Ako ay isang nanny, at
tumatawag ako para alamin
ang aking karapatan……

Ah, dear, tama ang
tinawagan mo!
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Kasaysayan ng Domestic Workers at ang Ating Mga Karapatang Legal

Ako ba ay
Isang
Domestic
Worker?

Ipinagmamalaki ko
ang aking mabigat na
trabaho.

Ikaw ay isang
domestic worker
kung ikaw ay
nagtatrabaho sa
isang pribadong
tahanan at ikaw
ay:
•• Nanny o
nagaalaga ng
bata tagabigay
serbisyo o
provider
•• Caregiver
o attendant
ng mga may
kapansanan o
mga senyor,
•• Tagalinis bahay o tagapagluto,
•• Hardinero, o iba pang trabahador sa tahanan.
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lumalaban ang
mga manggagawa.
Pagbigyan natin
sila!

Kasaysayan ng Domestic Workers at ang Ating Mga Karapatang Legal

Noong 1938, isinabatas ng Kongreso ang Fair Labor
Standards Act na binibigyan proteksyon ang minimum
wage at overtime ng mga manggagawa sa US. Nakaugat
sa legasiya ng mga alipin sa US, dalawang susing grupo
ng mga manggagawa ang naisantabi: mga mangagawang
bukid at mga manggagawang bahay o domestic workers.
Tinanggihang aprobahan ng mga mambabatas na
taga-timog ang batas maliban na lamang kung hindi
isasama dito ang mga mangagawang bukid at mga
domestic worker. Ayaw nilang mabuksan ang pinto ng
pagkakapantay-pantay para sa mga afrikano-amerikano na
mayoryang komposisyon ng lakas-paggawang ito..

ok. maliban ang
mga mangagawang
bukid at mga domestic
worker, karamihan sa
kanila’y mga afrikanoamerikano!

Alamin ang Iyong Karapatan Booklet
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Kasaysayan ng Domestic Workers at ang Ating Mga Karapatang Legal

Noong 1968 – sa
si se puede!
rurok ng masang
protesta noong
Kilusan para sa
Karapatang Sibil
- dahil sa presyur
ng mamamayan,
Ang tanging dahilan na
ikinonsidera na
inani natin ang mga karapatang ito ay dahil nagCalifornia ang
kaisa at nagbigkis ang mga
tao para magorganisa!
posibilidad ng
minimum wage,
overtime, at iba pang proteksyon sa manggagawa
para sa mga domestic worker. Noong 1976, ipinasa ng
California ang Household Occupations Wage Order. Pero
hindi kasama rito yaong mga nagbibigay ng maraming oras
sa pagaalaga ng mga bata, mga senyor, at mga taong may
kapansanan.
Hindi kinonsidera ng mga mambabatas ang gawaing
pangbahay o domestic work bilang tunay na trabaho at
ikinakatwiran na
ginagawa ito ng
Inaasahan ko ang
trabahong ito para
mga tao bilang
masuportahan ang
aking pamilya.
“pinagmumulan
ng mga pabuyang
aktibidad” at “pandagdag na kita”
Naninindigan ang mga
manggagawang bukid sa inyo
lamang.
sa paghingi ng respeto sa
ating mga trabaho!
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Kasaysayan ng Domestic Workers at ang Ating Mga Karapatang Legal

Noong 2013, naipagwagi ng California Domestic Workers
Coalition ang Domestic Worker Bill of Rights.
Ginagarantiyahan ng batas na ito ang makasaysayang
mga proteksyon ng mga domestic worker, nagbibigay
proteksyon sa overtime ng mga manggagawang malaon
nang hindi naisasama.

“Ang tagumpay ay pagkilala ng ating mga gawain.
Matapos ang napakaraming taong nabubuhay na
pakubli, tayo ay nakikita. Sa ating laban, nagawa
natingt makipagkaisa sa mga alyado at ibang
mga organisasyon…bilang isang manggagawang
imigrante, ako ay may lakas sa pagdemanda at
pagunawa na ako ay may mga karapatan.”
—Sylvia López, leader
with Mujeres Unidas y Activas

Noong 2016, ang mga domestic worker sa buong
California ay muling nagkaisa at nagtagumpay
sa paggawa ng karapatan sa overtime na maging
permanente para sa lahat nga domestic worker sa
pamamagitan ng Senate Bill 1015. si se puede!
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Ako ay isang
Domestic
Worker!
Anong mga
Batas ang
sumasaklaw
sa akin?

Ako ay isang Domestic Worker! Anong mga Batas ang sumasaklaw sa akin?

Anong mga Batas ang
Aplikable sa akin?
May mga batas na pambansa, state, at pang-syudad na
nagbibigay sa iyo ng ligal na proteksyon. Kinakailangang
tumalima ang mga employer
sa batas na nagbibigay
ng pinakamataas
na proteksyon sa mga
manggagawa. Kadalasan
iyan ay ang batas ng
California (State) pero may
mga eksepsyon.
Ang booklet na ito ay
magpopokus sa inyong mga
karapatan sa pangkalahatan
sa ilalim ng batas ng
California. Ganunpaman,
maaaring may mas malaking
proteksyon ka sa ilalim
ng batas ng federal sa
ilang mga sirkumstasya.
Sasaklawin ng booklet na
ito sa partikular ang mga
proteksyon sa overtime sa
parehong mga batas ng California at Federal, ganunpaman
kumonsulta pa rin sa isang advocate para tukuyin kung
anong kombinasyon ng mga batas ang nagbibigay sa iyo
ng pinakamalawak na proteksyon.
Alamin ang Iyong Karapatan Booklet
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Ako ay isang Domestic Worker! Anong mga Batas ang sumasaklaw sa akin?

Paano naman ang tungkol
sa aking
istatus?
LAHAT NG MGA
IMIGRANTE AY MAY MGA
KARAPATAN BILANG
MANGGAGAWA!
Saklaw ka ng mga batas
sa batayang pasahod at
oras, anupaman ang iyong
istatus.
Ibig sabihin nito, may
papel ka man o wala, may
karapatan kang sumingil ng
sahod na karapatdapat sa iyo
at makapagsalita tungkol sa
iyong karapatan.
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Magkano ang
dapat ibayad
sa akin?

