UNAWAIN ANG RETALYASYON:

RCI (TAGALOG)

Ang Tanggapan
ng Komisyoner sa
Paggawa,

PROTECTED ACTIVITy + ADVERSE ACTION + CAUSAL CONNECTION
Ang retalyasyon ay nagaganap kung ikaw ay pinaparusahan ng iyong
employer sa trabaho dahil ikaw ay gumawa ng isang “protected activity.”

+

PROTECTED
ACTIVITy

Kung ginawa mo ang iyong mga karapatan sa lugar ng paggawa, ikaw ay
may proteksyon sa ilalim ng mga batas laban sa retalyasyon-ngunit hindi
lahat ng aktibidad ay may proteksyon.
KASAMA SA MGA PROTECTED ACTIVITIES Ay:
• Pagtanggi na magtrabaho sa isang hindi ligtas na kondisyon
o magreklamo hinggil sa kalusugan at kaligtasan ng mga kondisyon sa
iyong boss, sa isang ahensya ng gobyerno, o isang unyon ng paggawa.
• Paghahain ng isang wage claim sa tanggapan ng
Komisyoner sa Paggawa o pagrereklamo sa iyong employer
hinggil sa hindi binayarang sahod.
• Pagtetestigo para suportahan ang isang wage claim ng ka-trabaho.
• Pagtulong sa imbestigasyon ng isang ahensya ng gobyerno
hinggil sa iyong employer.
• Pagtanggi na pumirma sa isang kasunduan na hindi ka
magrereklamo laban sa iyong employer o kaya ay mag-ulat
ng impormasyon hinggil sa kondisyon ng paggawa na
pinapatupad ng employer.
• Panatiliing tama ang iyong personal na impormasyon tulad ng
social security number o ibang mga kaugnay na impormasyon hinggil sa
iyong pagtatrabaho dahil sa pagbabago ng iyong istatus sa imigrasyon.
• Paggamit ng sick leave para maalagaan ang iyong anak na
may sakit, magulang o domestic partner.
• Hindi pagpasok para tugunan ang isang domestic violence,
o krimen ng sexual assault para sa kalusugan, kaligtasan o
welfare mo at ng iyong mga anak o dumalo sa mga proceedings sa
korte na may kaugnayan sa pag-abuso o pagsalakay o assault.
• Paghiling ng isang resonableng panahon at pribadong
espasyo para sa pagkuha ng gatas mula sa iyong dibdib/suso.

+

ADVERSE
ACTION

na tinatawag ding Division of Labor Standards
Enforcement (DLSE), ay isang bahagi ng California
Department of Industrial Relations. Ang Tanggapan ng
Komisyoner sa Paggawa ay ang ahensya ng estado na
nag-iimbestiga ng mga reklamo ng mga manggagawa
na nagsasakatuparan o gumagamit ang kanilang mga
karapatan sa paggawa sa lugar ng kanilang trabaho.
Ang ahensyang ito ang siyang nagpapatupad ng
mga istandard sa paggawa para tiyakin na ang mga
empleyado ay hindi pinapayagang magtrabaho sa
ilalim ng mga wala sa istandard at labag sa batas na
mga kalagayan sa paggawa. Pinangangalagaan din
nito ang mga employer na sumusunod sa batas mula
sa pakikipaglaban o pakikipag-kompetensya doon sa
mga hindi sumusunod.

Kabilang sa “adverse action” ang anumang makabuluhan o significant na
pagbabago sa iyong pagtatrabaho na pumipigil sa iyo na gawin ang iyong
mga karapatan sa trabaho tulad ng paghain ng mga reklamo para sa mga
paglabag sa paggawa.
KABILANG DIN DITO Ay ANG SUMUSUNOD:
•
•
•

+

Pagtanggal, suspension, paglipat o demosyon.
Pagbabago sa oras o sahod.
Pagdidisiplina o pagbabanta.

CAUSAL
CONNECTION

Habang nire-rebyu ng Labor Commissioner’s Retaliation Complaint
Investigation Unit ang iyong reklamo, kailangang nila ng mga ebidensya na
nagpapakita na gumawa ng aksyon ang iyong employer laban sa iyo dahil
ikaw ay lumahok sa isang aktibidad na protektado, at hindi sa ano
mang dahilan pa. Ang tawag dito ay “causal connection.”

MGA LOKASYON NG MGA OPISINA
NG KOMISYONER NG PAGGAWA

MAKIKITA ANG CAUSAL CONNECTION SA PAMAMAGITAN NG:
•

•

•

Isang aksyong pandisiplina na ipinataw sa iyo agad matapos
ang maikling panahon na ikaw ay lumahok o gumawa ng isang
aktibidad na protektado.
Mga komento mula sa iyong employer na nagsasabi na ipinataw sa
iyo ang aksyong pandisiplina bilang parusa sa paggawa mo ng iyong
aktibidad na protektado.
Ang ibang pagtrato sa iyo ng iyong employer kaysa sa pagtrato nya
sa ibang mga kapwa mo manggagawa na hindi lumahok sa mga
aktibidad na protektado.

ANG MGA MANGGAGAWANG IMIGRANTE AY PROTEKTADO MULA SA RETALYASYON:
Isang paglabag sa batas kung ang iyong employer o kaya ang abogado ng iyong employer ay magre-report o magbabanta
na ire-report ang iyong istatus sa imigrasyon dahil ginamit moa ng iyong mga karapatan sa lugar ng trabaho. Halimbawa,
pinagbabawal ng batas sa mga employer at mga abogado nito ang paggawa ng mga sumusunod na aksyon laban sa mga
manggagawa na na gumamit ng kanilang mga karapatan sa paggawa:
• Paghingi ng marami o iba’t ibang mga dokumento maliban doon sa kinakailangan sa ilalim ng batas sa pederal para
ipakita ang work authorization, o kaya ay tanggihan na tanggapin ang mga dokumento na tunay naman.
• Gamitin ang federal E-Verify system para tsekin ang istatus ng iyong pagtatrabaho sa isang paraan na hindi kailangan sa
batas ng pederal.
• Pagbabanta na maghahain ng hindi naman totoong police report laban sa iyo.
• Pagbabanta na kokontakin ang mga immigration authorities hinggil sa iyo o sa sinumang myembro ng iyong pamilya.
Para malaman pa ang kumpletong listahan ng mga PROTECTED ACTIVITIES, bisitahin ang: www.dir.ca.gov/dlse/HowToFileLinkCodeSections.htm

(LISTAHAN NG MGA LOKASyON AT MGA NUMERO NG TELEPONO)

HINDI KAILANGANG MAGKAROON NG SOCIAL
SECURITy NUMBER O PHOTO IDENTIFICATION

BAKERSFIELD
(661) 587-3060

REDDING
(530) 225-2655

SAN JOSE
(408) 277-1266

EL CENTRO
(760) 353-0607

SACRAMENTO
(916) 263-1811

SANTA ANA
(714) 558-4910

FRESNO
(559) 244-5340

SALINAS
(831) 443-3041

SANTA BARBARA
(805) 568-1222

LONG BEACH
(562) 590-5048

SAN BERNARDINO
(909) 383-4334

SANTA ROSA
(707) 576-2362

LOS ANGELES
(213) 620-6330

SAN DIEGO
(619) 220-5451

STOCKTON
(209) 948-7771

OAKLAND
(510) 622-3273

SAN FRANCISCO
(415) 703-5300

VAN NUYS
(818) 901-5315

PARA MAGHAIN NG REKLAMO.
MAAARI KAyONG MAGHAIN NG REKLAMO
KAHIT ANO PA ANG KALAGAyAN O ESTADO NG
INyONG IMIGRASyON.

ANG PAG-REPORT NG

RETALYASYON/
PAGHIHIGANTI
SA TANGGAPAN NG KOMISYONER
SA PAGGAWA NG CALIFORNIA

REV. 11/2014

HINDI NINyO KAILANGAN NG ABOGADO
AT ANG KOMISyONER SA PAGGAWA Ay
MAGBIBIGAy NG INTERPRETER SA INyONG WIKA.

ANG TANGGAPAN NG KOMISYONER SA
PAGGAWA ANG NAGPAPATUPAD NG MGA
BATAS PAGGAWA SA PAMAMAGITAN NG
MGA SUMUSUNOD NA UNIT:
ANG WAGE CLAIM ADJUDICATION UNIT ang nagrerepaso at
nagdedesisyon sa mga indibidwal na reklamo hinggil sa mga hindi
binayarang sahod at iba pang mga paglabag sa batas paggawa.
ANG GARMENT WAGE CLAIM ADJUDICATION UNIT ang
nagrerepaso at nagdedesisyon sa mga reklamong hinahain ng
mga mananahi sa ilalim ng “Garment Workers Protection Act” ,
ang batas na kilala rin bilang “AB 633”.
ANG BUREAU OF FIELD ENFORCEMENT (BOFE) ang
nag-iimbestiga sa mga reklamo ng hindi pagbabayad ng mga
employer ng minimum na sahod, obertaym, o mga meal at rest
period ng isang grupo ng mga manggagawa. Ini-imbestiga
rin ng BOFE ang mga reklamo laban sa mga employer na
hindi nagpapatupad ng workers compensation, child labor,
recordkeeping, paglilisensya at mga batas sa rehistrasyon.
ANG PUBLIC WORKS UNIT ang nag-iimbestiga ng mga paglabag
sa batas paggawa para sa mga proyektong konstruksyon na
pampubliko. Ang “Prevailing wages” ay mas mataas kaysa sa
minimum na pasahod ng Estado at siyang kailangang bayaran sa
mga manggagawa sa mga proyektong konstruksiyong pampubliko.
ANG RETALIATION COMPLAINT INVESTIGATION UNIT ang
nag-iimbestiga sa mga reklamo ng retalyasyon. Ang “Retaliation”
ay nagaganap kapag ang employer ay gumagawa ng aksyon tulad
ng pagtanggal sa manggagawa o pagbawas ng oras o pagbaba
ng sahod dahil ang manggagawa ay gumawa ng hakbang upang
ipaglaban ang kanyang mga karapatan sa paggawa.
ANG JUDGEMENT ENFORCEMENT UNIT ay tumutulong
naman sa mga manggagawa para makolekta ang sahod na
dapat matanggap matapos magdesisyon ang Komisyoner sa
Paggawa na ang employer ay may utang na sahod na hindi
binayaran sa manggagawa.

ANG MGA BATAS PAGGAWA SA CALIFORNIA Ay NAGBIBIGAy NG PROTEKSyON SA LAHAT
NG MGA MANGGAGAWA KAHIT ANO PA MAN ANG KALAGAyAN O ISTATUS NG INyONG
IMIGRASyON. ANG TANGGAPAN NG KOMISyONER SA PAGGAWA Ay HINDI MAGTATANONG NG
INyONG ISTATUS SA IMIGRASyON O MAGRE-REPORT O MAGSUSUMBONG NG INyONG ISTATUS
SA IMIGRASyON SA IBA PANG MGA AHENSyA NG GOByERNO.

