Ang komunikasyon ay mahalaga sa pagpapanatili ng magandang relasyon sa iyong 
amo

I-check mo sa iyong amo at pagusapan niyo kung ano ang kanyang palagay tungkol sa 
trabaho mo.

Bigyan ng pansin at pakinggan ng maigi ang mga tagubilin ng iyong amo. Isulat ang 
mga ito upang madali mong matandaan ang mga ito.

Maging tapat at laging mag-sabi ng totoo.

Maging mapagpakumbaba at magalang sa iyong amo.

1

2

3

4



4

Pagtala ng bigat at taas ng MDW

Hindi pinapayagan ang amo o kinatawan ng amo sa silid ng pagsusuri.

Sa panahon ng pagsusuri, susuriin din ng doktor kung may mga palatandaan ng kahina-hinala 
at hindi maipaliwanag na pinsala.

Hinihikayat kang magbihis ng damit na maaaring magpadali ng mga pagsusuring ito, hal. maikling 
manggas na t-shirt at mga bermudas (shorts na ang haba ay may 1-inch bago ang tuhod).

Ang mga MDW ay hindi kinakailangang maghubad para sa isang komprehensibong pisikal 
na pagsusuri maliban na lang kung naghihinala ang doktor na mayroong mga pinsala sa mga 
lugar na natatakpan ng damit. Sa mga ganitong kaso, maaaring hilingin sa MDW na alisin ang 
isang bagay ng pananamit para sa pagsusuri.

Protektahan ang Iyong Sarili mula 
sa Pang-aabuso!

Mula Agosto 29, 2021, ang MOM ay nagsagawa ng ilang pagbabago sa mga 
kinakailangan ng 6ME para sa lahat ng MDW.

Kung ikaw ay inabuso o minaltrato 
ng iyong amo, dapat kang 
tumawag kaagad sa Pulisya (999) 
para humingi ng tulong.

1 Kung hindi ka makatawag sa telepono 
mula sa bahay ng iyong amo o sa 
iyong cellphone, maaari kang:

Mga Pagpapabuti sa Anim na Buwanang Medikal 
na Pagsusuri (6ME) para sa mga MDW

Humingi ng tulong mula sa iyong 
mga kapit-bahay, kapwa MDW o 
sinumang miyembro ng publiko.

Fill-upan at ipadala ang feedback 
form na ibinigay sayo sa iyong 
Settling-In-Program sa MOM. Hindi 
mo kailangan ng selyo. Ihulog 
lamang ito sa letterbox.

Sumulat ng simpleng sulat kasama 
ang iyong pangalan, numero ng 
Work Permit at address ng tirahan, 
at ipasa ito sa iyong kapit-bahay o 
sinumang miyembro ng publiko.
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Huwag mag-atubili o matakot sa paghingi ng tulong!
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Paalala sa Kaligtasan! Pag-iwas 
sa Mga Pagdulas at Pagdapa

Ang mga pagdulas at pagdapa ay ang pinaka-karaniwang uri ng aksidente 
sa bahay. Sa ilang mga kaso, ang mga ito ay maaari maging sanhi ng 
malubhang pinsala o pagkamatay. Ang mga karaniwang sanhi ay:

Madulas na kalatagan hal. 
basang sahig

Gumamit ng tuwalya o 
napkin (kitchen towel) upang 
patuyuin agad ang sahig 
kapag basa ito

Mga bagay na nakakalat o 
kawad ng kuryente na 
nasa sahig

Ayusin ang kalat sa sahig. 
Huwag hayaang nakakalat 
ang kawad ng kuryente dahil 
madali itong magpatalisod 
sa tao

Kulang ang pailaw

Buksan ang mga ilaw kapag 
gumagamit ng banyo o kung 
maglalakad sa hagdan 
sa gabi

Maiiwasan ang mga pagdulas at pagdapa. Gamitin ang listahan sa ibaba 
upang mapanatiling ligtas ang iyong sarili at ang mga taong nasa paligid mo!
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Ilegal na Pag-dedeploy/
Pagtatrabaho ng mga 
MDW ay isang Seryosong 
Pagkakasala

Ang amo ng isang MDW ay nagbebake at nagbenta ng mga matatamis 
na pagkain sa bahay. Hiniling niya ang kanyang dalawang MDW na 
tulungan siya sa pagbebake.

Sa paghiling sa kanyang dalawang MDW na tulungan siya sa kanyang 
negosyo sa bahay, ang amo ay nahatulan at namultahan ng $12,000.

Kung ikaw ay hinilingan ng iyong amo na magtrabaho para sa kanyang negosyo, dapat 
mong sagutin na labag sa batas kung gagawin mo ito. Kung nagpupumilit ang iyong amo, 
dapat kang tumawag sa MOM MDW Helpline (1800-339 5505) upang iulat ang kaso.

Huwag mag-alala na ang iyong trabaho ay maapektuhan kung gumawa ka ng isang ulat 
laban sa iyong amo. Kung balido ang iyong paratang, ilalagay ka ng MOM sa isang ligtas na 
bahay at papayagan kang makahanap ng bagong amo.