Magkano ang dapat ibayad sa akin?

Sa Panahong Natanggap ka
Sa panahong natanggap ka nang mamasukan at gayundin
sa anumang oras na magkaroon ng pagbabago sa iyong
sahod o sa impormasyon ng iyong employer, dapat kang
makatanggap ng notisyang nakasulat na sinasabi sa
iyo:
1. ang iyong (mga) rate of pay
2. kung ikaw ay babayaran ng orasan, by shift, arawan,
lingguhan, swelduhan, bawat piraso, komisyon, o 		
iba pa, kabilang na ang iyong bayad sa overtime, kung
aplikable,
3. gaano ka kadalas babayaran,
4. ang pangalan, tirahan at telepono ng employer at ang
pangalan, tirahan at telepono ng worker’s 				
compensation insurance ng iyong employer. .
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Karapatan sa Minimum na
Sahod

California Minimum Wage:
(para sa mga employer na may 25 empleyado o pababa)

$9.00 / Oras

$11.00/Oras

$10.00 / Oras

$12.00/Oras

$10.50/Oras

$13.00/Oras

(noong July 2014)

(noong Jan. 2016)

(noong Jan. 2018)

(sa Jan. 2019)

(sa Jan. 2020)

(sa Jan. 2021)
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Magkano ang dapat ibayad sa akin?

Lahat ng domestic worker ay nararapat makatanggap ng
minimum na sahod, maliban sa mga babysitter na ang
edad ay mababa sa 18 taong gulang at magulang, anak
o asawa ng employer. Ikaw ay dapat mabayaran ayon
sa pinakamataas na rate of pay na aplikable. Mula
noong nagkaroon ng federal minimum wage na $7.25
bawat oras, ikaw ay dapat mabayaran ayon sa mas mataas
na California minimum wage o sa lokal minimum wage ng
iyong syudad, tingnan ang susunod na pahina.

Magkano ang dapat ibayad sa akin?

Ang ilang syudad ay may mas mataas na
minimum wage. Upang malaman kung ang
inyong syudad ay mayroong lokal na minimum
wage, puntahan ang aming website:

www.cadomesticworkers.org/resources

Narinig nyo ba kung papaano natin naipataas
ang minimum wage? Kapag nagkakaisa tayo,
nagtatagumpay tayo!

Di tiyak kung ang inyong syudad ay mas
mataas na minimum wage? Tumawag sa
California Domestic Workers Coalition!
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PAPAANO KO
KAKALKULAHIN
ANG AKING
REGULAR RATE
NA BAYAD?

PAPAANO KO KAKALKULAHIN ANG AKING REGULAR RATE NA BAYAD?

Magkano ang dapat ibayad
sa akin?
Binabayaran
ako ng employer
ko ng $80 bawat
araw? Tama ba
iyon?

Pero Corazon,
palagi kang
nagtatrabaho
ng 12 oras bawat
araw. Hindi. Ang
bayad sa iyo ay
hindi sapat. Nalabag ang iyong
karapatan.
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At paano naman ako?
Binabayaran ako ng
taunang sweldo. Paano
natin malalaman na nababayaran tayo ng dapat
lamang ay sa atin sa ilalim
ng batas?

Una, kailangang alamin
mo: kung ano ang iyong
rate of pay o rate ng
sahod?

Ano ang “Regular Rate of
Pay” o “Regular Rate ng
Sahod”?

Bakit mahalaga na
malaman ko ang aking
regular rate of pay?

•• Para matiyak na ikaw ay binabayaran ng minimum wage
at overtime.
•• Kung ang iyong regular rate of pay ay MABABA sa
minimum wage, dapat mong tanggapin sa halip 		
ang minimum wage!
•• Kung dapat kang tumanggap ng overtime at
binabayaran ka lamang ng fixed salary, hindi kabilang
sa iyong sweldo ang overtime, anupaman ang
napagkasunduan ninyo ng iyong employer.
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PAPAANO KO KAKALKULAHIN ANG AKING REGULAR RATE NA BAYAD?

“Regular Rate of Pay” = ang iyong sahod bawat oras

PAPAANO KO KAKALKULAHIN ANG AKING REGULAR RATE NA BAYAD?

Paano kung ako ay
binabayaran sa bawat araw?
•• Kung ikaw ay binabayaran ng flat rate bawat araw, dapat
mong kalkulahin ang bayad sa iyo bawat araw para
malaman ang iyong regular rate of pay.
•• Sa ilalim ng batas ng California, ang arawang bayad ay
hinahati ng kabuuang oras na nakapagtrabaho sa isang
araw, na di lalampas sa 8 oras.
Halimbawa,
Kung binayaran ka ng $80 bawat araw at ikaw ay
nagtrabaho ng 8 oras:
$80 / 8 oras = $10 / oras
Kung binayaran ka ng $50 bawat araw at nagtrabaho ka
ng 6 oras:
$50 / 6 oras = $8.33 / oras:
Ang iyong regular rate of pay
is $8.33/oras. Kasama, iyan ay
mababa sa minimum wage! Iyan
ay pagnanakaw ng sahod!
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Paano kung ako ay
binabayaran ng buwanang
sweldo?

Halimbawa,
Kung ang iyong buwanang sweldo ay $1,600 bawat
buwan at nakapagtrabaho ka ng 50 oras:
$1,600 bawat buwan x 12 buwan = $19,200 bawat
taon.
Hatiin ito sa 52 linggo (sa loob ng isang taon) =
$369.23 bawat linggo.
Tapos, hatiin muli sa bilang ng lingguhang oras, na di
lalampas sa 40 ($369.23 bawat linggo/40 oras bawat
linggo) = $9.23 bawat oras. Ito ang iyong regular rate
of pay.
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PAPAANO KO KAKALKULAHIN ANG AKING REGULAR RATE NA BAYAD?

