
Ang pangalan ng iyong opisyal na employer ay nakasaad sa iyong work permit card. Isang 
pagkakasala sa batas kung magtatrabaho ka sa iba; o magsagawa ng hindi domestikong trabaho 
para sa iyong opisyal na employer. Ikaw ay pagmumultahin o makukulong dahil sa ilegal na 
pagtatrabaho. Papauwiin ka rin at hindi na makakapasok o makakapagtrabaho sa Singapore.

Bakit hindi gugulin ang iyong araw ng pahinga nang makabuluhan sa pamamagitan ng pagkuha 
ng kurso o mag-boluntaryo? Magbasa para malaman ang higit pa.

Mag-scan dito upang malaman ang listahan ng mga kapaki-pakinabang na mga contact

Para sa karagdagang impormasyon na may kaugnayan sa pagtatrabaho 
sa Singapore, tingnan ito:

Publications and resources 
(www.mom.gov.sg/
fdw-employer-resources)

Singapore Ministry of Manpower 
| Facebook
Mag-subscribe sa MOM Facebook ngayon!
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Isang publikasyon ng Ministry of Manpower (MOM) para sa Migrant Domestic Workers (MDWs) 
sa Singapore

Magsagawa ng domestic work para 
sa iyong opisyal na employer lamang
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Maayos ba ang pakikipag-ugnayan 
mo sa iyong employer?
May mga pagkakataon na hindi mo alam kung bakit 
nagagalit sa iyo ang iyong employer. Huwag matakot 
na tanungin ang iyong employer para sa (mga) 
dahilan. Maaaring masurpresa kang makita kung 
paano magagawa ng isang simpleng pag-uusap na 
lutasin ang hindi pagkakaunawaan at humantong 
sa mas mabuting relasyon sa iyong employer.

MOM Helpline para sa MDWs:
1800 339 5505

CDE (Centre para sa Domestic Employees): 
1800 225 5233 

FAST (Foreign Domestic Worker Association para 
sa Social Support at Training: 1800 339 4357 

AEAS (The Association of Employment Agencies): 
6836 2618  

Makipag-usap sa iyong employer kung may 
problema ka. Maaari mo ring tawagan ang 
mga sumusunod na helpline para sa tulong:

2

Mimik, itigil mo na ang kakatingin 
sa iyong telepono! Gusto mo bang 
kumpiskahin ko ang iyong telepono?

Mimik, bakit ka 
umiiyak?  

Pinagalitan ako 
ni Madam dahil 
nakipag-usap ako 
sa aking anak 
pagkatapos ng 
kanyang klase.

Maaari mong ipaliwanag ang iyong 
sitwasyon sa iyong employer at 
humingi ng pahintulot sa kanya na 
gamitin ang iyong telepono.

Madam, kakasimula pa lang ng anak 
ko sa pag-aaral at kailangang 
matulog ng mas maaga. Maaari ko 
bang gamitin ang telepono sa umaga 
para makipag-usap sa kanya?

Salamat sa pagsasabi sa akin. 
Maaari mong gamitin ang iyong 
telepono pagkatapos mong 
makumpleto ang iyong mga 
gawaing-bahay.

Madam, natapos ko na ang mga 
gawain ko sa umaga. Maaari ko na 
bang tawagan ang aking anak? 

Oo naman, sige! 

Salamat!



Maayos na mga Relasyon sa 
mga Employer
Sa pagdiriwang ng International Domestic Workers Day noong ika-16 ng Hunyo, 
pinarangalan natin ang ating mga Migrant Domestic Workers (MDWs) para sa kanilang 
walang sawang kontribusyon at walang pag-iimbot na dedikasyon sa mga pamilyang 
kanilang pinagtatrabahuhan.

Narito ang mga kuwento ng dalawang MDW at kanilang mga amo na bumuo ng isang 
maayos na relasyon sa pamamagitan ng pagtitiwala, suporta, at pangangalaga sa isa’t isa.
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Video 1 :  Kin Fun at MDW Than Sint Video 2:  Dr Tay at MDW Chona

I-scan ang QR code para makita ang kanilang mga kwento

Mga Tip sa Pangkaligtasan sa 
Elektrisidad 

Hindi sigurado kung paanong ligtas na 
mapapaandar ang maraming kasangkapan 
sa bahay ng iyong employer? Tandaan ang 
mga sumusunod na tip sa kaligtasan:

Suriin kung ang mga plug at mga kable ng kuryente ng 
mga kagamitang ito ay nasa mabuting kondisyon bago 
gamitin.

Patayin ang mga kasangkapan sa bahay at tanggalin 
ang plug sa saksakan kapag hindi ginagamit.

Huwag hawakan ang mga kasangkapan sa bahay, mga 
switch, mga plug at power points na basa ang mga kamay.

Huwag subukang kumpunihin ang mga kasangkapan sa 
bahay nang mag-isa.

Huwag i-overload ang mga saksakan ng kuryente 
sa pamamagitan ng pagsasaksak ng napakaraming 
kagamitan sa bahay sa isang saksakan ng kuryente.



Maging isang CDE 
Volunteer

May hilig ka bang maglingkod sa komunidad 
ng Migrant Domestic Worker? Sumali sa CDE 
bilang isang Volunteer at makibahagi sa

Bisitahin ang 
https://bit.ly/CDEVolunteerSignup, 
o i-scan ang QR upang malaman 
ang higit pa.

Mga Outreach na kaganapan at aktibidad

Ibahagi ang iyong mga kasanayan at 
kaalaman sa iba
Pagtulong sa komunidad na 
nangangailangan ng suporta

Kung nagdududa ka, tumawag sa Anti-Scam 
hotline sa 1800 772-6688.                                                                                         

Hinihikayat ng cash-on delivery (COD) scam ang mga 
customer na magbayad ng cash para sa mga parsela na

Para maiwasan ito, hindi ka dapat magbayad para sa mga 
bagay na hindi mo binili at tanggihan ang pagbabayad sa 
anumang kahina-hinalang parsela  

Nakikita ng mga biktima ang kanilang mga sarili na 
nagbabayad para sa mga walang kwentang bagay. 
Sa oras na iyon, nakuha na ng tagapag-hatid ang pera.

Ang pag-aaral ng mga kasanayan sa pagliligtas 
ng buhay tulad ng First Aid at Cardiopulmonary 
Resuscitation (CPR) ay magbibigay-daan sa 
iyo na tulungan ang mga tao sa paligid mo kung 
sakaling magkaroon ng emergency o kalamidad. 

Mangyaring magpa-rehistro kung interesado ka sa 
SCDF personnel sa Kenneth_TAY@scdf.gov.sg.

Mga migrant domestic workers na dumalo sa First 
Aid at CPR course

Bisitahin ang www.scdf.gov.sg
o i-scan ang QR Code para sa higit 
pang impormasyon.

Matuto ng Mga Kasanayan sa 
Pagliligtas ng Buhay

Ang kurso ay libre para sa lahat

Maging alerto sa mga Cash-on Delivery Scam 
sa panahon ng Great Singapore Sale

Hindi nila binili; o kaya naman ay

Hindi tugma sa kanilang binili
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