UNAWAIN ANG RETALYASYON:
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Ang Tanggapan
ng Komisyoner sa
Paggawa,

PROTECTED ACTIVITY + ADVERSE ACTION + CAUSAL CONNECTION
Ang retalyasyon ay nagaganap kung ikaw ay pinaparusahan ng iyong
employer sa trabaho dahil ikaw ay gumawa ng isang “protected activity.”

+

PROTECTED
ACTIVITY

Kung ginawa mo ang iyong mga karapatan sa lugar ng paggawa, ikaw ay
may proteksyon sa ilalim ng mga batas laban sa retalyasyon-ngunit hindi
lahat ng aktibidad ay may proteksyon.
KASAMA SA MGA PROTECTED ACTIVITIES AY:
• Pagtanggi na magtrabaho sa isang hindi ligtas na kondisyon
o magreklamo hinggil sa kalusugan at kaligtasan ng mga kondisyon sa
iyong boss, sa isang ahensya ng gobyerno, o isang unyon ng paggawa.
• Paghahain ng isang wage claim sa tanggapan ng
Komisyoner sa Paggawa o pagrereklamo sa iyong employer
hinggil sa hindi binayarang sahod.
• Pagtetestigo para suportahan ang isang wage claim ng ka-trabaho.
• Pagtulong sa imbestigasyon ng isang ahensya ng gobyerno
hinggil sa iyong employer.
• Pagtanggi na pumirma sa isang kasunduan na hindi ka
magrereklamo laban sa iyong employer o kaya ay mag-ulat
ng impormasyon hinggil sa kondisyon ng paggawa na
pinapatupad ng employer.
• Panatiliing tama ang iyong personal na impormasyon tulad ng
social security number o ibang mga kaugnay na impormasyon hinggil sa
iyong pagtatrabaho dahil sa pagbabago ng iyong istatus sa imigrasyon.
• Paggamit ng sick leave para maalagaan ang iyong anak na
may sakit, magulang o domestic partner.
• Hindi pagpasok para tugunan ang isang domestic violence,
o krimen ng sexual assault para sa kalusugan, kaligtasan o
welfare mo at ng iyong mga anak o dumalo sa mga proceedings sa
korte na may kaugnayan sa pag-abuso o pagsalakay o assault.
• Paghiling ng isang resonableng panahon at pribadong
espasyo para sa pagkuha ng gatas mula sa iyong dibdib/suso.

+

ADVERSE
ACTION

na tinatawag ding Division of Labor Standards
Enforcement (DLSE), ay isang bahagi ng California
Department of Industrial Relations. Ang Tanggapan ng
Komisyoner sa Paggawa ay ang ahensya ng estado na
nag-iimbestiga ng mga reklamo ng mga manggagawa
na nagsasakatuparan o gumagamit ang kanilang mga
karapatan sa paggawa sa lugar ng kanilang trabaho.
Ang ahensyang ito ang siyang nagpapatupad ng
mga istandard sa paggawa para tiyakin na ang mga
empleyado ay hindi pinapayagang magtrabaho sa
ilalim ng mga wala sa istandard at labag sa batas na
mga kalagayan sa paggawa. Pinangangalagaan din
nito ang mga employer na sumusunod sa batas mula
sa pakikipaglaban o pakikipag-kompetensya doon sa
mga hindi sumusunod.

Kabilang sa “adverse action” ang anumang makabuluhan o significant na
pagbabago sa iyong pagtatrabaho na pumipigil sa iyo na gawin ang iyong
mga karapatan sa trabaho tulad ng paghain ng mga reklamo para sa mga
paglabag sa paggawa.
KABILANG DIN DITO AY ANG SUMUSUNOD:
•
•
•

+

Pagtanggal, suspension, paglipat o demosyon.
Pagbabago sa oras o sahod.
Pagdidisiplina o pagbabanta.

CAUSAL
CONNECTION

Habang nire-rebyu ng Labor Commissioner’s Retaliation Complaint
Investigation Unit ang iyong reklamo, kailangang nila ng mga ebidensya na
nagpapakita na gumawa ng aksyon ang iyong employer laban sa iyo dahil
ikaw ay lumahok sa isang aktibidad na protektado, at hindi sa ano
mang dahilan pa. Ang tawag dito ay “causal connection.”

MGA LOKASYON NG MGA OPISINA
NG KOMISYONER NG PAGGAWA

MAKIKITA ANG CAUSAL CONNECTION SA PAMAMAGITAN NG:
•

•

•

Isang aksyong pandisiplina na ipinataw sa iyo agad matapos
ang maikling panahon na ikaw ay lumahok o gumawa ng isang
aktibidad na protektado.
Mga komento mula sa iyong employer na nagsasabi na ipinataw sa
iyo ang aksyong pandisiplina bilang parusa sa paggawa mo ng iyong
aktibidad na protektado.
Ang ibang pagtrato sa iyo ng iyong employer kaysa sa pagtrato nya
sa ibang mga kapwa mo manggagawa na hindi lumahok sa mga
aktibidad na protektado.

ANG MGA MANGGAGAWANG IMIGRANTE AY PROTEKTADO MULA SA RETALYASYON:
Isang paglabag sa batas kung ang iyong employer o kaya ang abogado ng iyong employer ay magre-report o magbabanta
na ire-report ang iyong istatus sa imigrasyon dahil ginamit moa ng iyong mga karapatan sa lugar ng trabaho. Halimbawa,
pinagbabawal ng batas sa mga employer at mga abogado nito ang paggawa ng mga sumusunod na aksyon laban sa mga
manggagawa na na gumamit ng kanilang mga karapatan sa paggawa:
• Paghingi ng marami o iba’t ibang mga dokumento maliban doon sa kinakailangan sa ilalim ng batas sa pederal para
ipakita ang work authorization, o kaya ay tanggihan na tanggapin ang mga dokumento na tunay naman.
• Gamitin ang federal E-Verify system para tsekin ang istatus ng iyong pagtatrabaho sa isang paraan na hindi kailangan sa
batas ng pederal.
• Pagbabanta na maghahain ng hindi naman totoong police report laban sa iyo.
• Pagbabanta na kokontakin ang mga immigration authorities hinggil sa iyo o sa sinumang myembro ng iyong pamilya.
Para malaman pa ang kumpletong listahan ng mga PROTECTED ACTIVITIES, bisitahin ang: www.dir.ca.gov/dlse/HowToFileLinkCodeSections.htm
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PARA MAGHAIN NG REKLAMO.
MAAARI KAYONG MAGHAIN NG REKLAMO
KAHIT ANO PA ANG KALAGAYAN O ESTADO NG
INYONG IMIGRASYON.
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PAGHIHIGANTI
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HINDI NINYO KAILANGAN NG ABOGADO
AT ANG KOMISYONER SA PAGGAWA AY
MAGBIBIGAY NG INTERPRETER SA INYONG WIKA.

ANG TANGGAPAN NG KOMISYONER SA
PAGGAWA ANG NAGPAPATUPAD NG MGA
BATAS PAGGAWA SA PAMAMAGITAN NG
MGA SUMUSUNOD NA UNIT:
ANG WAGE CLAIM ADJUDICATION UNIT ang nagrerepaso at
nagdedesisyon sa mga indibidwal na reklamo hinggil sa mga hindi
binayarang sahod at iba pang mga paglabag sa batas paggawa.
ANG GARMENT WAGE CLAIM ADJUDICATION UNIT ang
nagrerepaso at nagdedesisyon sa mga reklamong hinahain ng
mga mananahi sa ilalim ng “Garment Workers Protection Act” ,
ang batas na kilala rin bilang “AB 633”.
ANG BUREAU OF FIELD ENFORCEMENT (BOFE) ang
nag-iimbestiga sa mga reklamo ng hindi pagbabayad ng mga
employer ng minimum na sahod, obertaym, o mga meal at rest
period ng isang grupo ng mga manggagawa. Ini-imbestiga
rin ng BOFE ang mga reklamo laban sa mga employer na
hindi nagpapatupad ng workers compensation, child labor,
recordkeeping, paglilisensya at mga batas sa rehistrasyon.
ANG PUBLIC WORKS UNIT ang nag-iimbestiga ng mga paglabag
sa batas paggawa para sa mga proyektong konstruksyon na
pampubliko. Ang “Prevailing wages” ay mas mataas kaysa sa
minimum na pasahod ng Estado at siyang kailangang bayaran sa
mga manggagawa sa mga proyektong konstruksiyong pampubliko.
ANG RETALIATION COMPLAINT INVESTIGATION UNIT ang
nag-iimbestiga sa mga reklamo ng retalyasyon. Ang “Retaliation”
ay nagaganap kapag ang employer ay gumagawa ng aksyon tulad
ng pagtanggal sa manggagawa o pagbawas ng oras o pagbaba
ng sahod dahil ang manggagawa ay gumawa ng hakbang upang
ipaglaban ang kanyang mga karapatan sa paggawa.
ANG JUDGEMENT ENFORCEMENT UNIT ay tumutulong
naman sa mga manggagawa para makolekta ang sahod na
dapat matanggap matapos magdesisyon ang Komisyoner sa
Paggawa na ang employer ay may utang na sahod na hindi
binayaran sa manggagawa.

ANG MGA BATAS PAGGAWA SA CALIFORNIA AY NAGBIBIGAY NG PROTEKSYON SA LAHAT
NG MGA MANGGAGAWA KAHIT ANO PA MAN ANG KALAGAYAN O ISTATUS NG INYONG
IMIGRASYON. ANG TANGGAPAN NG KOMISYONER SA PAGGAWA AY HINDI MAGTATANONG NG
INYONG ISTATUS SA IMIGRASYON O MAGRE-REPORT O MAGSUSUMBONG NG INYONG ISTATUS
SA IMIGRASYON SA IBA PANG MGA AHENSYA NG GOBYERNO.

PAANO MAGHAIN NG REKLAMO NG
RETALYASYON O PAGHIHIGANTI

[ANG PROSESO NG PAGRE-REKLAMO NG RETALYASYON O PAGHIHIGANTI]

3

MAGHAIN NG REKlAMO

Kumpletuhin at ihain ang “Retaliation Compalint” form sa distritong Tanggapan ng Komisyoner sa Paggawa na pinakamalapit sa lugar
na kung saan kayo nagtrabaho. Ang form na ito ay makukuha sa mga lugar o lokasyon ng mga opisina ng Komisyoner sa Paggawa at
sa website ng ahensya (www.dir.ca.gov/dlse) na nasa Ingles, Kastila, Intsik, Koreano, Byetnames at Tagalog. Kung kayo ay pupunta sa
Tanggapan ng Komisyoner sa Paggawa para maghain ng inyong reklamo ng personal, maaaring mayroong mga interpreter na tutulong
sa inyong lenggwahe o wika. Ngunit kung talagang kailangan ninyo ng interpreter, mas magandang ideya na magsama kayo ng isang tao
na pwedeng magsalin o mag- interpret para sa iyo sa una mong pagbisita.Matapos mong maghain ng reklamo at isulat ang iyong wika sa
form, maaaring kayo ay magkaroon ng interpreter kung kinakailangan.