•• Sa ilalim ng batas ng California, kung ikaw ay
binabayaran ng buwanang sweldo, ang sweldo ay dapat
i-convert sa bawat oras.

Kwalipikado
ba ako
mag-overtime?

Karapatan Mabayaran ng
Overtime

Nararapat kaming
mabayaran sa aming
pagtrabaho!

Kwalipikado ba ako mag-overtime?

Sa pagpasa ng California Domestic Worker Bill of
Rights, karanihan sa mga domestic worker sa ngayon
ay karapatdapat nang makatanggap ng ilang anyo ng
overtime, pero may ilang mga eksepsyon. Ang iyong bayad
sa overtime ay depende sa tipo ng domestic work na iyong
ginagawa at kung ikaw ay live-in o live-out sa bahay ng
iyong employer.

Ang mamamayang
nagkakaisa kailanman
ay hindi magagapi!
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Kwalipikado ba ako mag-overtime?

Ano ang personal attendant?
Sa ilalim ng batas ng California, ang mga personal
attendant ay mga caregiver at tagapagalaga ng mga
bata na naggugugol ng malaking oras sa pagaalaga ng
mga bata, mga senior o taong may mga kapansanan.
Ang mga personal attendant ay maaaring mga live-in o
live-out na mga empleyado. Kapag lampas sa 20% ng
iyong oras bawat isang linggo ay nagugugol sa mga
responsibildad na hindi pangcaregiving, tulad ng
paglilinis ng bahay, ikaw ay HINDI isang personal
attendant.
Ang mga personal attendant ay orihinal na di kabilang
sa overtime protection, pero noong setyembre 2013
pinirmahan ng Governor at naisabatas ang California
Domestic Worker Bill of Rights (AB 241) na nagbibigay
overtime protection sa mga personal attendant! Nagkabisa
ang AB 241 noong January 1, 2014. Noong 2016,
naisagawa ng California Domestic Workers Coalition na
maging permanente ang karapatan sa overtime ng AB 241
sa pamamagitan ng pagpasa sa SB 1015.
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PERO SANDALI LAMANG, MAY
MGA HINDI KASALI……..
May ilang mga personal attendant na hindi kabilang sa
mga batas ng state sa overtime, kabilang ang:

2. ang magulang, mga lolo at lola, asawa, kapatid o anak ng
employer;
3. ang mga personal attendant na nagtatrabaho para sa taong
tumatanggap ng IHSS o binabayaran sa pamamagitan ng
Dept. of Developmental Services;
4. mga ilang nagaalaga ng mga bata ng mga pamilyang
pinopondohan ng state childcare.

Kwalipikado ba ako mag-overtime?

1. mga kaswal na babysitter o mga babysitter na mababa sa 18
ang edad;

Ang mga manggagawang ito ay maaaring masaklaw
ng mga batas ng federal sa overtime hangga’t sila ay
hindi mga kasamahan o live-in domestic worker na
direktang inupahan ng sambahayan na kung kanino ang
manggagawa ay nagbibigay ng mga serbisyo (direktang
inupahan).
Nota: Ang kaswal na mga babysitter ay hindi saklaw ng
overtime sa ilalim ng mga batas ng California o federal
man. Tingnan ang pahina 29.
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Kwalipikado ba ako mag-overtime?

Ako Ba Ay Isang Personal
Attendant?
Mga Tungkulin ng
Caregiving

Mga Tungkulin ng
Hindi Pang-caregiving

Pagpapakain ng kliyente

Paglilinis ng bahay

Pagpapaligo ng kliyente

Pagluluto

Pagdadamit sa Kliyente

Paglalaundry.

Pag-CR

Pagaayos ng higaan

Direktang Superbisyon
ng kliyente (hal., tulong
sa pag-CR, paglalakad,
paglilipat)

Iba pang gawain
kaugnay ng pagmimintina
ng kabahayan (hal.,
paggagarden)

Oras na Ginugol:
80% o lampas pa ng
iyong kabuuang oras
pagtrabaho

Oras na Ginugol: 20% o
mas mababa pa ng iyong
kabuuang oras pagtrabaho

Halimbawa, kung ikaw
ay nagtatrabaho ng 40
oras bawat linggo at
naggugugol ng lampas
sa 32 oras sa mga
gawain sa itaas, ikaw ay
isang personal attendant.

Halimbawa, kung ikaw
ay nagtatrabaho ng 40
oras bawat linggo at
naggugugol ng lampas
sa 8 oras sa mga gawain
sa itaas, ikaw ay HINDI
isang personal attendant.
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Ikaw Ay Hindi Personal
Attendant Kung…
…ginugugol mo ang mahigit sa 20% ng iyong lingguhang
mga oras sa mga gawaing hindi pang-caregiving.

Ako ay
tagapagluto!

Ako ay caregiver at
nanny, pero ginugugol
ang sobra 20% ng aking
oras pagtrabaho sa
pagluluto, paglilinis, at
pagla-laundry!

Ako ay
tagapaglinis
ng bahay!

Kwalipikado ba ako mag-overtime?

Ang mga domestic worker na hindi mga personal
attendant ay tumatanggap ng kakaibang tipo ng overtime
depende kung ikaw ay live-in o live-out na manggagawa.

Hindi tayo
mga personal
attendant
kunggayon!
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Kwalipikado ba ako mag-overtime?