Isang salita 
ng pag-iingat: 

Sineseryoso ng MOM ang bawat paratang ng 
iligal na pag-dedeploy. Huwag gumawa ng hindi 
totoong paratang laban sa iyong amo. Isang 
pagkakasala ang pagbibigay ng hindi totoong 
impormasyon sa MOM. Makakasuhan ka sa korte 
at mamumultahan ng aabot hanggang $15,000 
at/o pagkulong ng aabot hanggang sa 12 buwan.
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Alamin Kung Paano Mag-ipon tulad ni Siti Mujiati

Binuksan ng Aidha ang aking isip at mga mata sa kung ano 
ang posible. Umaasa akong makakapagbukas ng sarili kong 
negosyo balang araw. Natanto ko ang kahalagahan ng pag-
iipon at pamamahala ng aking pananalapi! Sa mga naipon na 
ito, magagamit ko ang pera na ipinadala ko upang magtayo ng 
bahay sa aking bansa. Ito ay isang simpleng bahay lang, pero 
kahit papaano sa akin ito.

“

“

Nagsimulang magtrabaho si Siti sa Singapore mula 
noong 2012 upang suportahan ang kanyang pamilya sa 
kanyang sariling bansa. Noong 2016, nagparehistro siya 
sa kurso sa pananalapi, ‘Modyul 1 - Pamahalaan ang 
Iyong Pera at Teknolohiya’ sa Aidha, isang walang-kita 
na organisasyon. Pagkatapos nito, dumalo si Siti sa mga 
iba pang modyul at matagumpay na natapos ang kurso.

Matapos makumpleto ang kurso, nagbukas siya ng 
account sa bangko upang itago ang kanyang naipon. 
Sa loob lamang ng dalawang taon, nakaipon siya ng 
humigit-kumulang na $2,500!

Maipagmamalaki, at mapagkakatiwalaan niya ang mga 
natutunan niya. Ngayon, tinuturuan ni Siti ang kanyang 
mga anak na babae at binibigyang inspirasyon niya ang 
ibang tao kung paano pamahalaan ang kanilang pera.

Alamin kung paano 
pamahalaan ang iyong 
pananalapi sa Aidha!
Maliban sa pag-aaral kung paano pamahalaan ang 
pananalapi, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng 
kumpiyansa at mga kakayahan sa komunikasyon at 
pamumuno. Magkakaroon din sila ng maraming kasiyahan! 
Ang mga klase ay online na magaganap sa dalawang 
Linggo sa isang buwan. Pinanggalingan ng larawan: AIDHA

https://www.aidha.org/contact-us/courses-overview

Kinuha niya ang mga sumusunod 
na modyul:

Modyul 1 
Pamahalaan ang Iyong Pera 
at Teknolohiya

Modyul 2 
Planuhin ang Iyong 
Kinabukasan sa Pananalapi

Modyul 3 
Simulan ang Iyong Negosyo.



8

Magtipid sa iyong mga 
bayarin sa transportasyon 
sa pamamagitan ng 
EZ-Link card, NETS 
FlashPay card o POSB / 
DBS ATM card ngayon!

Bangladesh
6255 0075

Sri Lanka
6254 4595

Kambodya
6341 9785

Indonesiya
6737 7422  
9295 3964

Indiya
9172 9803

Pilipinas
6737 3977

Myanmar
6735 1672

Thailand
6737 2475 
8421 0105

Ministry of Manpower
1800 339 5505
Para kumuha ng asistansya at payo sa kagalingan, 
sahod at iba pang mga bagay na nauugnay sa trabaho

IBA PANG MGA 
EMERGENCY

Ambulansya/Sunog 
995

IBANG MGA 
HELPLINE

MGA EMBAHADA 
AT HIGH 
COMMISSIONS

Pulisya      
999

MGA KONTAK PANG-EMERGENCY

MOM HELPLINE PARA 
SA MGA MIGRANTENG 
PAMBAHAY NA 
MANGGAGAWA 
(MIGRANT DOMESTIC 
WORKERS O MDW)

Komisyon ng Arkdyosis para sa Pangangalagang 
Pastoral ng Mga Migrante at Taong Mapaglakbay 
(Archdiocesan Commission for the Pastoral Care of 
Migrants and Itinerant People o ACMI) 9188 9162

Asosasyon ng Mga Ahensya sa Pagtatrabaho 
(Singapore) (Association of Employment Agencies in 
Singapore) 6836 2618

Samahan ng Dayuhang Pambahay na Manggagawa 
para sa Panlipunang Suporta at Pagsasanay (Foreign 
Domestic Worker Association for Social Support and 
Training o FAST) 1800 339 4357 (24 hours)

Mga Samaritino ng Singapore (Samaritans of Singapore o 
SOS) 1800 221 4444 (24 hours)

Centre for Domestic Employees (CDE)
1800 2255 233 (24 Hours)