1

HINGGIL SA RETAlIATION COMPlAINT
INVESTIGATION UNIT

Ang Retaliation Complaint Investigation Unit (RCI) ay nag-iimbestiga ng mga reklamo laban sa retalyasyonng employer. Ang
retalyasyon ay nagaganap kapag ang isang employer ay gumawa ng aksyon laban sa manggagawa, tulad ng pagtanggal, pagbawas
ng oras o sahod, dahil ang manggagawa ay gumawa ng hakbang upang igiit ang kanyang mga karapatan sa paggawa.
Ang mga halimbawa ng retalyasyon na nagaganap sa lugar ng trabaho ay:
•
•
•
•

Pagtanggal, pagsuspinde, paglipat o pag-demote.
Pagbawas ng sahod o oras.
Pagbigay ng mga aksyon nang pagdidisiplina o pagbabanta.
Pagsalakay o walang batayang sibil o mga kriminal na paratang.

2

PAGHAHANDA PARA SA PAGHAHAIN

SURIIN ANG DEADlINE
Kailangang makapaghain kayo ng reklamo sa labor Commisioner’s Retaliation Complaint Investigation Unit sa loob ng anim na buwan na
naganap ang aksyon ng retalyasyon sa inyo ( mayroong mga hindi kasali o eksepsyon sa patakarang ito).
Kung ang inyong employer ay gumanti sa inyo dahil kayo ay nagreklamo hinggil sa isyu ng kalusugan at kaligtasan sa lugar ng inyong
trabaho, maaari kayong maghain ng reklamo sa Tanggapan ng Komisyoner sa Paggawa sa loob ng anim na buwan na naganap ang aksyon
ng paghihiganti at maaari rin kayong maghain ng reklamo sa Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA) sa loob naman
ng 30 araw matapos maganap ang nasabing aksyon ng paghihiganti. Maaari ninyong kontakin ang OSHA sa (415)625-2547 o bisitahin ang
www.osha.gov/as/opa/worker/complain.html.
Ang paghahain ng reklamo sa Komisyoner sa Paggawa ay hindi pinipigilan ang inyong paghahain din ng pribadong demanda. Kung
nalagpasan ninyo ang anim na buwang deadline na paghain ng reklamo sa Komisyoner sa Paggawa, maaari pa rin kayong maghain ng
isang pribadong demanda sa Korte.

Rerebyuhin ng RCI ang inyong reklamo at magdedesisyon kung kailangang magsimula ng isang imbestigasyon sa iyong employer.
Paadadalhan kayo ng notice ng Tanggapan ng Komisyoner sa Paggawa na nagsasabi kung magsasagawa o hindi ng imbestigasyon sa
inyong reklamo. Tiyakin lamang na ipaalam ang anumang mga pagbabago sa pamamagitan ng pagsulat ng inyong tirahan o telepono.

4

MAKIPAGTULUNGAN SA IMBESTIGASYON

•
•
•

Interbyuhin ka at ang iyong employer (kasama ang mga manager at superbisor) hinggil sa sinasabing paghihiganti o retalyasyon.
Interbyuhin ang mga witnesses na may alam hinggil sa sinasabing retalyasyon. Ang mga identidad ng mga witness ay mananatiling
konpidensyal, maliban kung iutos ng Korte na kailangang sabihin ang mga pangalan ng witness.
Inspeksyunin ang lugar ng trabaho para sa mga ebidensya na kaugnay sa reklamo.
Maglabas o mag-isyu ng mga “subpoenas” na nagre-require sa employer na magsumite ng mga dokumento na may kaugnayan sa reklamo.
Hilingin na ikaw at ang employer ay magpulong upang pag-usapan ang posibilidad ng settlement o pagkakasundo.

PANANALIKSIK
“Nagtrabaho ako sa isang restoran na kung saan kami ay hindi binibigyan ng mga break. Noong
tanungin ko ang aking manager hinggil sa pag-iskedyul ng mga break para sa amin, ang sabi nya ay
kanya itong pag-iisipan. Matapos ang dalawang lingo, pinalitan niya ang aking shift mula hapunan at
naging tanghalian na ito na kung saan ay kaunti lamang ang nagbibigay ng mga tip. Nagsimula na rin
syang magtanong sa aking mga ka-trabaho tungkol sa aking performance at kung sila ay nagkaroon
ng problema sa akin. Nakatanggap ako ng tatlong beses na write up mula sa kanya sa loob ng
isang linggo dahil sa 5 minuto kong pagka-late na hindi naman niya ginagawa dati sa akin at hindi
rin nya nira-write up ang mga ka-trabaho ko na na-le-late o nahuhuli din. Alam ko na ito ay isa nang
retalyasyon laban sa akin. Una, maipapakita ko na ito ay isang aktibidad na may proteksyon, ang
aking pagrereklamo hinggil sa breaks. Pangalawa, mapapatunayan ko ang adverse na aksyon: ang
bago kong shift ay nagresulta ng mas kaunting tip at ako ay dinisiplina. Pangatlo, maipapakita ko na
ang aking manager ay gumawa ng aksyon laban sa akin dahil ako ay nagreklamo tungkol sa breaks:
inuna nya ako at binigyan ng aksyong pandisiplina dalawang linggo matapos akong mag-reklamo.”

Ipunin ang mga dokumento na nagpapakita na ang iyong employer ay gumawa ng aksyon laban sa iyo dahilan sa paggamit mo ng iyong
mga karapatan sa paggawa at hindi sa ano pang ibang dahilan. Mahalaga na maipakita mo na ikaw ang isang empleyado na mahusay ang
katayuan, na wala o kaunting kasaysayan lamang ng misconduct sa lugar ng trabaho, hanggang malaman ng iyong employer ang paggamit mo
ng iyong mga karapatan. I-dokumento mo ang anumang pagbabago sa kalagayan ng iyong pagtatrabaho matapos ang pangyayari na ginamit
mo ang iyong mga karapatan tulad ng demotion o pagbawas ng sahod o oras. Ipunin ang mga dokumento na naghahambing ng kalagayan ng
inyong pagtatrabaho bago kayo nagreklamo tulad ng pay stubs, time sheets, personal notes o ibang mga rekord.

“Nagtrabaho ako sa isang tindahan na kung saan ang aking boss ay hindi nagbabayad ng
mga obertaym na sahod. Isang araw, ang mga imbestigador ng Komisyoner sa Paggawa ay
pumunta sa aming tindahan. Noong ako ay kanilang na-interbyu, sinabi ko ang totoo. Dinala ako
ng aking boss sa isang bahagi ng tindahan at sinabihan na ako ay mag-ingat sa kung anuman
ang mangyayari sa akin o sa aking pamilya kung ako ay i-deport o gulpihin. Ngunit alam ko na
ako ay mabibigyan ng proteksyon mula sa kanyang mga banta matapos kung tulungan ang
imbestigasyon sa aking employer kaya ako ay naghain ng reklamo ng paghihiganti o retalyasyon.”

5

Ipapadala ng Tanggapan ng Komisyoner ng Paggawa ang isang nakasulat na desisyon sa pamamagitan ng koreo. Kung napatunayan ng
Tanggapan ng Komisyoner ng Paggawa na naghiganti ang iyong employer laban sa iyo, maaari nitong iutos ang anuman sa mga sumusunod:
•

Ang imbestigador na naka-toka o naka- assign sa iyong reklamo ay maaaring gamitin ang sumusunod na mga aksyon habang siya ay nag-iimbestiga:
•
•

6

DUMALO SA ISANG KOMPERENSYA NG
PAGKAKASUNDO O HEARING

Kung ang Tanggapan ng Komisyoner sa Paggawa ay nag-iskedyul ng isang komperensya o hearing, kailangang ikaw at ang iyong
employer ay dumalo. Sa komperensya, ikaw, ang imbestigadr at iyong employer ay maghaharap para pag-usapan ang posibilidad ng
pagkakasundo o settlement. Maaari ka ring tanungin ng imbestigador hinggil sa iyong reklamo.
Kung wala kayong maabot na pagkakasund o o settlement bago o habang nagkokomperensya,maaaring mag-iskedyul ng hearing para
sa iyong reklamo.Sa hearing, papayagan ka, ngunit hindi naman kinakailangan, na magdala ng abogado, kinatawan ng unyon, o kaya
sino mang tao na maaaring kumatawan sa iyo. May paraeho o ganoon ding karapatan ang iyong employer. May isang hearing officer
na magko-conduct ng hearing. Ikaw at ang iyong employer ay maaaring magdala ng mga witness para tumestigo at magpakita ng mga
dokumento sa hearing. Matapos ang hearing, magbibigay ng rekomendasyon ang hearing officer batay sa mga ipinakitang ebidensya.

UNAWAIN ANG MGA POSIBlENG RESUlTA

•
•
•
•

Iutos sa iyong employer na kayo ay bayaran ang anumang mga kita o sahod na nawala noong ikaw ay tanggalin ng hindi dapat,
demoted o suspindihin.
Iutos sa iyong employer na ibalik ka sa dati mong posisyon.
Iutos sa iyong employer na burahin o tanggalin ang ano mang may kinalaman sa negatibong aksyong nakalagay sa iyong personnel file.
Iutos sa iyong employer na wala nang anumang retalyasyong magaganap sa hinaharap laban sa iyo.
Iutos sa iyong employer na maglagay ng mga notice para sa ibang mga empleyado hinggil sa retalyasyon, mga parusa at isang
kasunduan na hindi na gagawa ng anumang retalyasyon sa hinaharap.

Kung ang naging desisyon ay pabor sa iyo, ang iyong employer ay maaaring i-apela ito o kaya ay sumunod sa loob ng 10 araw. Kung ang
iyong employer ay walang alinmang ginawa, ang isang abogado mula sa Tanggapan ng Komisyoner ng Paggawa ay maghahain ng isang
aksyon sa korte para ipatupad ang desisyon. Kung ang desisyon ay hindi naman pabor sa iyo, mayroon kang karapatang i-apela itp sa loob
ng 10 araw. Ang mga instruksyon sa kung paano mag-apela ay kalakip ng ipapadalang isinulat na desisyon. Maaari mo ring tingnan ang
posibilidad na maghain ng pribadong demanda.