Ano Ang Isang Kasambahay?
Sa ilalim ng batas federal, ang kasambahay ay isang
caregiver na nagbibigay pagalalay at proteksyon sa mga
senior at taong may mga kapansanan. Ang pagtulong
sa arawang aktibidades sa pangangalaga ng katawan
tulad ng pagdadamit/paglilipat, at paghahanda ng
pagkain ay hindi maaaring lumampas ng 20% ng
kabuuang oras ng trabaho sa isang linggo. Ang mga
serbisyong pangdomestiko na ginampanan pangunahin
para sa ibang kasapi ng kabahayan at mga serbisyong
kaugnay ng medikal para sa tao ay hindi mga serbisyong
pangkasambahay.
Kung ikaw ay kasambahay na direktang inupahan
ng kabahayan, ikaw ay di saklaw ng federal overtime
(matapos ang 40 oras sa isang linggo). Ikaw ay
sasaklawin ng mga batas ng state sa overtime. Tingnan
ang pahina 29.
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Ako Ba Ay Isang Kasambahay?
Mga Gawaing Hindi
Pangkasambahay

(Pagalalay at Proteksyon)

(Pangangalaga ng Sarili)

Mga Libangan (hal. mga sining,
pagbabasa)

Pagbibihis

Paglalaro ( hal., baraha, chess)

Pagaayos ng sarili

Pagalalay (pakikipagkwentuhan)

Pagpapaligo

Pagalalay sa paglalakad,
pagsagawa ng errands, sa mga
appointment, mga social event

Pagluluto

Paglilinis

Kwalipikado ba ako mag-overtime?

Gawain ng
Kasambahay

Pagtulong sa iba pang mga
pangarawaraw na aktibidades
Oras na Ginugol: 80% o mas
higit pa ng iyong kabuuang oras
paggawa

Oras na Ginugol: 20% o mas
mababa pa ng iyong kabuuang
oras paggawa

Halimbawa: kung nagtrabaho ka
ng 40 oras sa isang linggo at
ginugol mo ang 32 oras o higit pa
sa mga gawain sa itaaas, ikaw ay
kasambahay.

Halimbawa, kung nagtrabaho ka
ng apatnapung (40) oras sa isang
linggo at gumugol ka ng lampas
sa walong (8) oras sa mga
gawain sa itaas, ikaw ay hindi
maituturing na kasambahay.

Simula noong Enero 1, 2015, lahat ng mga domestic worker
maliban sa mga live-in domestic worker at kasambahay na direktang
inupahan ng kabahayan o pamilya ay tatanggap ng federal overtime
[matapos ang apatnapung (40) oras sa isang linggo]. Ang mga
manggagawang hindi kabilang sa ilalim ng batas federal ay maaaring
magkaroon ng proteksyon sa ilalim ng batas ng state.
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Paano ko
kakalkulahin
ang Aking
Overtime?

Ang Iyong Karapatan Sa
Overtime Ay Magkakaiba
Depende Sa Iyong Gawain
Overtime para sa mga Domestic Workers

ANONG TRABAHO ANG IYONG GINAGAWA?

Ikaw ba ay personal
attendant?

Ikaw ba ay live-in
na empleyado?

8/40/12

Direktang
Inupahan

Oo

Hindi

Oo

Hindi

Inupahan
ng
Ahensya

Inupahan
ng Ahensya

Direktang
Inupahan

Ikaw ba ay isang kasambahay?

Hindi
9 na oras na
may ika 6 at 7
Araw

Paano ko kakalkulahin ang Aking Overtime?

Nanny
Caregiver

Tagalinis Bahay.
Tagaluto. Gardener.

9/40 na may ika
6 at 7 Araw

Oo

Ikaw ba ay live-in na empleyado?

9/40

Hindi

Oo

9/45
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BUOD NG MGA BATAS SA OVERTIME
Ang mga batas federal at state ay parehong sumasaklaw sa mga
domestic worker. Magkatuwang nitong binibigyan ng overtime ang
lahat ng mga domestic workers sa California maliban sa mga kaswal
na mga babysitter. Sa ibaba ay kombinasyon ng mga batas federal at
state sa overtime na sinasalamin ang pinakamalaking mga proteksyon
sa mga manggagawa.

Paano ko kakalkulahin ang Aking Overtime?

8/40/12
•• 1.5x ng regular rate ng sahod para
sa trabahong lampas sa walong (8)
oras sa isang araw o apatnapung
(40) oras sa isang linggo
•• 2.0 X ng regular rate ng sahod
para sa trabahong lampas sa
labindalawang (12) oras sa isang
araw
•• 1.5X ng regular rate ng sahod
para sa unang walong (8) oras sa
ikapitong sunodsunod na araw

9 na Oras na may ika 6 at 7 Araw
•• 1.5x ng regular rate ng sahod para
sa trabahong lampas sa 9 na oras sa
isang araw.
•• Sa ikaanim at ikapitong sunodsunod
na Araw:
•• 1.5X ng regular rate para sa
unang siyam (9) na oras na
pagtrabaho
•• 2X ng regular rate kapag lampas
na ng siyam (9) na oras

•• 2.0 X ng regular rate ng sahod
para sa trabahong lampas
sa walong oras sa ikapitong
sunodsunod na araw

9/40
•• 1.5 x ng rate para sa trabahong
lampas sa siyam (9) na oras sa
isang araw
•• 1.5 x ng rate para sa trabahong
lampas sa apatnapung (40) oras
sa isang linggo

9/45
•• 1.5 x ng regular rate para sa
trabahong lampas ng siyam (9) na
oras sa isang araw
•• 1.5 x ng regular rate para
sa trabahong lampas sa
apatnaputlimang oras sa isang
linggo
30 Alamin ang Iyong Karapatan Booklet

9/40 with 6th and 7th Day:
•• 1.5X ng regular rate ng sahod
matapos ang 9 na oras sa isang
araw at.0 40 oras sa isang linggo
•• Sa ikaanim at ikapitong sunodsunod
na araw:
•• 1.5 X ng regular rate ng sahod
sa unang siyam (9) na oras at/o
apatnapung oras sa isang linggo
•• 2X ng regular rate ng sahod
pagkatapos ang siyam (9) na
oras

8/40/12 AY PARA SA MGA

LIVE-OUT NA DOMESTIC WORKER

Ang mga live-out na domestic worker na HINDI mga
personal attendant ay may karapatan sa:
•• 1.5X ng regular rate ng sahod para:
•• sa lahat ng oras na sobra sa 40 sa isang linggo, at
•• sa unang 8 oras ng ika-7 sunodsunod na araw sa
isang linggo
•• 2X ng regular rate ng sahod para:
•• sa lahat ng oras na sobra sa 12 oras sa isang araw,
at
•• sa sobra sa 8 oras sa ika-7 sunodsunod na araw sa
isang linggo
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Paano ko kakalkulahin ang Aking Overtime?

