
Migrant Workers Hub  
200 - 7134 King George Blvd.

Surrey, BC V3W 5A3

Lunes – Sabado
Mula 9:00 am - 5:00 pm

Tel.: 778 591 9334 ext. 133, 190 at 152
WhatsApp: 236 889 8541

Email: migrantworkers@mosaicbc.org
www.mosaicbc.org/mwp

Pinondohan ng Migrant Worker Support Network ng Pamahalaan ng Canada

PROGRAMA PARA  
SA MIGRANT WORKERS

mailto:migrantworkers@mosaicbc.org
http://www.mosaicbc.org/mwp


TIP LINES
Health Line 811 | Employment Standards Branch 1 800 663 3316 

WorkSafeBC 1 888 967 5377 | Mga emergency i-dial ang 911
Service Canada Confidential Tip Line 1-800-602-9448

Upang Ireport ang Fraud o Pandaraya online   
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/fraud.html

Ano ang inaalok ng programang ito?
Not-for profits
•  Kooperasyon upang madagdagan ang kaalaman at 

kapasidad ng mga nagsusuportang organisasyon, 
nang matugunan nila ang mga pangangailangan ng 
migrant workers at/o employers.

Migrant Workers
•  Itinuturo sa migrant workers kung ano ang kanilang 

mga karapatan at kung ano ang accessible services 
at resources;

•  Naglalaan ng mapapagkatiwalaang lugar kung saan 
mairereport ang mga problema at alalahanin, o ang 
mga paratang ng abuso o kamalian;

•  Tumutulong sa pag-file ng mga reklamo mula sa 
Employment Standards Branch at sa WorkSafeBC;

•  Nagbibigay-suporta sa aplikasyon para sa open work 
permit na inaabuso;

• Info sessions, resource fairs, at  workshops.
Employers
•  Pagbigay-suporta sa mga employer nang 

maunawaan nila ang mga kondisyon at requirements 
ng Temporary Foreign Worker Program.

Mga halimbawa ng abuso  
o panganib na maabuso
Pagdarama ng abuso
•   Ang manggagawa ay pinagbabantahan ng 

kanyang employer kapag siya’y nagreklamo 
tungkol sa kanyang kalusugan, o mga 
kondisyon sa trabaho;

•  Ang employer ay hindi nagbabayad ng mga 
suweldo sa manggagawa;

•  Ang manggagawa ay pinupuwersang 
magtrabaho sa isang ‘di-ligtas na kapaligiran.

Panganib na maabuso 
•  Ang manggagawa ay maaring patuloy na 

maaabuso kung siya’y bumalik sa parehong 
employer na iyon;

•  Maaring hindi diretsong nakadarama ng  
abuso ang manggagawa, pero siya’y nasa  
isang sitwasyon kung saan ang kanyang  
mga kasamahan sa trabaho ay inaabuso  
ng kanyang employer.

[Filipino]

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