PAGKAKASUNDO:
Kung ikaw ay papasok sa isang KASUNDUAN O SETTLEMENT AGREEMENT, pumapayag kang tapusin ang iyong reklamo sa
pamamagitan ng pagtanggap ng offer ng iyong employer na ikaw ay babayaran ng isang halaga na maaaring mas mababa sa kung
anuman ang dapat mong matanggap sa ilalim ng batas. Ang pagtanggap o pagtanggi sa isang settlement offer ay isang mahalagang
desisyon. Tingnan muna ang ilang mga punto bago ka gumawa ng desisyon.
•

•

BAKIT KAILANGANG TANGGAPIN ANG ISANG SETTLEMENT OFFER? Mabilis na mareresolba ang iyong reklamo at
maaari mong matanggap ang solusyon ng mas maaga. Tinatanggal mo ang panganib na matatalo ang iyong kaso. Kung hindi ka
makikipagkasundo at ipagpapatuloy mo ang iyong reklamo, may posibilidad na ang iyong employer ay mag-file ng bankruptcy o
kaya ay magsara bago pa matapos ang imbestigasyon.
BAKIT KAILANGANG TANGGIHAN ANG ISANG SETTLEMENT OFFER? Maaaring ang matanggap mo ay mas mababa pa sa
dapat na ibayad sa iyo batay sa batas. Kung ikaw ay makatanggap ng isang settlement offer na masyadong mababa, maaari mong
hilingin na taasan pa ang halaga at subuking magnegosasyon para sa isang katanggap-tanggap na halaga ng settlement.

PAANO MAGHAIN NG REKLAMO NG
RETALYASYON O PAGHIHIGANTI

[ANG PROSESO NG PAGRE-REKLAMO NG RETALYASYON O PAGHIHIGANTI]

3

MAGHAIN NG REKLAMO

Kumpletuhin at ihain ang “Retaliation Compalint” form sa distritong Tanggapan ng Komisyoner sa Paggawa na pinakamalapit sa lugar
na kung saan kayo nagtrabaho. Ang form na ito ay makukuha sa mga lugar o lokasyon ng mga opisina ng Komisyoner sa Paggawa at
sa website ng ahensya (www.dir.ca.gov/dlse) na nasa Ingles, Kastila, Intsik, Koreano, Byetnames at Tagalog. Kung kayo ay pupunta sa
Tanggapan ng Komisyoner sa Paggawa para maghain ng inyong reklamo ng personal, maaaring mayroong mga interpreter na tutulong
sa inyong lenggwahe o wika. Ngunit kung talagang kailangan ninyo ng interpreter, mas magandang ideya na magsama kayo ng isang tao
na pwedeng magsalin o mag- interpret para sa iyo sa una mong pagbisita.Matapos mong maghain ng reklamo at isulat ang iyong wika sa
form, maaaring kayo ay magkaroon ng interpreter kung kinakailangan.

1

HINGGIL SA RETALIATION COMPLAINT
INVESTIGATION UNIT

Ang Retaliation Complaint Investigation Unit (RCI) ay nag-iimbestiga ng mga reklamo laban sa retalyasyonng employer. Ang
retalyasyon ay nagaganap kapag ang isang employer ay gumawa ng aksyon laban sa manggagawa, tulad ng pagtanggal, pagbawas
ng oras o sahod, dahil ang manggagawa ay gumawa ng hakbang upang igiit ang kanyang mga karapatan sa paggawa.
Ang mga halimbawa ng retalyasyon na nagaganap sa lugar ng trabaho ay:
•
•
•
•

Pagtanggal, pagsuspinde, paglipat o pag-demote.
Pagbawas ng sahod o oras.
Pagbigay ng mga aksyon nang pagdidisiplina o pagbabanta.
Pagsalakay o walang batayang sibil o mga kriminal na paratang.

2

PAGHAHANDA PARA SA PAGHAHAIN

SURIIN ANG DEADLINE
Kailangang makapaghain kayo ng reklamo sa Labor Commisioner’s Retaliation Complaint Investigation Unit sa loob ng anim na buwan na
naganap ang aksyon ng retalyasyon sa inyo ( mayroong mga hindi kasali o eksepsyon sa patakarang ito).
Kung ang inyong employer ay gumanti sa inyo dahil kayo ay nagreklamo hinggil sa isyu ng kalusugan at kaligtasan sa lugar ng inyong
trabaho, maaari kayong maghain ng reklamo sa Tanggapan ng Komisyoner sa Paggawa sa loob ng anim na buwan na naganap ang aksyon
ng paghihiganti at maaari rin kayong maghain ng reklamo sa Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA) sa loob naman
ng 30 araw matapos maganap ang nasabing aksyon ng paghihiganti. Maaari ninyong kontakin ang OSHA sa (415)625-2547 o bisitahin ang
www.osha.gov/as/opa/worker/complain.html.
Ang paghahain ng reklamo sa Komisyoner sa Paggawa ay hindi pinipigilan ang inyong paghahain din ng pribadong demanda. Kung
nalagpasan ninyo ang anim na buwang deadline na paghain ng reklamo sa Komisyoner sa Paggawa, maaari pa rin kayong maghain ng
isang pribadong demanda sa Korte.

Rerebyuhin ng RCI ang inyong reklamo at magdedesisyon kung kailangang magsimula ng isang imbestigasyon sa iyong employer.
Paadadalhan kayo ng notice ng Tanggapan ng Komisyoner sa Paggawa na nagsasabi kung magsasagawa o hindi ng imbestigasyon sa
inyong reklamo. Tiyakin lamang na ipaalam ang anumang mga pagbabago sa pamamagitan ng pagsulat ng inyong tirahan o telepono.

4

MAKIPAGTULUNGAN SA IMBESTIGASYON

•
•
•

Interbyuhin ka at ang iyong employer (kasama ang mga manager at superbisor) hinggil sa sinasabing paghihiganti o retalyasyon.
Interbyuhin ang mga witnesses na may alam hinggil sa sinasabing retalyasyon. Ang mga identidad ng mga witness ay mananatiling
konpidensyal, maliban kung iutos ng Korte na kailangang sabihin ang mga pangalan ng witness.
Inspeksyunin ang lugar ng trabaho para sa mga ebidensya na kaugnay sa reklamo.
Maglabas o mag-isyu ng mga “subpoenas” na nagre-require sa employer na magsumite ng mga dokumento na may kaugnayan sa reklamo.
Hilingin na ikaw at ang employer ay magpulong upang pag-usapan ang posibilidad ng settlement o pagkakasundo.

PANANALIKSIK
“Nagtrabaho ako sa isang restoran na kung saan kami ay hindi binibigyan ng mga break. Noong
tanungin ko ang aking manager hinggil sa pag-iskedyul ng mga break para sa amin, ang sabi nya ay
kanya itong pag-iisipan. Matapos ang dalawang lingo, pinalitan niya ang aking shift mula hapunan at
naging tanghalian na ito na kung saan ay kaunti lamang ang nagbibigay ng mga tip. Nagsimula na rin
syang magtanong sa aking mga ka-trabaho tungkol sa aking performance at kung sila ay nagkaroon
ng problema sa akin. Nakatanggap ako ng tatlong beses na write up mula sa kanya sa loob ng
isang linggo dahil sa 5 minuto kong pagka-late na hindi naman niya ginagawa dati sa akin at hindi
rin nya nira-write up ang mga ka-trabaho ko na na-le-late o nahuhuli din. Alam ko na ito ay isa nang
retalyasyon laban sa akin. Una, maipapakita ko na ito ay isang aktibidad na may proteksyon, ang
aking pagrereklamo hinggil sa breaks. Pangalawa, mapapatunayan ko ang adverse na aksyon: ang
bago kong shift ay nagresulta ng mas kaunting tip at ako ay dinisiplina. Pangatlo, maipapakita ko na
ang aking manager ay gumawa ng aksyon laban sa akin dahil ako ay nagreklamo tungkol sa breaks:
inuna nya ako at binigyan ng aksyong pandisiplina dalawang linggo matapos akong mag-reklamo.”

Ipunin ang mga dokumento na nagpapakita na ang iyong employer ay gumawa ng aksyon laban sa iyo dahilan sa paggamit mo ng iyong
mga karapatan sa paggawa at hindi sa ano pang ibang dahilan. Mahalaga na maipakita mo na ikaw ang isang empleyado na mahusay ang
katayuan, na wala o kaunting kasaysayan lamang ng misconduct sa lugar ng trabaho, hanggang malaman ng iyong employer ang paggamit mo
ng iyong mga karapatan. I-dokumento mo ang anumang pagbabago sa kalagayan ng iyong pagtatrabaho matapos ang pangyayari na ginamit
mo ang iyong mga karapatan tulad ng demotion o pagbawas ng sahod o oras. Ipunin ang mga dokumento na naghahambing ng kalagayan ng
inyong pagtatrabaho bago kayo nagreklamo tulad ng pay stubs, time sheets, personal notes o ibang mga rekord.

“Nagtrabaho ako sa isang tindahan na kung saan ang aking boss ay hindi nagbabayad ng
mga obertaym na sahod. Isang araw, ang mga imbestigador ng Komisyoner sa Paggawa ay
pumunta sa aming tindahan. Noong ako ay kanilang na-interbyu, sinabi ko ang totoo. Dinala ako
ng aking boss sa isang bahagi ng tindahan at sinabihan na ako ay mag-ingat sa kung anuman
ang mangyayari sa akin o sa aking pamilya kung ako ay i-deport o gulpihin. Ngunit alam ko na
ako ay mabibigyan ng proteksyon mula sa kanyang mga banta matapos kung tulungan ang
imbestigasyon sa aking employer kaya ako ay naghain ng reklamo ng paghihiganti o retalyasyon.”

5

Ipapadala ng Tanggapan ng Komisyoner ng Paggawa ang isang nakasulat na desisyon sa pamamagitan ng koreo. Kung napatunayan ng
Tanggapan ng Komisyoner ng Paggawa na naghiganti ang iyong employer laban sa iyo, maaari nitong iutos ang anuman sa mga sumusunod:
•

Ang imbestigador na naka-toka o naka- assign sa iyong reklamo ay maaaring gamitin ang sumusunod na mga aksyon habang siya ay nag-iimbestiga:
•
•

6

DUMALO SA ISANG KOMPERENSYA NG
PAGKAKASUNDO O HEARING

Kung ang Tanggapan ng Komisyoner sa Paggawa ay nag-iskedyul ng isang komperensya o hearing, kailangang ikaw at ang iyong
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sa iyong reklamo.Sa hearing, papayagan ka, ngunit hindi naman kinakailangan, na magdala ng abogado, kinatawan ng unyon, o kaya
sino mang tao na maaaring kumatawan sa iyo. May paraeho o ganoon ding karapatan ang iyong employer. May isang hearing officer
na magko-conduct ng hearing. Ikaw at ang iyong employer ay maaaring magdala ng mga witness para tumestigo at magpakita ng mga
dokumento sa hearing. Matapos ang hearing, magbibigay ng rekomendasyon ang hearing officer batay sa mga ipinakitang ebidensya.
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•
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Iutos sa iyong employer na ibalik ka sa dati mong posisyon.
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Iutos sa iyong employer na maglagay ng mga notice para sa ibang mga empleyado hinggil sa retalyasyon, mga parusa at isang
kasunduan na hindi na gagawa ng anumang retalyasyon sa hinaharap.