•• sa lahat ng oras na sobra sa 8 oras sa isang araw,

Paano ko kakalkulahin ang Aking Overtime?

Ang 9/40 iAy Para Sa
Karamihang* Mga Personal
Attendant
Kung ikaw ay isang personal attendant, pakikinabangan mo ang
karapatan na 9/45 overtime ng state sa Enero 1, 2014. Ang
mga regulasyon ng federal ay nagbago din noong Enero 1, 2015
na pinalalawak ang karapatan sa overtime sa ilalim ng batas ng
federal (lampas ng apatnapung oras bawat linggo) para sa mga
personal attendant.
Kung ikaw ay isang personal attendant at hindi ka kabilang sa
mga restriksyon sa pahina 23, ikaw ay nararapat tumanggap
ng overtime na:
•• 1.5X ng regular rate ng sahod matapos ang siyam (9) na
oras bawat araw (mula Enero 1, 2014)
•• 1.5X ng regular rate ng sahod matapos ang
apatnaputlimang oras sa isang linggo (sa pagitan ng
Enero 1, 2014 at Enero 1, 2015)
•• 1.5X ng regular rate ng sahod matapos ang apatnapung
oras sa isang linggo (mula Enero 1, 2015)
*Ang mga personal attendant na nagbibigay serbisyo
sa pamamagitan ng In Home Support Service
(IHSS) o Department of Developmental Services
(DDS) o nakakakuha ng pondo sa pamamagitan ng
ilang childcare funds ng state at sila’y hindi mga
kasambahay o mga live-in na inupahan ng kabahayan
ay may karapatan sa:
•• 1.5X ng regular rate ng sahod matapos ang apatnapung
oras sa isang linggo (mula Enero 1, 2015)
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Kung ikaw ay direktang inupahan ng kabahayan bilang isang
live-in na manggagawa o isang kasambahay at ikaw din ay
kinokonsisdera na isang personal attendant, ikaw ay may
karapatan sa (mula noong Enero 1, 2014)
•• 1.5 X ng regular rate ng iyong sahod matapos ang
siyam (9) na oras bawat araw
•• 1.5 X ng regular rate ng iyong sahod matapos ang
apatnaputlimang (45) oras sa isang linggo
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Paano ko kakalkulahin ang Aking Overtime?

Ang 9/45 ay para sa mga
personal attendant na
direktang inupahan ng
kabahayan at mga live-in
at/o mga kasambahay

Paano ko kakalkulahin ang Aking Overtime?

Ang Siyam (9) Na Oras Na May
Ika 6 at 7 Araw Ay Para Sa
Mga Live-in Domestic Worker
Na Direktang Inupahan Ng
Kabahayan
Kung ikaw ay isang live-in na empleyado, sa pangkalahatan
ibig sabihin nito ay ikaw ay nakatira sa tirahan ng iyong
employer, bilang rekisito ng trabaho, nang hindi bababa sa
lima o mas higit pang mga araw.
Ang live-in domestic worker na direktang inuupahan
ng kabahayan at hindi mga personal attendant ay may
karapatan sa:
•• 1.5 X ng regular rate ng sahod para sa trabahong
lampas sa siyam (9) na oras bawat araw
•• 1.5 X ng regular rate ng sahod para sa trabaho sa
unang siyam (9) na oras sa ika 6 at 7 sunodsunod na
araw
•• 2 X ng regular rate ng sahod para sa trabahong lampas
sa siyam (9) na oras sa ika 6 at 7 sunodsunod na araw
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Ang 9/40 Na May Ika 6 at 7 Araw
Ay Para Sa Mga Live-in Domestic
Worker Na Inupahan Ng Ahensiya
Ang live-in domestic worker na inupahan ng ahensiya at
hindi mga personal attendant ay may karapatan sa:

•• 1.5 X ng regular rate ng sahod para sa trabaho sa
unang siyam (9) na oras sa ika 6 at 7 sunodsunod na
araw
•• 2 X ng regular rate ng sahod para sa trabahong lampas
sa siyam (9) na oras sa ika 6 at 7 sunodsunod na araw
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Paano ko kakalkulahin ang Aking Overtime?

•• 1.5 X ng regular rate ng sahod para sa trabahong
lampas sa siyam (9) na oras bawat araw at/o
apatnapung oras sa isang linggo

Mayroon Ba
Akong Mga
Break Para
Kumain At
Magpahinga?

Karapatan Sa Mga Break
Para Makapagpahinga
Lahat ng mga
domestic
worker maliban
sa mga personal
attendant ay may
karapatan sa:

•• Dalawang 10-minutong break pahinga para sa mga shift
na lampas sa 6 na oras hanggang 10 oras;
•• Tatlong 10-minutong break pahinga para sa mga shift na
lampas sa 10 oras at hanggang 14 na oras;
•• Ang awtorisadong mga panahon ng pahinga ay binibilang
na oras ng trabaho at kailangan bayaran.
•• Hindi pinahihintulutan ang mga on-call o on-duty na mga
break para makapagpahinga. Kailangang ma-relieve ka
muna sa lahat ng iyong tungkulin habang nasa panahon ng
pahinga.
•• Kailangang magbayad ng isang karagdagang oras ang
employer sa regular rate na sahod ng empleyado sa bawat
araw ng pagtrabaho kapag nagkaroon ng paglabag sa
break para makapagpahinga.
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Mayroon Ba Akong Mga Break Para Kumain At Magpahinga?

•• Isang
10-minutong
break pahinga
para sa mga
shift mula 3
1/2 hanggang
6 na oras ang haba;

Karapatan Sa Mga Break
Para Makakain
Lahat ng mga domestic worker maliban sa mga personal
attendant ay may karapatan sa:

Mayroon Ba Akong Mga Break Para Kumain At Magpahinga?

