
IULAT ANG 
PANG-AABUSO
SA TRABAHO

Kung sa inyong paniwala ay inaabuso 
kayo ng inyong amo,

Dapat na malaman ito ng Canada!

Kung nagawa na ang ulat:
•itatalaga ang isang inspektor upang suriin ang 

kondisyon sa lugar na pinagtatrabahuhan. Ang 
inspekyon ay maaaring isagawa ng birtwal o sa 

mismong lugar ng trabaho
•Ang Employer ay Dapat patunayan ng 
employer o amo sa inspektor na natutugunan 

ang mga tuntunin at kondisyon ng programa at 
ang LMIAs

•Isasagawa ang desisyon batay sa 
ulat ng mga inspektor
•Maaring “Kasiya-siya ang Amo/ 

Employer” o kaya “Kinakailangang 
magbigay ng karampatang 

paliwanag ang Employer/ Amo”

•Maaring makipag-ugnayan ang Service 
Canada sa iyo para bigyan ka ng 

pinakabagong balita sa kinahinatnan ng kaso 
•Kung napatunayang hindi sumang-ayon ang 
Employer o amo, maaring makatanggap sila 

ng babala, hanggang sa multang 
nagkakahalaga ng $100,000, pagbawal na 

mag-empleyo ng mga dayuhang 
manggagawa, at ilathala ang kanilang 

impormasyon sa website ng gobyerno ng 
Canada para sa hindi nito pagsunod sa mga 

patakaran

•Maaring interbyuhin ng mga 
inspektor ang ibang mga 
manggagawa nang pribado
•Maaring kontakin ka ng Service 
Canada para sa iba pang 

impormasyon habang isinasagawa 
nila ang inspeksyon
•Maaring makipag-ugnayan ang 
Service Canada para bigyan ka ng 
pinakabagong balita sa kaso

•Kailangan mong magbigay ng mga detalye ng sitwasyon.
•Kailangan mo ring magbigay ng mga detalye tungkol sa iyong amo 
kagaya ng, pangalan ng amo, tirahan, numero ng LMIA (kung 
mayroon ka nito) at ang iyong contact information 
•Ang mga litrato o bidyu ay malaking tulong din sa pagtitipon ng mga 
impormasyon
•Maaari kang humiling ng interpreter o tagapagsalin para sa iyo upang 
madaling maintindihan ang mga pinag-usapan
•Maaari ka ring gumamit ng ikatlong partido /kasamahan sa 
komunidad para magayos ng ulat para sa iyo

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/report-abuse/tool.html

Tumawag sa Service Canada Tip Line:

1-866-602-9448
o iulat sa pamamagitan ng web portal ng Service Canada:

Iulat ang iyong amo kung hindi sila:

Paano magbigay ng pabatid o mag-ulat
ukol sa pang-aabuso sa trabaho:

nagbabayad sa iyo sa panahon ng quarantine
nagbibigay ng mga suplay na gamit sa paglilinis
nagbibigay ng tirahan na nasa magandang kondisyon
nagbibigay lugar ng trabaho na maayos at ligtas sa pang-aabuso

Inspeksyon sa Trabaho

Ang Service Canada 
ang gumagawa ng desisyon

Ihanda ang impormasyon

Feedback at Desisyon

Pagsangguni sa mga
manggagawa2

Hindi namin ipapaalam sa iyong
amo mga detalyeng iyong isiniwalat.
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May karapatan ang mga manggagawang 
nag-ulat ng pang-aabuso na panatilihing 
lihim ang kanilang pagkakakilanlan o identidad.

Your Identity
Will Remain 
Anonymous

Special thanks to
our Partners & 

Sponsors:

You Have
the Right to
Keep Your
Identity
Anonymous

Lubhang isinasaalang-alang ng 
Canada ang usapin hinggil sa pagsa-
samantala sa mga pansamantalang
dayuhang manggagawa.