Kung ang naging desisyon ay pabor sa iyo, ang iyong employer ay maaaring i-apela ito o kaya ay sumunod sa loob ng 10 araw. Kung ang
iyong employer ay walang alinmang ginawa, ang isang abogado mula sa Tanggapan ng Komisyoner ng Paggawa ay maghahain ng isang
aksyon sa korte para ipatupad ang desisyon. Kung ang desisyon ay hindi naman pabor sa iyo, mayroon kang karapatang i-apela itp sa loob
ng 10 araw. Ang mga instruksyon sa kung paano mag-apela ay kalakip ng ipapadalang isinulat na desisyon. Maaari mo ring tingnan ang
posibilidad na maghain ng pribadong demanda.

PAGKAKASUNDO:
Kung ikaw ay papasok sa isang KASUNDUAN O SETTLEMENT AGREEMENT, pumapayag kang tapusin ang iyong reklamo sa
pamamagitan ng pagtanggap ng offer ng iyong employer na ikaw ay babayaran ng isang halaga na maaaring mas mababa sa kung
anuman ang dapat mong matanggap sa ilalim ng batas. Ang pagtanggap o pagtanggi sa isang settlement offer ay isang mahalagang
desisyon. Tingnan muna ang ilang mga punto bago ka gumawa ng desisyon.
•
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BAKIT KAILANGANG TANGGAPIN ANG ISANG SETTLEMENT OFFER? Mabilis na mareresolba ang iyong reklamo at
maaari mong matanggap ang solusyon ng mas maaga. Tinatanggal mo ang panganib na matatalo ang iyong kaso. Kung hindi ka
makikipagkasundo at ipagpapatuloy mo ang iyong reklamo, may posibilidad na ang iyong employer ay mag-file ng bankruptcy o
kaya ay magsara bago pa matapos ang imbestigasyon.
BAKIT KAILANGANG TANGGIHAN ANG ISANG SETTLEMENT OFFER? Maaaring ang matanggap mo ay mas mababa pa sa
dapat na ibayad sa iyo batay sa batas. Kung ikaw ay makatanggap ng isang settlement offer na masyadong mababa, maaari mong
hilingin na taasan pa ang halaga at subuking magnegosasyon para sa isang katanggap-tanggap na halaga ng settlement.
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Interbyuhin ang mga witnesses na may alam hinggil sa sinasabing retalyasyon. Ang mga identidad ng mga witness ay mananatiling
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bago kong shift ay nagresulta ng mas kaunting tip at ako ay dinisiplina. Pangatlo, maipapakita ko na
ang aking manager ay gumawa ng aksyon laban sa akin dahil ako ay nagreklamo tungkol sa breaks:
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mga karapatan sa paggawa at hindi sa ano pang ibang dahilan. Mahalaga na maipakita mo na ikaw ang isang empleyado na mahusay ang
katayuan, na wala o kaunting kasaysayan lamang ng misconduct sa lugar ng trabaho, hanggang malaman ng iyong employer ang paggamit mo
ng iyong mga karapatan. I-dokumento mo ang anumang pagbabago sa kalagayan ng iyong pagtatrabaho matapos ang pangyayari na ginamit
mo ang iyong mga karapatan tulad ng demotion o pagbawas ng sahod o oras. Ipunin ang mga dokumento na naghahambing ng kalagayan ng
inyong pagtatrabaho bago kayo nagreklamo tulad ng pay stubs, time sheets, personal notes o ibang mga rekord.

“Nagtrabaho ako sa isang tindahan na kung saan ang aking boss ay hindi nagbabayad ng
mga obertaym na sahod. Isang araw, ang mga imbestigador ng Komisyoner sa Paggawa ay
pumunta sa aming tindahan. Noong ako ay kanilang na-interbyu, sinabi ko ang totoo. Dinala ako
ng aking boss sa isang bahagi ng tindahan at sinabihan na ako ay mag-ingat sa kung anuman
ang mangyayari sa akin o sa aking pamilya kung ako ay i-deport o gulpihin. Ngunit alam ko na
ako ay mabibigyan ng proteksyon mula sa kanyang mga banta matapos kung tulungan ang
imbestigasyon sa aking employer kaya ako ay naghain ng reklamo ng paghihiganti o retalyasyon.”

5

Ipapadala ng Tanggapan ng Komisyoner ng Paggawa ang isang nakasulat na desisyon sa pamamagitan ng koreo. Kung napatunayan ng
Tanggapan ng Komisyoner ng Paggawa na naghiganti ang iyong employer laban sa iyo, maaari nitong iutos ang anuman sa mga sumusunod:
•

Ang imbestigador na naka-toka o naka- assign sa iyong reklamo ay maaaring gamitin ang sumusunod na mga aksyon habang siya ay nag-iimbestiga:
•
•

6

DUMALO SA ISANG KOMPERENSYA NG
PAGKAKASUNDO O HEARING

Kung ang Tanggapan ng Komisyoner sa Paggawa ay nag-iskedyul ng isang komperensya o hearing, kailangang ikaw at ang iyong
employer ay dumalo. Sa komperensya, ikaw, ang imbestigadr at iyong employer ay maghaharap para pag-usapan ang posibilidad ng
pagkakasundo o settlement. Maaari ka ring tanungin ng imbestigador hinggil sa iyong reklamo.
Kung wala kayong maabot na pagkakasund o o settlement bago o habang nagkokomperensya,maaaring mag-iskedyul ng hearing para
sa iyong reklamo.Sa hearing, papayagan ka, ngunit hindi naman kinakailangan, na magdala ng abogado, kinatawan ng unyon, o kaya
sino mang tao na maaaring kumatawan sa iyo. May paraeho o ganoon ding karapatan ang iyong employer. May isang hearing officer
na magko-conduct ng hearing. Ikaw at ang iyong employer ay maaaring magdala ng mga witness para tumestigo at magpakita ng mga
dokumento sa hearing. Matapos ang hearing, magbibigay ng rekomendasyon ang hearing officer batay sa mga ipinakitang ebidensya.

UNAWAIN ANG MGA POSIBLENG RESULTA

•
•
•
•

Iutos sa iyong employer na kayo ay bayaran ang anumang mga kita o sahod na nawala noong ikaw ay tanggalin ng hindi dapat,
demoted o suspindihin.
Iutos sa iyong employer na ibalik ka sa dati mong posisyon.
Iutos sa iyong employer na burahin o tanggalin ang ano mang may kinalaman sa negatibong aksyong nakalagay sa iyong personnel file.
Iutos sa iyong employer na wala nang anumang retalyasyong magaganap sa hinaharap laban sa iyo.
Iutos sa iyong employer na maglagay ng mga notice para sa ibang mga empleyado hinggil sa retalyasyon, mga parusa at isang
kasunduan na hindi na gagawa ng anumang retalyasyon sa hinaharap.

Kung ang naging desisyon ay pabor sa iyo, ang iyong employer ay maaaring i-apela ito o kaya ay sumunod sa loob ng 10 araw. Kung ang
iyong employer ay walang alinmang ginawa, ang isang abogado mula sa Tanggapan ng Komisyoner ng Paggawa ay maghahain ng isang
aksyon sa korte para ipatupad ang desisyon. Kung ang desisyon ay hindi naman pabor sa iyo, mayroon kang karapatang i-apela itp sa loob
ng 10 araw. Ang mga instruksyon sa kung paano mag-apela ay kalakip ng ipapadalang isinulat na desisyon. Maaari mo ring tingnan ang
posibilidad na maghain ng pribadong demanda.

PAGKAKASUNDO:
Kung ikaw ay papasok sa isang KASUNDUAN O SETTLEMENT AGREEMENT, pumapayag kang tapusin ang iyong reklamo sa
pamamagitan ng pagtanggap ng offer ng iyong employer na ikaw ay babayaran ng isang halaga na maaaring mas mababa sa kung
anuman ang dapat mong matanggap sa ilalim ng batas. Ang pagtanggap o pagtanggi sa isang settlement offer ay isang mahalagang
desisyon. Tingnan muna ang ilang mga punto bago ka gumawa ng desisyon.
•

•

BAKIT KAILANGANG TANGGAPIN ANG ISANG SETTLEMENT OFFER? Mabilis na mareresolba ang iyong reklamo at
maaari mong matanggap ang solusyon ng mas maaga. Tinatanggal mo ang panganib na matatalo ang iyong kaso. Kung hindi ka
makikipagkasundo at ipagpapatuloy mo ang iyong reklamo, may posibilidad na ang iyong employer ay mag-file ng bankruptcy o
kaya ay magsara bago pa matapos ang imbestigasyon.
BAKIT KAILANGANG TANGGIHAN ANG ISANG SETTLEMENT OFFER? Maaaring ang matanggap mo ay mas mababa pa sa
dapat na ibayad sa iyo batay sa batas. Kung ikaw ay makatanggap ng isang settlement offer na masyadong mababa, maaari mong
hilingin na taasan pa ang halaga at subuking magnegosasyon para sa isang katanggap-tanggap na halaga ng settlement.

PAANO MAGHAIN NG REKLAMO NG
RETALYASYON O PAGHIHIGANTI

[ANG PROSESO NG PAGRE-REKLAMO NG RETALYASYON O PAGHIHIGANTI]

3

MAGHAIN NG REKLAMO

Kumpletuhin at ihain ang “Retaliation Compalint” form sa distritong Tanggapan ng Komisyoner sa Paggawa na pinakamalapit sa lugar
na kung saan kayo nagtrabaho. Ang form na ito ay makukuha sa mga lugar o lokasyon ng mga opisina ng Komisyoner sa Paggawa at
sa website ng ahensya (www.dir.ca.gov/dlse) na nasa Ingles, Kastila, Intsik, Koreano, Byetnames at Tagalog. Kung kayo ay pupunta sa
Tanggapan ng Komisyoner sa Paggawa para maghain ng inyong reklamo ng personal, maaaring mayroong mga interpreter na tutulong
sa inyong lenggwahe o wika. Ngunit kung talagang kailangan ninyo ng interpreter, mas magandang ideya na magsama kayo ng isang tao
na pwedeng magsalin o mag- interpret para sa iyo sa una mong pagbisita.Matapos mong maghain ng reklamo at isulat ang iyong wika sa
form, maaaring kayo ay magkaroon ng interpreter kung kinakailangan.

1

HINGGIL SA RETALIATION COMPLAINT
INVESTIGATION UNIT

Ang Retaliation Complaint Investigation Unit (RCI) ay nag-iimbestiga ng mga reklamo laban sa retalyasyonng employer. Ang
retalyasyon ay nagaganap kapag ang isang employer ay gumawa ng aksyon laban sa manggagawa, tulad ng pagtanggal, pagbawas
ng oras o sahod, dahil ang manggagawa ay gumawa ng hakbang upang igiit ang kanyang mga karapatan sa paggawa.
Ang mga halimbawa ng retalyasyon na nagaganap sa lugar ng trabaho ay:
•
•
•
•

Pagtanggal, pagsuspinde, paglipat o pag-demote.
Pagbawas ng sahod o oras.
Pagbigay ng mga aksyon nang pagdidisiplina o pagbabanta.
Pagsalakay o walang batayang sibil o mga kriminal na paratang.