•• 30-minutong break na walang bayad para kumain
para sa panahon ng trabaho na lampas sa 5 oras; sa
ikalawang panahon na 30-minuto para kumain kung ang
oras ng pagtrabaho ay lampas sa 10 oras sa isang araw.
•• Ang isang empleyado ay maaaring makipagkasunduan
na nakasulat na magkaroon siya ng on-duty na panahon
para kumain kapag hindi pinahihintulutan ng katangian ng
trabaho na ma-relieve siya sa lahat ng tungkulin. Maaaring
bawiin ito ng empleyado anumang oras. Kailangan bayaran
ang on-duty na panahon para kumain.
•• Ang isang empleyado na nagtatrabaho lamang ng 6 na
oras o mababa pa sa isang araw ay maaaring ipaubaya na
ang panahon para kumain.
•• Kung ang kabuuang oras pagtrabaho ng empleyado ay di
lalampas ng 12 oras bawat araw, maaari niyang ipaubaya
na ang ikalawang break para
kumain hanggat ang unang
panahon para kumain ay hindi
napaubaya.
•• Kailangang magbayad ang
employer ng isang karagdagang
oras sa regular rate na sahod
ng empleyado sa bawat araw
ng trabaho na naipagkaila
sa empleyado ang kanyang
karapatan sa mga break para
kumain.
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Ano ang aking
iba pang mga
karapatan?

Mayroon Ba Akong
Proteksyon Laban Sa
Pagkatanggal Sa Trabaho?

Ano ang aking iba pang mga karapatan?

Karamihang mga domestic worker ay mga “BATAY SA
KAGUSTUHAN” o “AT WILL” na mga empleyado. Ibig
sabihin nito ay sa pangkalahatan maaaring tanggalin ang
empleyado sa anumang dahilan o sa walang dahilan man.
Hindi kailangang bigyan ka ng notisya ng iyong employer
bago ka tanggalin sa trabaho.
Ganunpaman, iligal para sa isang employer na
tanggalin o bantaang tatanggalin ang isang
manggagawa sa pagtupad ng kanyang karapatan
sa paggawa tulad ng pagangal kaugnay ng minimum
na sahod o mga paglabag sa overtime o magfile ng
claim para sa mga di nabayarang mga sahod. Iligal
din halimbawa na tanggalin o bantaang tatanggalin
ng employer ang manggagawang umaangal ng sexual
harassment.
Iligal para sa employer ang magbantang tatawag
o tumawag sa imigrasyon o sa police laban
sa manggagawang ipinatutupad ang kanyang
karapatan sa paggawa. May mga mabigat na kabayaran
kung ang employer ay tumawag o nagbabantang tatawag
o sa imigrasyon o pulisya bilang ganti sa manggagawang
itinataguyod ang kanyang karapatan sa paggawa.
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Ano Ang Pagganti?
Kung ikaw ay……
•• nag-file o nagsabi sa iyong
employer ng magpa-file ng wage
claim
•• umaangal sa iyong employer
tungkol sa hindi ka nababayara
ng minimum na sahod o overtime
o di nabibigyan ng mga break
•• tumestigo sa isang pagdinig
tungkol sa wage claim

Iligal para sa iyong employer na…
•• Tanggalin ka sa trabaho
•• Bawasan ang iyong sahod
•• Pagbintangan ka ng di totoong pagnanakaw
•• Tawagan o magbantang tatawagan ang immigration o
ang police
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Ano ang aking iba pang mga karapatan?

•• nakipagusap sa isang ahensiya
ng gubyerno tungkol sa iyong
employer na hindi nagbabayad
ng mga takdang sahod o di
nagbibigay ng mga break

Bayad Na Mga Araw
Ng Pagkakasakit

Ano ang aking iba pang mga karapatan?

•• Noong o pagkatapos ng Enero 1, 2015,
kung ikaw ay nagtatrabaho sa California
para sa parehong employer nang di bababa sa 30 araw sa
loob ng isang taon, magkakaroon ka ng karapatan sa bayad
na mga araw ng pagkakasakit.
•• Noong o pagkatapos ng Hulyo 1, 2015, o kung ika’y
natanggap sa trabaho pagkatapos ng araw na iyon
magkakaroon ka ng isang (1) oras sa bawat 30 oras
na iyong pagtrabaho. Hindi mo magagamit ang sick
leave hanggat ikaw ay nakapagtrabaho na ng dibababa
sa siyamnapung (90) araw sa iyong employer. Hindi mo
kailangang humanap ng iyong kahalili bago mo magamit ang
may bayad na mga araw ng pagkakasakit.
•• Maaari mong gamitin hanggang 24 na oras o tatlong
araw na sick leave na total sa loob ng isang taon. Ang
mga di nagamit na sick leave ay kakarga sa susunod na taon.
•• Magagamit mo ang sick leave para sa iyong sarili o sa
pangangailangang pangkalusugan ng sinumang myembro
ng iyong pamilya o para sa ispesipikong layunin kung ikaw
ay biktima ng domestic violence, sexual assault o stalking
(pagsunod sunod sa tao o paniniktik na may masamang
intensyon).
•• Ang mga caregiver ng IHSS ay magkakaroon ng karapatan
sa bayad na mga araw ng pagkakasakit sa o pagkatapos ng
Hulyo 1, 2018.
•• May ilang syudad na may mga ordinasyang pangmunisipal
na nagtatakda ng bayad na panahon ng pakakasakit.
Tingnan ang cadomesticworkers.org/resources para sa
karagdagang impormasyon tungkol sa iiyong syudad.
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Harassment
•• Saklaw ng batas ng California sa harassment
ang sinumang employer na may isa o mas
marami pang empleyado. May proteksyon ang mga
domestic workers
sa ilalim ng batas
sa harassment.

•• Kinakailangang ang harassment ay matindi at/o
madalas para maging iligal sa batas.
•• Kung ikaw ay nakararanas ng harassment o
pangangabusong pisikal, kontakin ang iyong lokal na
domestic worker na organisasyon o legal advocate.
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Ano ang aking iba pang mga karapatan?

