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Mga Kalagayan sa Trabaho

□
Mahaba ang oras sa trabaho ngunit walang 
overtime pay

□
Kinausap ako ng amo na huwag magpahinga sa 
trabaho ngunit walang overtime pay

□
Binibigyan ako ng trabaho ng amo bukod sa 
dapat kong gawin.

□ Kinakaltasan ang sahod ko
□ Walang ibinibigay na payroll slip.

□
May payroll slip ngunit walang nakasulat na 
sariling wika.

□
May payroll slip ngunit walang nakasulat na 
sariling wika.

□
Kapag hindi ako sumang-ayon sa anumang 
nakalista sa itaas, tinatakot ako ng amo at ng 
broker na pauuwiin ako sa sarili kong bansa.
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Listahan para sa Human Trafficking 
□ Sinasaktan ako ng aking amo.

□
Sinabi ng amo / broker na kung ako ay hindi mabait at 
masunurin, sasaktan nila ang aking pamilya.

□
Tuwing ako ay lalabas, nagpapasama ng isang tao ang 
amo ko. Hindi ako maaring lumabas nang nag-iisa.

□
Ako ay naroon lamang sa aking tirahan dahil may 
kandado ang pintuan o may surveillance camera at hindi 
maaring lumabas.

□
Tuwing ako ay may kausap sa cellphone, nasa tabi ang 
amo at pinapakinggan ang aking mga salita.

□
Kapag gusto kong kausapin ang aking pamilya o mga 
kaibigan, kailangan kong kunin ang aking cellphone na 
itinatago ng amo para sa akin.

□
Subalit hindi ko gusto ang trabahong ito ngunit ang 
sabi ng amo / broker sa akin, kung ayaw kong gawin ay 
pupuntahan nila ang pamilya ko sa aking bayan.

□

Ang sinabi ng amo / broker sa simula ay aalagaan ko 
lamang ang matanda ngunit sa huli ay maraming ibang 
trabaho ang pinapagawa tulad ng pagluluto sa tindahan, 
pagtrabaho sa pabrika.

□

Ako ay pumunta rito sa Taiwan upang magtrabaho sa 
pabrika. Ngunit paglabas ko sa trabaho, gusto ng amo 
na tumuloy ako sa bahay nila para tulungan siya sa mga 
gawaing-bahay. Ang sabi niya, kapag ako ay tumanggi, 
pauuwiin niya ako sa aking bansa.

□

Pinapirma ako ng amo / broker ng ilang mga dokumento. 
Hindi ko alam kung ano ang pinirmahan ko. Pagkatapos 
ay sinabi nilang marami akong inutang sa kanila, 
kailangan kong gawin ang binibigay nilang trabaho para 
makabayad sa utang, o kaya sabihin nilang pumayag na 
ako sa mahabang oras ng trabaho at hindi ako bibigyan 
ng overtime pay.
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□

Ang amo / broker ay gumagamit ng maraming dahilan 
para kaltasan ang aking sahod. Kakaunting pera lamang 
ang natatanggap ko bawat buwan pero hindi pa rin 
nababayaran ang aking utang.

□
Dahil ako ay tumakas, wala akong ibang mapagpipilian 
kundi gumawa ng sexual trade / trabahong illegal labor.

□
Dahil hindi ako marunong ng salitang Intsik, hindi ko 
alam kung ano ang dapat kong gawin. Sexual trade at 
illegal labor na trabaho lamang ang maari kong gawin.

Listahan para sa Sexual Abuse

□
Ang amo o ang ibang tao sa pamilya ay magsasabi ng 
mga salitang ukol sa sex at nagbibigay sa akin ng hindi 
magandang pakiramdam.

□
Hinahawakan o hinahaplusan ng amo o ng ibang tao sa 
pamilya ang aking katawan, at hindi mabuti ang aking 
pakiramdam.

□
Ang amo o ang ibang tao sa pamilya ay hihiling na 
hawakan ko ang kanilang katawan at ako ay naaasiwa.

□
Sapilitan akong pinagkaroon ng sex relasyon sa amo o sa 
ibang tao sa pamilya.
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Kapag nagkaroon ng hindi makatwirang pagturing 
sa trabaho, maari mong gawin

□
Sino: Tandaan ang pangalan ng amo, telepono at 
tirahan

□
Ano: Ano ang nangyari? Ano ang ginagawa kong 
trabaho? Tandaan at isulat ang mga detalye.

□
Kailan: Tandaan at isulat ang mga detalye ng 
pagpasok at paglabas sa trabaho sa bawat araw, 
oras ng pahinga, araw ng pahinga.

□
Saan: Tandaan at isulat ang address ng lugar ng 
trabaho.

□

Bagay: Itago ang payroll slip sa bawat buwan. 
Kung ayaw ibigay ng amo, isulat ang natanggap na 
halaga ng sahod sa bawat buwan. Kapag nakikiusap 
sa amo, maaring i-rekord sa cellphone, recording 
pen o mp3 o kunan ng litrato.
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Kapag nagkaroon ng sexual abuse, maari mong 
gawin:

□
Sino: Tandaan ang pangalan ng maysala, ang hitsura at 
mga kakaibang katangian sa katawan

□

Ano: Ano ang mga ginawa niya sa akin? Tandaan 
ang mga detalye ng          pangyayari. Anong klaseng 
paglaban at pag-aalsa ang ginawa ko? Kanino ko sinabi 
ang pangyayaring ito?

□
Kailan: Kailan ito nangyari? Ilang ulit? Tandaan ang araw 
at oras ng pangyayari.

□
Saan: Saan ito nangyari? Sa aling lugar sa loob ng 
bahay? Pangalan ng hotel?

□

Bagay: Iwan at itago ang mga bagay na ebidensya. 
Huwag maghugas at huwag palitan ang kasuotan. 
Magmadaling tumungo sa ospital para magpa-eksamen 
(sa loob ng 3 araw). Kunin ang mga ebidensyang ginamit 
ng maysala tulad ng tissue paper, condom.

□
Pakiramdam: Ano ang naramdaman ko tungkol sa 
pangyayaring ito? Ano ang kalagayan ng katawan ko 
ngayon?
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