2

PAGHAHANDA PARA SA PAGHAHAIN

SURIIN ANG DEADLINE
Kailangang makapaghain kayo ng reklamo sa Labor Commisioner’s Retaliation Complaint Investigation Unit sa loob ng anim na buwan na
naganap ang aksyon ng retalyasyon sa inyo ( mayroong mga hindi kasali o eksepsyon sa patakarang ito).
Kung ang inyong employer ay gumanti sa inyo dahil kayo ay nagreklamo hinggil sa isyu ng kalusugan at kaligtasan sa lugar ng inyong
trabaho, maaari kayong maghain ng reklamo sa Tanggapan ng Komisyoner sa Paggawa sa loob ng anim na buwan na naganap ang aksyon
ng paghihiganti at maaari rin kayong maghain ng reklamo sa Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA) sa loob naman
ng 30 araw matapos maganap ang nasabing aksyon ng paghihiganti. Maaari ninyong kontakin ang OSHA sa (415)625-2547 o bisitahin ang
www.osha.gov/as/opa/worker/complain.html.
Ang paghahain ng reklamo sa Komisyoner sa Paggawa ay hindi pinipigilan ang inyong paghahain din ng pribadong demanda. Kung
nalagpasan ninyo ang anim na buwang deadline na paghain ng reklamo sa Komisyoner sa Paggawa, maaari pa rin kayong maghain ng
isang pribadong demanda sa Korte.

Rerebyuhin ng RCI ang inyong reklamo at magdedesisyon kung kailangang magsimula ng isang imbestigasyon sa iyong employer.
Paadadalhan kayo ng notice ng Tanggapan ng Komisyoner sa Paggawa na nagsasabi kung magsasagawa o hindi ng imbestigasyon sa
inyong reklamo. Tiyakin lamang na ipaalam ang anumang mga pagbabago sa pamamagitan ng pagsulat ng inyong tirahan o telepono.

4

MAKIPAGTULUNGAN SA IMBESTIGASYON

•
•
•

Interbyuhin ka at ang iyong employer (kasama ang mga manager at superbisor) hinggil sa sinasabing paghihiganti o retalyasyon.
Interbyuhin ang mga witnesses na may alam hinggil sa sinasabing retalyasyon. Ang mga identidad ng mga witness ay mananatiling
konpidensyal, maliban kung iutos ng Korte na kailangang sabihin ang mga pangalan ng witness.
Inspeksyunin ang lugar ng trabaho para sa mga ebidensya na kaugnay sa reklamo.
Maglabas o mag-isyu ng mga “subpoenas” na nagre-require sa employer na magsumite ng mga dokumento na may kaugnayan sa reklamo.
Hilingin na ikaw at ang employer ay magpulong upang pag-usapan ang posibilidad ng settlement o pagkakasundo.

PANANALIKSIK
“Nagtrabaho ako sa isang restoran na kung saan kami ay hindi binibigyan ng mga break. Noong
tanungin ko ang aking manager hinggil sa pag-iskedyul ng mga break para sa amin, ang sabi nya ay
kanya itong pag-iisipan. Matapos ang dalawang lingo, pinalitan niya ang aking shift mula hapunan at
naging tanghalian na ito na kung saan ay kaunti lamang ang nagbibigay ng mga tip. Nagsimula na rin
syang magtanong sa aking mga ka-trabaho tungkol sa aking performance at kung sila ay nagkaroon
ng problema sa akin. Nakatanggap ako ng tatlong beses na write up mula sa kanya sa loob ng
isang linggo dahil sa 5 minuto kong pagka-late na hindi naman niya ginagawa dati sa akin at hindi
rin nya nira-write up ang mga ka-trabaho ko na na-le-late o nahuhuli din. Alam ko na ito ay isa nang
retalyasyon laban sa akin. Una, maipapakita ko na ito ay isang aktibidad na may proteksyon, ang
aking pagrereklamo hinggil sa breaks. Pangalawa, mapapatunayan ko ang adverse na aksyon: ang
bago kong shift ay nagresulta ng mas kaunting tip at ako ay dinisiplina. Pangatlo, maipapakita ko na
ang aking manager ay gumawa ng aksyon laban sa akin dahil ako ay nagreklamo tungkol sa breaks:
inuna nya ako at binigyan ng aksyong pandisiplina dalawang linggo matapos akong mag-reklamo.”

Ipunin ang mga dokumento na nagpapakita na ang iyong employer ay gumawa ng aksyon laban sa iyo dahilan sa paggamit mo ng iyong
mga karapatan sa paggawa at hindi sa ano pang ibang dahilan. Mahalaga na maipakita mo na ikaw ang isang empleyado na mahusay ang
katayuan, na wala o kaunting kasaysayan lamang ng misconduct sa lugar ng trabaho, hanggang malaman ng iyong employer ang paggamit mo
ng iyong mga karapatan. I-dokumento mo ang anumang pagbabago sa kalagayan ng iyong pagtatrabaho matapos ang pangyayari na ginamit
mo ang iyong mga karapatan tulad ng demotion o pagbawas ng sahod o oras. Ipunin ang mga dokumento na naghahambing ng kalagayan ng
inyong pagtatrabaho bago kayo nagreklamo tulad ng pay stubs, time sheets, personal notes o ibang mga rekord.

“Nagtrabaho ako sa isang tindahan na kung saan ang aking boss ay hindi nagbabayad ng
mga obertaym na sahod. Isang araw, ang mga imbestigador ng Komisyoner sa Paggawa ay
pumunta sa aming tindahan. Noong ako ay kanilang na-interbyu, sinabi ko ang totoo. Dinala ako
ng aking boss sa isang bahagi ng tindahan at sinabihan na ako ay mag-ingat sa kung anuman
ang mangyayari sa akin o sa aking pamilya kung ako ay i-deport o gulpihin. Ngunit alam ko na
ako ay mabibigyan ng proteksyon mula sa kanyang mga banta matapos kung tulungan ang
imbestigasyon sa aking employer kaya ako ay naghain ng reklamo ng paghihiganti o retalyasyon.”

5

Ipapadala ng Tanggapan ng Komisyoner ng Paggawa ang isang nakasulat na desisyon sa pamamagitan ng koreo. Kung napatunayan ng
Tanggapan ng Komisyoner ng Paggawa na naghiganti ang iyong employer laban sa iyo, maaari nitong iutos ang anuman sa mga sumusunod:
•

Ang imbestigador na naka-toka o naka- assign sa iyong reklamo ay maaaring gamitin ang sumusunod na mga aksyon habang siya ay nag-iimbestiga:
•
•

6

DUMALO SA ISANG KOMPERENSYA NG
PAGKAKASUNDO O HEARING

Kung ang Tanggapan ng Komisyoner sa Paggawa ay nag-iskedyul ng isang komperensya o hearing, kailangang ikaw at ang iyong
employer ay dumalo. Sa komperensya, ikaw, ang imbestigadr at iyong employer ay maghaharap para pag-usapan ang posibilidad ng
pagkakasundo o settlement. Maaari ka ring tanungin ng imbestigador hinggil sa iyong reklamo.
Kung wala kayong maabot na pagkakasund o o settlement bago o habang nagkokomperensya,maaaring mag-iskedyul ng hearing para
sa iyong reklamo.Sa hearing, papayagan ka, ngunit hindi naman kinakailangan, na magdala ng abogado, kinatawan ng unyon, o kaya
sino mang tao na maaaring kumatawan sa iyo. May paraeho o ganoon ding karapatan ang iyong employer. May isang hearing officer
na magko-conduct ng hearing. Ikaw at ang iyong employer ay maaaring magdala ng mga witness para tumestigo at magpakita ng mga
dokumento sa hearing. Matapos ang hearing, magbibigay ng rekomendasyon ang hearing officer batay sa mga ipinakitang ebidensya.

UNAWAIN ANG MGA POSIBLENG RESULTA

•
•
•
•

Iutos sa iyong employer na kayo ay bayaran ang anumang mga kita o sahod na nawala noong ikaw ay tanggalin ng hindi dapat,
demoted o suspindihin.
Iutos sa iyong employer na ibalik ka sa dati mong posisyon.
Iutos sa iyong employer na burahin o tanggalin ang ano mang may kinalaman sa negatibong aksyong nakalagay sa iyong personnel file.
Iutos sa iyong employer na wala nang anumang retalyasyong magaganap sa hinaharap laban sa iyo.
Iutos sa iyong employer na maglagay ng mga notice para sa ibang mga empleyado hinggil sa retalyasyon, mga parusa at isang
kasunduan na hindi na gagawa ng anumang retalyasyon sa hinaharap.

Kung ang naging desisyon ay pabor sa iyo, ang iyong employer ay maaaring i-apela ito o kaya ay sumunod sa loob ng 10 araw. Kung ang
iyong employer ay walang alinmang ginawa, ang isang abogado mula sa Tanggapan ng Komisyoner ng Paggawa ay maghahain ng isang
aksyon sa korte para ipatupad ang desisyon. Kung ang desisyon ay hindi naman pabor sa iyo, mayroon kang karapatang i-apela itp sa loob
ng 10 araw. Ang mga instruksyon sa kung paano mag-apela ay kalakip ng ipapadalang isinulat na desisyon. Maaari mo ring tingnan ang
posibilidad na maghain ng pribadong demanda.

PAGKAKASUNDO:
Kung ikaw ay papasok sa isang KASUNDUAN O SETTLEMENT AGREEMENT, pumapayag kang tapusin ang iyong reklamo sa
pamamagitan ng pagtanggap ng offer ng iyong employer na ikaw ay babayaran ng isang halaga na maaaring mas mababa sa kung
anuman ang dapat mong matanggap sa ilalim ng batas. Ang pagtanggap o pagtanggi sa isang settlement offer ay isang mahalagang
desisyon. Tingnan muna ang ilang mga punto bago ka gumawa ng desisyon.
•

•

BAKIT KAILANGANG TANGGAPIN ANG ISANG SETTLEMENT OFFER? Mabilis na mareresolba ang iyong reklamo at
maaari mong matanggap ang solusyon ng mas maaga. Tinatanggal mo ang panganib na matatalo ang iyong kaso. Kung hindi ka
makikipagkasundo at ipagpapatuloy mo ang iyong reklamo, may posibilidad na ang iyong employer ay mag-file ng bankruptcy o
kaya ay magsara bago pa matapos ang imbestigasyon.
BAKIT KAILANGANG TANGGIHAN ANG ISANG SETTLEMENT OFFER? Maaaring ang matanggap mo ay mas mababa pa sa
dapat na ibayad sa iyo batay sa batas. Kung ikaw ay makatanggap ng isang settlement offer na masyadong mababa, maaari mong
hilingin na taasan pa ang halaga at subuking magnegosasyon para sa isang katanggap-tanggap na halaga ng settlement.