•• Hindi ka
maaaring
iharass ng
pasalita o
pisikal man ng
iyong employer
dahil sa iyong
kasarian, lahi,
relihiyon, oryentasyong sekswal at/o kapansanan.

Ano ang aking iba pang mga karapatan?

Nasaktan (Injury) Sa Trabaho

Maraming mga domestic worker ang may
karapatan sa mga benepisyo ng workers’
compensation o kompensasyon sa manggagawa.
Ang benepisyo ng kompensasyon sa manggagawa ay
nagbibigay ng lunas pangmedikal at kompensasyon
sa manggagawa na nasaktan o nagkaroon ng sakuna
kaugnay ng kanyang trabaho.
Ang pangkalahatang regulasyon ay mayroon kang
karapatan sa benepisyo ng kompensasyon sa
manggagawa kung ikaw ay nagtrabaho ng di bababa sa
52 oras para sa iyong employer sa loob ng 90-araw na
panahon bago ka naaksidente at kumita ng di bababa sa
$100 sa loob ng 90-araw na panahong iyon.
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Paano Ko
Pangangalagaan
Ang Aking
Karapatan At
Iingatan Ang Mga
Record Ng Aking
Trabaho?

Paano Ko Pangangalagaan Ang Aking Karapatan At Iingatan Ang Mga Record Ng Aking Trabaho?

Ingatan Ang Iyong
Sariling Mga Rekord Para
Mapangalagaan Ang Iyong
Karapatan
Laging subaybayan ang iyong mga oras ng
pagtrabaho at ang sahod na iyong natatanggap
- maging cheke at cash man. Kung ang iyong
natatanggap ay mga paystub, itabi ang mga ito.
•• maglaan ng notebook para sa pagtatala ng iyong
mga oras at sahod. Itala ang iyong mga break sa
pagkain, at ang mga araw na di ka nagtatrabaho.
•• itabi ang iyong mga rekord sa isang ligtas na lugar.
Kung ikaw ay isang live-in na manggagawa, itabi ito
sa isang pribadong lugar. Para sa lahat ng iba pang
mga manggagawa, itabi ang inyong mga rekord sa
inyong mga tahanan o sa ibang lugar (hindi sa inyong
pinagtatrabahuan).
Tingnan ang mga pahina 49-51 para sa halimbawang
porma ng pagrerekord. kung ikaw ay isang personal
attendant, tingnan ang mga pahina 52-56 para sa
halimbawa ng mga porma sa pagsubaybay ng iyong
tungkulin sa trabaho.
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Ingatan Ang Iyong
Sariling Mga Rekord Para
Mapangalagaan Ang Iyong
Mga Karapatan

Bakit kailangan
kong magingat ng
mga rekord?

Para magamit
mong ebidensya
sa iyong
pinaghirapang
trabaho!
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Paano Ko Pangangalagaan Ang Aking Karapatan At Iingatan Ang Mga Record Ng Aking Trabaho?

•• Kung ikaw ay isang childcare provider o isang
caregiver, kailangan mong magingat ng detalyadong
rekord ng mga tungkulin at oras na iginugol mo
para gawin ang mga ito para malaman kung ikaw ay
gumagawa ng 20% gawaing bahay.

Bakit Napakahalaga Ang
Pagiingat Ng Iyong Sariling
Mga Rekord?

Paano Ko Pangangalagaan Ang Aking Karapatan At Iingatan Ang Mga Record Ng Aking Trabaho?

•• Hindi palagiang nagtatago ng mga rekord ang
mga employer o nagiingat ng tamang impormasyon
kaugnay ng iyong mga oras at sahod
•• Maaari mong kailanganin sa kalaunan ang mga
rekord para patunayan na dapat may bayarang sahod
sa iyo bilang mga ebidensya na ikaw ay dapat
mabayaran ng tama!
•• Ang pagsubaybay sa oras bawat araw ay
makatutulong para malaman kung nalampasan mo
ang mga break para kumain o magpahinga, at kung
pwede kang mag-claim ng ekstrang isang oras na
bayad dahil di mo natanggap ang mga break na iyon.
•• Maaari mo ring subaybayan kung ilang panahon/oras
na ang iyong naipon para sa oras ng pagkakasakit o
sick time.
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SABADO
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IBA PANG LIBRENG
PANAHON NA
NAGKAROON KA
SA ARAW NA ITO?

$

$

$

$

$

$

$

PETSA NG
PAYCHECK AT
HALAGANG
IBINAYAD

REKORD NG GAWAIN

If Kung nagtatrabaho ka ng pareparehong oras sa isang linggo para sa
1 LAMANG NA EMPLOYER O AHENSYA:
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Kung nagtatrabaho ka para LAMANG SA 1 EMPLOYER O AHENSYA
at ang iyong oras ay nagbabagobago bawat linggo:

PAHINA ____ NG ____
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employer at kanilang
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PETSA NG
PAYCHECK AT
HALAGANG
IBINAYAD

REKORD NG GAWAIN

Kung ikaw ay Nagtatrabaho para sa SOBRA SA 1 EMPLOYER

Kung Ikaw Ay Isang Personal
Attendant, Subaybayan Ang
Iyong Ginagawa
Pangalan ng Kliyente:
# ng Tao sa Kabahayan:

Paano Ko Pangangalagaan Ang Aking Karapatan At Iingatan Ang Mga Record Ng Aking Trabaho?

