Mapagkukunan ng
Impormasyon para sa mga
Manggagawa ng NYC:

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon
Matutulungan ka rin naming iugnay ka sa:








Tulong sa Imigrasyon
Mga Klase sa Ingles
Abot-Kayang Seguro sa Kalusugan
Mga Benepisyong Pampubliko
Libreng Pinansyal na Pagpapayo
Libreng Paghahanda ng Buwis
Mga Programa sa Edukasyon at Pagsasanay

Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 311
o mag-email sa OLPS@dca.nyc.gov.

Pinoprotektahan at pinapahusay ng DCA ang pang-araw-araw
na buhay pang-ekonomiya ng mga residente ng New York upang
makalikha ng umuunlad na mga komunidad. Sa pamamagitan
ng trabaho ng aming Tanggapan ng Patakaran at Pamantayan
sa Paggawa, pinapalakas ng DCA ang mga pamilyang
nagtatrabaho sa pamamagitan ng pagbigay ng mga kagamitan
at mapagkukunan na kanilang kailangan upang makamit ang
pinansyal na kalusugan at balanse sa trabaho at buhay.
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Tanggapan ng
Patakaran at
Pamantayan
sa Paggawa
(Office of
Labor Policy
& Standards)

Tagalog | Tagalog

Ang Tanggapan ng Patakaran
at Pamantayan ng Paggawa ng
Kagawarang ng Ugnayang Mamimili
(Department of Consumer Affairs
Office of Labor Policy & Standards,
OLPS) ay ang pangunahing
mapagkukunan ng NYC para sa
mga manggagawa. Kami ay isang
nakalaang boses sa pamahalaan ng
Lungsod para sa mga manggagawa
ng NYC. Pinoprotektahan at
itinataguyod namin ang mga
pamantayan at patakaran ng
paggawa na lumilikha ng mga patas
na lugar ng trabaho upang masiguro
na lahat ng mga manggagawa ay
mapakikinabangan ang kanilang
mga karapatan, hindi alintana ang
katayuan sa imigrasyon.

Sangay ng Binabayarang
Pangangalaga (Paid Care Division)

Pagpapatupad
Ipinapatupad namin ang pangunahing mga batas at
tuntunin sa lugar ng trabaho sa NYC, kabilang ang:
 Batas sa May-Bayad na Bakasyon para
sa Pagkakasakit
 Batas sa Ang Malayang Pagtrabaho ay Hindi Libre
(Freelance Isn’t Free Act)
 Batas sa Benepisyo ng mga Commuter
 Batas sa Pagpapanatili ng mga Manggagawa
sa Grocery
 Mga Batas sa Pamumuhay na at Kasalukuyang
Sahod

Pagtanggap at Pagsangguni
ng Reklamo

Ano ang ginagawa namin para sa iyo:
Pagpapatupad
Pagtulong at Edukasyon
 angay ng Binabayarang Pangangalaga
S
(Paid Care Division)
Pagtanggap at Pagsangguni ng Reklamo
 ananaliksik, Pagtataguyod, at Pagbuo
P
ng Patakaran
Paano kami makakausap:
 umawag sa 311 (212-NEW-YORK sa
T
labas ng NYC). Itanong ang Paid Care,
Paid Sick Leave, Freelance Workers,
Grocery Workers, Commuter Benefits.
Mag-email sa OLPS@dca.nyc.gov
Mangyaring bumisita sa nyc.gov/dca

Mayroon kaming Sangay, na una sa ganitong klase,
na nakalaan sa pagtatanggol sa mga karapatan ng
mga binabayarang manggagawa ng pangangalaga,
katulad ng mga kawaning pantahanan sa
kalusugan, kawani sa personal na pangangalaga,
tagapaglingkod sa tahanan, tagapag-alaga ng bata,
tagapagbigay ng pangangalaga, at tagalinis ng
bahay; pagpapabuti ng kalidad ng mga trabaho ng
binabayarang pangangalaga; at pagpapatibay ng
sistema ng binabayarang pangangalaga.

Pagtulong at Edukasyon
Tinuturuan namin ang mga manggagawa—pati na rin
ang mga employer at ang publiko—tungkol sa mga
lokal, pang-estado, at pederal na mga proteksyon sa
lugar ng trabaho. Kami ay nakikipagtulungan sa mga
manggagawa at organisasyon ng manggagawa upang
tiyakin na alam ng mga manggagawa ang kanilang
mga karapatan at nagtataguyod para sa kanila.
Tinuturuan din namin ang mga employer tungkol sa
kanilang mga obligasyon sa ilalim ng mga batas sa
mga karapatan ng mga manggagawa upang bumuo
ng kultura ng pagsunod.

Kami ay tumatanggap ng mga reklamo tungkol sa
mga batas sa lugar ng trabaho at nag-iimbestiga
ng mga paghahabol sa ilalim ng mga batas na
ipinapatupad namin, katulad ng Batas sa May-Bayad
na Bakasyon para sa Pagkakasakit. Para sa ibang
mga isyu, iniuugnay namin ang mga manggagawa
sa mga kaugnay na mga ahensya ng pamahalaan,
tagapagbigay ng legal na serbisyo, at mga
mapagkukunan upang tulungan silang magamit at
protektahan ang kanilang mga karapatan at makuha
ang mga mahahalagang serbisyo.

Pananaliksik, Pagtataguyod,
at Pagbuo ng mga Patakaran
Nagsasagawa kami ng pananaliksik sa merkado ng
paggawa upang isulong ang mga bagong inisyatibo
sa patakaran na tumutugon sa nagbabagong
ekonomiya at nagpapalakas ng mga proteksyon lalo
na para sa mga manggagawang madaling malinlang,
kabilang ang mga taong may kulay, kababaihan,
at imigrante.