UNAWAIN ANG RETALYASYON:

RCI (TAGALOG)

Ang Tanggapan
ng Komisyoner sa
Paggawa,

PROTECTED ACTIVITY + ADVERSE ACTION + CAUSAL CONNECTION
Ang retalyasyon ay nagaganap kung ikaw ay pinaparusahan ng iyong
employer sa trabaho dahil ikaw ay gumawa ng isang “protected activity.”

+

PROTECTED
ACTIVITY

Kung ginawa mo ang iyong mga karapatan sa lugar ng paggawa, ikaw ay
may proteksyon sa ilalim ng mga batas laban sa retalyasyon-ngunit hindi
lahat ng aktibidad ay may proteksyon.
KASAMA SA MGA PROTECTED ACTIVITIES AY:
• Pagtanggi na magtrabaho sa isang hindi ligtas na kondisyon
o magreklamo hinggil sa kalusugan at kaligtasan ng mga kondisyon sa
iyong boss, sa isang ahensya ng gobyerno, o isang unyon ng paggawa.
• Paghahain ng isang wage claim sa tanggapan ng
Komisyoner sa Paggawa o pagrereklamo sa iyong employer
hinggil sa hindi binayarang sahod.
• Pagtetestigo para suportahan ang isang wage claim ng ka-trabaho.
• Pagtulong sa imbestigasyon ng isang ahensya ng gobyerno
hinggil sa iyong employer.
• Pagtanggi na pumirma sa isang kasunduan na hindi ka
magrereklamo laban sa iyong employer o kaya ay mag-ulat
ng impormasyon hinggil sa kondisyon ng paggawa na
pinapatupad ng employer.
• Panatiliing tama ang iyong personal na impormasyon tulad ng
social security number o ibang mga kaugnay na impormasyon hinggil sa
iyong pagtatrabaho dahil sa pagbabago ng iyong istatus sa imigrasyon.
• Paggamit ng sick leave para maalagaan ang iyong anak na
may sakit, magulang o domestic partner.
• hindi pagpasok para tugunan ang isang domestic violence,
o krimen ng sexual assault para sa kalusugan, kaligtasan o
welfare mo at ng iyong mga anak o dumalo sa mga proceedings sa
korte na may kaugnayan sa pag-abuso o pagsalakay o assault.
• Paghiling ng isang resonableng panahon at pribadong
espasyo para sa pagkuha ng gatas mula sa iyong dibdib/suso.

+

ADVERSE
ACTION

na tinatawag ding Division of Labor Standards
Enforcement (DLSE), ay isang bahagi ng California
Department of Industrial Relations. Ang Tanggapan ng
Komisyoner sa Paggawa ay ang ahensya ng estado na
nag-iimbestiga ng mga reklamo ng mga manggagawa
na nagsasakatuparan o gumagamit ang kanilang mga
karapatan sa paggawa sa lugar ng kanilang trabaho.
Ang ahensyang ito ang siyang nagpapatupad ng
mga istandard sa paggawa para tiyakin na ang mga
empleyado ay hindi pinapayagang magtrabaho sa
ilalim ng mga wala sa istandard at labag sa batas na
mga kalagayan sa paggawa. Pinangangalagaan din
nito ang mga employer na sumusunod sa batas mula
sa pakikipaglaban o pakikipag-kompetensya doon sa
mga hindi sumusunod.

Kabilang sa “adverse action” ang anumang makabuluhan o significant na
pagbabago sa iyong pagtatrabaho na pumipigil sa iyo na gawin ang iyong
mga karapatan sa trabaho tulad ng paghain ng mga reklamo para sa mga
paglabag sa paggawa.
KABILANG DIN DITO AY ANG SUMUSUNOD:
•
•
•

+

Pagtanggal, suspension, paglipat o demosyon.
Pagbabago sa oras o sahod.
Pagdidisiplina o pagbabanta.

CAUSAL
CONNECTION

Habang nire-rebyu ng Labor Commissioner’s Retaliation Complaint
Investigation Unit ang iyong reklamo, kailangang nila ng mga ebidensya na
nagpapakita na gumawa ng aksyon ang iyong employer laban sa iyo dahil
ikaw ay lumahok sa isang aktibidad na protektado, at hindi sa ano
mang dahilan pa. Ang tawag dito ay “causal connection.”

MGA LOKASYON NG MGA OPISINA
NG KOMISYONER NG PAGGAWA

MAKIKITA ANG CAUSAL CONNECTION SA PAMAMAGITAN NG:
•

•

•

Isang aksyong pandisiplina na ipinataw sa iyo agad matapos
ang maikling panahon na ikaw ay lumahok o gumawa ng isang
aktibidad na protektado.
Mga komento mula sa iyong employer na nagsasabi na ipinataw sa
iyo ang aksyong pandisiplina bilang parusa sa paggawa mo ng iyong
aktibidad na protektado.
Ang ibang pagtrato sa iyo ng iyong employer kaysa sa pagtrato nya
sa ibang mga kapwa mo manggagawa na hindi lumahok sa mga
aktibidad na protektado.

ANG MGA MANGGAGAWANG IMIGRANTE AY PROTEKTADO MULA SA RETALYASYON:
Isang paglabag sa batas kung ang iyong employer o kaya ang abogado ng iyong employer ay magre-report o magbabanta
na ire-report ang iyong istatus sa imigrasyon dahil ginamit moa ng iyong mga karapatan sa lugar ng trabaho. Halimbawa,
pinagbabawal ng batas sa mga employer at mga abogado nito ang paggawa ng mga sumusunod na aksyon laban sa mga
manggagawa na na gumamit ng kanilang mga karapatan sa paggawa:
• Paghingi ng marami o iba’t ibang mga dokumento maliban doon sa kinakailangan sa ilalim ng batas sa pederal para
ipakita ang work authorization, o kaya ay tanggihan na tanggapin ang mga dokumento na tunay naman.
• Gamitin ang federal E-Verify system para tsekin ang istatus ng iyong pagtatrabaho sa isang paraan na hindi kailangan sa
batas ng pederal.
• Pagbabanta na maghahain ng hindi naman totoong police report laban sa iyo.
• Pagbabanta na kokontakin ang mga immigration authorities hinggil sa iyo o sa sinumang myembro ng iyong pamilya.
Para malaman pa ang kumpletong listahan ng mga PROTECTED ACTIVITIES, bisitahin ang: www.dir.ca.gov/dlse/howToFileLinkCodeSections.htm

(LISTAHAN NG MGA LOKASYON AT MGA NUMERO NG TELEPONO)

HINDI KAILANGANG MAGKAROON NG SOCIAL
SECURITY NUMBER O PHOTO IDENTIFICATION

BAKERSFIELD
(661) 587-3060

REDDING
(530) 225-2655

SAN JOSE
(408) 277-1266

EL CENTRO
(760) 353-0607

SACRAMENTO
(916) 263-1811

SANTA ANA
(714) 558-4910

FRESNO
(559) 244-5340

SALINAS
(831) 443-3041

SANTA BARBARA
(805) 568-1222

LONG BEACh
(562) 590-5048

SAN BERNARDINO
(909) 383-4334

SANTA ROSA
(707) 576-2362

LOS ANGELES
(213) 620-6330

SAN DIEGO
(619) 220-5451

STOCKTON
(209) 948-7771

OAKLAND
(510) 622-3273

SAN FRANCISCO
(415) 703-5300

VAN NUYS
(818) 901-5315

PARA MAGHAIN NG REKLAMO.
MAAARI KAYONG MAGHAIN NG REKLAMO
KAHIT ANO PA ANG KALAGAYAN O ESTADO NG
INYONG IMIGRASYON.

ANG PAG-REPORT NG

RETALYASYON/
PAGHIHIGANTI
SA TANGGAPAN NG KOMISYONER
SA PAGGAWA NG CALIFORNIA

REV. 11/2014

HINDI NINYO KAILANGAN NG ABOGADO
AT ANG KOMISYONER SA PAGGAWA AY
MAGBIBIGAY NG INTERPRETER SA INYONG WIKA.

ANG TANGGAPAN NG KOMISYONER SA
PAGGAWA ANG NAGPAPATUPAD NG MGA
BATAS PAGGAWA SA PAMAMAGITAN NG
MGA SUMUSUNOD NA UNIT:
ANG WAGE CLAIM ADJUDICATION UNIT ang nagrerepaso at
nagdedesisyon sa mga indibidwal na reklamo hinggil sa mga hindi
binayarang sahod at iba pang mga paglabag sa batas paggawa.
ANG GARMENT WAGE CLAIM ADJUDICATION UNIT ang
nagrerepaso at nagdedesisyon sa mga reklamong hinahain ng
mga mananahi sa ilalim ng “Garment Workers Protection Act” ,
ang batas na kilala rin bilang “AB 633”.
ANG BUREAU OF FIELD ENFORCEMENT (BOFE) ang
nag-iimbestiga sa mga reklamo ng hindi pagbabayad ng mga
employer ng minimum na sahod, obertaym, o mga meal at rest
period ng isang grupo ng mga manggagawa. Ini-imbestiga
rin ng BOFE ang mga reklamo laban sa mga employer na
hindi nagpapatupad ng workers compensation, child labor,
recordkeeping, paglilisensya at mga batas sa rehistrasyon.
ANG PUBLIC WORKS UNIT ang nag-iimbestiga ng mga paglabag
sa batas paggawa para sa mga proyektong konstruksyon na
pampubliko. Ang “Prevailing wages” ay mas mataas kaysa sa
minimum na pasahod ng Estado at siyang kailangang bayaran sa
mga manggagawa sa mga proyektong konstruksiyong pampubliko.
ANG RETALIATION COMPLAINT INVESTIGATION UNIT ang
nag-iimbestiga sa mga reklamo ng retalyasyon. Ang “Retaliation”
ay nagaganap kapag ang employer ay gumagawa ng aksyon tulad
ng pagtanggal sa manggagawa o pagbawas ng oras o pagbaba
ng sahod dahil ang manggagawa ay gumawa ng hakbang upang
ipaglaban ang kanyang mga karapatan sa paggawa.
ANG JUDGEMENT ENFORCEMENT UNIT ay tumutulong
naman sa mga manggagawa para makolekta ang sahod na
dapat matanggap matapos magdesisyon ang Komisyoner sa
Paggawa na ang employer ay may utang na sahod na hindi
binayaran sa manggagawa.

ANG MGA BATAS PAGGAWA SA CALIFORNIA AY NAGBIBIGAY NG PROTEKSYON SA LAHAT
NG MGA MANGGAGAWA KAHIT ANO PA MAN ANG KALAGAYAN O ISTATUS NG INYONG
IMIGRASYON. ANG TANGGAPAN NG KOMISYONER SA PAGGAWA AY HINDI MAGTATANONG NG
INYONG ISTATUS SA IMIGRASYON O MAGRE-REPORT O MAGSUSUMBONG NG INYONG ISTATUS
SA IMIGRASYON SA IBA PANG MGA AHENSYA NG GOBYERNO.