ORA

LUNES

Baby Smith

4

EDAD:

Tipo ng Gawain:

Nanny  caregiver  live-in

 live-out

MARTES

MIYERKULES

HUWEBES

BIYERNES

9:00am Dating sa
trabaho;gawa
brkfast ng baby
(10min);
Feed bfast baby
(20min);
Clean up bfast
dishes(30min)

Dating sa
trabaho;gawa
brkfast ng baby
(10min);
Feed bfast baby
(20min);
Clean up bfast
dishes(30min)

Dating sa
trabaho;gawa
brkfast ng baby
(10min);
Feed bfast baby
(20min);
Clean up bfast
dishes(30min)

Dating sa
trabaho;gawa
brkfast ng baby
(10min);
Feed bfast baby
(20min);
Clean up bfast
dishes(30min)

Dating sa
OFF
trabaho;gawa
brkfast ng baby
(10min);
Feed bfast baby
(20min);
Clean up bfast
dishes(30min)

10:00am Laro baby; lakad
baby

Laro baby;handa Laro baby; lakad
ng lunch; lakad sa baby
kla se

Laro baby;handa Laro baby; lakad
ng lunch; lakad sa baby
kla se

11:00am Punta sa playground; pakain
baby

Music cla ss
(30min); pakain
baby

Punta sa playground; pakain
baby

Music cla ss
(30min); pakain
baby

Punta sa playground; pakain
baby

Noon

Patulog
baby(20min);kain
ako personal
lunch(20min);
personal na
pahinga(20min)

Patulog
baby(20min);kain
ako personal
lunch(20min);
personal na
pahinga(20min)

Patulog
baby(20min);kain
ako personal
lunch(20min);
personal na
pahinga(20min)

Patulog
baby(20min);kain
ako personal
lunch(20min);
personal na
pahinga(20min)

Linis bathroom;
nagplantsa

Linis kitchen;
Pahinga
mop ng sahig;dusting; linis living
room

Patulog
baby(20min);kain
ako personal
lunch(20min);
personal na
pahinga(20min)

1:00pm Linis kitchen;
Naglaba
mop ng sahig;dusting; linis living
room
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SAB

LIN

OFF

12 PM

11 AM

10 AM

9 AM

MIYERKULES

HUWEBES

MARTES

LUNES

ORA

LINGGO

Tipo ng Gawain:  Nanny  caregiver  live-in  live-out

# ng Tao sa Kabahayan:

Pangalan ng Kliyente:

BIYERNES

EDAD:

SABADO

HALIMBAWANG TSART PARA SA MGA PERSONAL ATTENDANT SA PAGREKORD NG MGA GAWAIN

Paano Ko Pangangalagaan Ang Aking Karapatan At Iingatan Ang Mga Record Ng Aking Trabaho?
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LUNES
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4 PM

3 PM

2 PM
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MARTES

LINGGO

ORA

1 PM

Tipo ng Gawain:  Nanny  caregiver  live-in  live-out

# ng Tao sa Kabahayan:

Pangalan ng Kliyente:

BIYERNES

EDAD:

SABADO

HALIMBAWANG TSART PARA SA MGA PERSONAL ATTENDANT SA PAGREKORD NG MGA GAWAIN
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ORA
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Paano Ko Pangangalagaan Ang Aking Karapatan At Iingatan Ang Mga Record Ng Aking Trabaho?

Sino ang
tatawagan ko
para humingi
ng tulong at
paano ako
makikisangkot?

Tumawag sa California
Domestic Worker Coalition!
Bawat isang karapatan na mayroon tayo, nakamtan natin ito
sapagkat ang mga taong wala nito ay iginiit na kamtin ito. Nagorganisa sila at ipinagwagi nila ito. Subalit kailangan nating
patuloy na magorganisa upang pangalagaan at palawakin ang
ating mga karapatan bilang mga domestic worker.

Sino ang tatawagan ko para humingi ng tulong at paano ako makikisangkot?

Ang mga manggagawang nagkakaisa kailanman ay di magagapi!

1. Para makatanggap ng mga update mula sa
California Domestic Workers Alliance, itext ang
RightsCA sa 97779.
2. Tumawag sa California Domestic Workers Coalition
Northern California: Mujeres Unidas y Activas
3543 18th Street, #23 San Francisco, CA 94110
(415) 625-3124
Southern California: Pilipino Workers Center
153 Glendale Blvd Los Angeles, CA 90026
(213) 250-4353
3. I-like kami sa facebook: www.facebook.com/
cadomesticworkers
4. I-email kami sa info@cadomesticworkers.org.
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Sino ang California Domestic
Worker Coalition?
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Sino ang tatawagan ko para humingi ng tulong at paano ako makikisangkot?

Kami ay isang koalisyon ng mga organisasyong grassroot
na mga domestic worker at mga tagasuporta mula sa
manggagawa, taong-simbahan, domestic employer, mga
komunidad ng mga kababaihan at magaaral, na nagnanais
itaguyod ang mga karapatan ng mga domestic worker na
siyang nagaalaga sa ating mga tahanan at mga mahal sa
buhay. Nagsamasama kami bilang isang network sa buong
state upang tiyakin na ang mga batas at ahensiya ng state ay
napoprotektahan ang mga domestic worker laban sa abuso
at mamulat ang lahat na mga tagaCalifornia na itaguyod ang
dignidad ng mga domestic worker sa ating mga tahanan.

Sino ang tatawagan ko para humingi ng tulong at paano ako makikisangkot?

Saan Ako
Maaaring
Makakuha Ng
Libreng Legal
Na Tulong?
•• Ang iyong karapatan
bilang manggagawa
ay ipinatutupad at
pinoprotektahan
ng California Labor
Commissioner (na kilala din bilang Division of Labor
Standards Enforcement o DLSE). Iniimbestigahan at
nilulutas ng DLSE ang mga angal tungkol sa retalyasyon,
pasahod, batang manggagawa, oras sa paggawa at mga
kondisyon sa paggawa.
•• Maaaring marecover ng isang manggagawa hanggang
tatlong taon na mga paglabag mula sa Labor Commissioner,
at kung siya ay magsasampa ng kaso sa korte hanggang
apat na taon.
PARA SA LIBRENG LEGAL NA TULONG O REFERRAL,
TUMAWAG SA:
Women’s Employment Rights Clinic (WERC)
Golden Gate University School of Law
536 Mission St, San Francisco
Telepono: 415-442-6647
*Nagbibigay ang WERC ng libreng konsultasyon, impormasyon
at referral at sa ilang mga pagkakataon, kumatawan sa mga
manggagawa.
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Ang libretong ito ay huling iniayon sa panahon noong October 3, 2018