UNAWAIN ANG RETALYASYON:

RCI (TAGALOG)

Ang Tanggapan
ng Komisyoner sa
Paggawa,

PROTECTED ACTIVITY + ADVERSE ACTION + CAUSAL CONNECTION
Ang retalyasyon ay nagaganap kung ikaw ay pinaparusahan ng iyong
employer sa trabaho dahil ikaw ay gumawa ng isang “protected activity.”

+

PROTECTED
ACTIVITY

Kung ginawa mo ang iyong mga karapatan sa lugar ng paggawa, ikaw ay
may proteksyon sa ilalim ng mga batas laban sa retalyasyon-ngunit hindi
lahat ng aktibidad ay may proteksyon.
KASAMA SA MGA PROTECTED ACTIVITIES AY:
• Pagtanggi na magtrabaho sa isang hindi ligtas na kondisyon
o magreklamo hinggil sa kalusugan at kaligtasan ng mga kondisyon sa
iyong boss, sa isang ahensya ng gobyerno, o isang unyon ng paggawa.
• Paghahain ng isang wage claim sa tanggapan ng
Komisyoner sa Paggawa o pagrereklamo sa iyong employer
hinggil sa hindi binayarang sahod.
• Pagtetestigo para suportahan ang isang wage claim ng ka-trabaho.
• Pagtulong sa imbestigasyon ng isang ahensya ng gobyerno
hinggil sa iyong employer.
• Pagtanggi na pumirma sa isang kasunduan na hindi ka
magrereklamo laban sa iyong employer o kaya ay mag-ulat
ng impormasyon hinggil sa kondisyon ng paggawa na
pinapatupad ng employer.
• Panatiliing tama ang iyong personal na impormasyon tulad ng
social security number o ibang mga kaugnay na impormasyon hinggil sa
iyong pagtatrabaho dahil sa pagbabago ng iyong istatus sa imigrasyon.
• Paggamit ng sick leave para maalagaan ang iyong anak na
may sakit, magulang o domestic partner.
• Hindi pagpasok para tugunan ang isang domestic violence,
o krimen ng sexual assault para sa kalusugan, kaligtasan o
welfare mo at ng iyong mga anak o dumalo sa mga proceedings sa
korte na may kaugnayan sa pag-abuso o pagsalakay o assault.
• Paghiling ng isang resonableng panahon at pribadong
espasyo para sa pagkuha ng gatas mula sa iyong dibdib/suso.

+

ADVERSE
ACTION

na tinatawag ding Division of Labor Standards
Enforcement (DLSE), ay isang bahagi ng California
Department of Industrial Relations. Ang Tanggapan ng
Komisyoner sa Paggawa ay ang ahensya ng estado na
nag-iimbestiga ng mga reklamo ng mga manggagawa
na nagsasakatuparan o gumagamit ang kanilang mga
karapatan sa paggawa sa lugar ng kanilang trabaho.
Ang ahensyang ito ang siyang nagpapatupad ng
mga istandard sa paggawa para tiyakin na ang mga
empleyado ay hindi pinapayagang magtrabaho sa
ilalim ng mga wala sa istandard at labag sa batas na
mga kalagayan sa paggawa. Pinangangalagaan din
nito ang mga employer na sumusunod sa batas mula
sa pakikipaglaban o pakikipag-kompetensya doon sa
mga hindi sumusunod.

Kabilang sa “adverse action” ang anumang makabuluhan o significant na
pagbabago sa iyong pagtatrabaho na pumipigil sa iyo na gawin ang iyong
mga karapatan sa trabaho tulad ng paghain ng mga reklamo para sa mga
paglabag sa paggawa.
KABILANG DIN DITO AY ANG SUMUSUNOD:
•
•
•

+

Pagtanggal, suspension, paglipat o demosyon.
Pagbabago sa oras o sahod.
Pagdidisiplina o pagbabanta.

CAUSAL
CONNECTION

Habang nire-rebyu ng Labor Commissioner’s Retaliation Complaint
Investigation Unit ang iyong reklamo, kailangang nila ng mga ebidensya na
nagpapakita na gumawa ng aksyon ang iyong employer laban sa iyo dahil
ikaw ay lumahok sa isang aktibidad na protektado, at hindi sa ano
mang dahilan pa. Ang tawag dito ay “causal connection.”

MGA LOKASYON NG MGA OPISINA
NG KOMISYONER NG PAGGAWA

MAKIKITA ANG CAUSAL CONNECTION SA PAMAMAGITAN NG:
•

•

•

Isang aksyong pandisiplina na ipinataw sa iyo agad matapos
ang maikling panahon na ikaw ay lumahok o gumawa ng isang
aktibidad na protektado.
Mga komento mula sa iyong employer na nagsasabi na ipinataw sa
iyo ang aksyong pandisiplina bilang parusa sa paggawa mo ng iyong
aktibidad na protektado.
Ang ibang pagtrato sa iyo ng iyong employer kaysa sa pagtrato nya
sa ibang mga kapwa mo manggagawa na hindi lumahok sa mga
aktibidad na protektado.

ANG MGA MANGGAGAWANG IMIGRANTE AY PROTEKTADO MULA SA RETALYASYON:
Isang paglabag sa batas kung ang iyong employer o kaya ang abogado ng iyong employer ay magre-report o magbabanta
na ire-report ang iyong istatus sa imigrasyon dahil ginamit moa ng iyong mga karapatan sa lugar ng trabaho. Halimbawa,
pinagbabawal ng batas sa mga employer at mga abogado nito ang paggawa ng mga sumusunod na aksyon laban sa mga
manggagawa na na gumamit ng kanilang mga karapatan sa paggawa:
• Paghingi ng marami o iba’t ibang mga dokumento maliban doon sa kinakailangan sa ilalim ng batas sa pederal para
ipakita ang work authorization, o kaya ay tanggihan na tanggapin ang mga dokumento na tunay naman.
• Gamitin ang federal E-Verify system para tsekin ang istatus ng iyong pagtatrabaho sa isang paraan na hindi kailangan sa
batas ng pederal.
• Pagbabanta na maghahain ng hindi naman totoong police report laban sa iyo.
• Pagbabanta na kokontakin ang mga immigration authorities hinggil sa iyo o sa sinumang myembro ng iyong pamilya.
Para malaman pa ang kumpletong listahan ng mga PROTECTED ACTIVITIES, bisitahin ang: www.dir.ca.gov/dlse/HowToFileLinkCodeSections.htm

(LISTAHAN NG MGA LOKASYON AT MGA NUMERO NG TELEPONO)

HINDI KAILANGANG MAGKAROON NG SOCIAL
SECURITY NUMBER O PHOTO IDENTIFICATION

BAKERSFIELD
(661) 587-3060

REDDING
(530) 225-2655

SAN JOSE
(408) 277-1266

EL CENTRO
(760) 353-0607

SACRAMENTO
(916) 263-1811

SANTA ANA
(714) 558-4910

FRESNO
(559) 244-5340

SALINAS
(831) 443-3041

SANTA BARBARA
(805) 568-1222

LONG BEACH
(562) 590-5048

SAN BERNARDINO
(909) 383-4334

SANTA ROSA
(707) 576-2362

LOS ANGELES
(213) 620-6330

SAN DIEGO
(619) 220-5451

STOCKTON
(209) 948-7771

OAKLAND
(510) 622-3273

SAN FRANCISCO
(415) 703-5300

VAN NUYS
(818) 901-5315

PARA MAGHAIN NG REKLAMO.
MAAARI KAYONG MAGHAIN NG REKLAMO
KAHIT ANO PA ANG KALAGAYAN O ESTADO NG
INYONG IMIGRASYON.

ANG PAG-REPORT NG

RETALYASYON/
PAGHIHIGANTI
SA TANGGAPAN NG KOMISYONER
SA PAGGAWA NG CALIFORNIA

REV. 11/2014

HINDI NINYO KAILANGAN NG ABOGADO
AT ANG KOMISYONER SA PAGGAWA AY
MAGBIBIGAY NG INTERPRETER SA INYONG WIKA.

ANG TANGGAPAN NG KOMISYONER SA
PAGGAWA ANG NAGPAPATUPAD NG MGA
BATAS PAGGAWA SA PAMAMAGITAN NG
MGA SUMUSUNOD NA UNIT:
ANG WAGE CLAIM ADJUDICATION UNIT ang nagrerepaso at
nagdedesisyon sa mga indibidwal na reklamo hinggil sa mga hindi
binayarang sahod at iba pang mga paglabag sa batas paggawa.
ANG GARMENT WAGE CLAIM ADJUDICATION UNIT ang
nagrerepaso at nagdedesisyon sa mga reklamong hinahain ng
mga mananahi sa ilalim ng “Garment Workers Protection Act” ,
ang batas na kilala rin bilang “AB 633”.
ANG BUREAU OF FIELD ENFORCEMENT (BOFE) ang
nag-iimbestiga sa mga reklamo ng hindi pagbabayad ng mga
employer ng minimum na sahod, obertaym, o mga meal at rest
period ng isang grupo ng mga manggagawa. Ini-imbestiga
rin ng BOFE ang mga reklamo laban sa mga employer na
hindi nagpapatupad ng workers compensation, child labor,
recordkeeping, paglilisensya at mga batas sa rehistrasyon.
ANG PUBLIC WORKS UNIT ang nag-iimbestiga ng mga paglabag
sa batas paggawa para sa mga proyektong konstruksyon na
pampubliko. Ang “Prevailing wages” ay mas mataas kaysa sa
minimum na pasahod ng Estado at siyang kailangang bayaran sa
mga manggagawa sa mga proyektong konstruksiyong pampubliko.
ANG RETALIATION COMPLAINT INVESTIGATION UNIT ang
nag-iimbestiga sa mga reklamo ng retalyasyon. Ang “Retaliation”
ay nagaganap kapag ang employer ay gumagawa ng aksyon tulad
ng pagtanggal sa manggagawa o pagbawas ng oras o pagbaba
ng sahod dahil ang manggagawa ay gumawa ng hakbang upang
ipaglaban ang kanyang mga karapatan sa paggawa.
ANG JUDGEMENT ENFORCEMENT UNIT ay tumutulong
naman sa mga manggagawa para makolekta ang sahod na
dapat matanggap matapos magdesisyon ang Komisyoner sa
Paggawa na ang employer ay may utang na sahod na hindi
binayaran sa manggagawa.

ANG MGA BATAS PAGGAWA SA CALIFORNIA AY NAGBIBIGAY NG PROTEKSYON SA LAHAT
NG MGA MANGGAGAWA KAHIT ANO PA MAN ANG KALAGAYAN O ISTATUS NG INYONG
IMIGRASYON. ANG TANGGAPAN NG KOMISYONER SA PAGGAWA AY HINDI MAGTATANONG NG
INYONG ISTATUS SA IMIGRASYON O MAGRE-REPORT O MAGSUSUMBONG NG INYONG ISTATUS
SA IMIGRASYON SA IBA PANG MGA AHENSYA NG GOBYERNO.

