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Ipinagbabawal ayon sa batas ang pagtanggal sa trabahong sumasailalim sa sumusunod:
�Pagtanggal sa trabaho dahil sa nasyonalidad, paniniwala o katayuang panlipunan
�Pagtanggal sa trabaho dahil sa pag-report ng manggagawa sa Labour Standards Inspection

Office, at paghingi ng tulong sa Prefectural Labour Bureau para sa paglutas ng indibidwal na
tunggaliang kaugnay sa paggawa

Q.4

ANSWER

Narinig kong may kasong ipinagbabawal ang pagtanggal sa trabaho 
ng manggagawa bukod sa pagliban para sa pagpapagaling sa 
sakuna sa pagtatrabaho, panahon ng pagliban bago at pagkatapos 
manganak at 30 araw pagkatapos nito. Anong mga kaso ito?

Q.1

ANSWER Itinatakda ang hangganan kapag magtatakda ng panahon sa kontrata sa paggawa, ngunit maaari ring 
gawing kontrata na walang pagtatakda ng panahon. At maaari ring i-renew ang kontrata sa oras ng 
pagwawakas ng panahon ng kontrata, kung magkasundo ang employer at manggagawa. Sa ganitong 
paraan, mare-renew ang kontrata sa paggawa na may takdang panahon, at kung lalampas ang total sa 5 
taon, maaaring ipalit sa kontratang walang pagtatakda ng panahon ayon sa paghiling ng manggagawa.

Kailangan bang siguraduhing magtakda ng panahon ng kontrata sa 
kontrata sa paggawa? At maaari bang i-renew ang kontrata sa oras 
ng pagwawakas ng panahon ng kontrata?

Sanggunian ang      (05) at      (03)1 2

�Pagtanggal sa trabaho dahil miyembro ng unyon ng manggagawa, o dahil gumawa ng 
makatuwirang kilos ng unyon ng manggagawa

�Pagtanggal sa trabaho dahil babae, o dahil nagpakasal, nagdadalantao, nanganak ang babae, 
o lumiban sa trabaho bago at pagkatapos ng panganganak

�Pagtanggal sa trabaho dahil humiling ng pagliban para sa pag-aalaga ng anak at pagliban para 
sa kaigo o caregiving, o dahil lumiban para sa pag-aalaga ng anak o sa caregiving

Q.5

ANSWER Kapag aalis ang manggagawa sa trabaho, kahit bago ng takdang araw ng pagbabayad ng sahod, maaaring 
ipabayad sa loob ng 7 araw ang hindi pa nababayarang sahod.

Mababayaran ba ang sahod na hindi pa sumasapit ang araw ng 
pagbabayad sa oras ng pag-alis sa trabaho?

Q.6

ANSWER Kung nawalan ng pasok sa trabaho sa dahilan ng employer, kailangang magbayad ang employer sa 
manggagawa ng mga 60% o higit pa ng halaga ng dapat bayarang sahod.

Sinabihan akong walang pasok ng 1 linggo sa pabrika dahil walang 
trabaho, ngunit makakatanggap ba ako ng kabayaran para sa sahod 
sa panahong ito?

Kinakailangan ang pagbabayad ng karagdagang sahod para sa trabaho na lampas sa takdang oras sa oras 
ng paggawa na lampas sa 8 oras sa 1 araw, at kailangang bayaran ang 125% ng karaniwang sahod. Sa 
halimbawa sa tanong, kailangang bayaran ang halagang 1,500 yen o higit pa sa bawat 1 oras bilang sahod. 
At kung nagtrabaho sa oras na mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, kailangan ang 
pagbabayad ng karagdagang sahod na 25% ng karaniwang sahod, at magiging 150% kung ipagsasama ito 
sa trabaho na lampas sa takdang oras. Sa halimbawa sa tanong, may obligasyon ang kumpanyang 
magbayad ng halagang 1,800 yen o higit pa sa bawat 1 oras.

Q.7

ANSWER

Sa karaniwan, nagtatrabaho ako ng 8 oras sa 1 araw, ngunit 13 oras 
o higit pa sa 1 araw kapag busy ang trabaho, at minsan 
pinagtatrabaho ako ng lampas ng alas 10 ng gabi. Kahit sa ganitong 
kaso, binabayaran lamang ako ng minultiplikang oras ng 
pagtatrabaho sa orasang suweldo para sa 1 oras na 1,200 yen. Wala 
bang problema dito?

Ipinagbabawal ang paggawa ng employer ng kasunduan kung saan pagbabayarin ang manggagawa ng 
multa sa paglabag sa kontrata kung aalis sa trabaho bago ng pagwawakas ng panahon ng kontrata.

Q.2

ANSWER

Nagtatrabaho ako sa panahon ng kontrata na 3 taon. Sinabihan ako ng 
employer na kung aalis ako sa trabaho bago magwakas ang 
panahong ito, magbabayad ako ng multang 500,000 yen. Totoo bang 
kailangang magbayad nito?

Sanggunian ang      (07)1

Hindi maaaring tanggalin ng employer ang manggagawa sa trabaho sa panahon ng pagliban nito sa 
trabaho para magpagaling mula sa pinsala sa katawan na may kaugnayan sa pagtatrabaho. Subalit kung 
hindi na maipagpapatuloy ang negosyo dahil sa likas na sakuna o iba pang hindi maiiwasang kadahilanan, 
hindi ipaiiral ang probisyon ng limitasyon sa pagtanggal sa trabahong ito.

Q.3

ANSWER

Lumiliban ako sa trabaho para sa pagpapagamot dahil nagkapinsala 
sa katawan sa aksidente sa pinagtatrabahuhan, ngunit tinanggal ako 
sa trabaho sa dahilang nagigipit daw ang pangasiwaan ng kumpanya. 
Pinapayagan ba ang ganitong pagtanggal sa trabaho?

Sanggunian ang      (08)1

Sanggunian ang      (08)1

Sanggunian ang      (11)1

Sanggunian ang      (13)1

Sanggunian ang      (16)1
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Konsultasyon sa Telepono para sa mga Dayuhang Manggagawa
Nagtatag ang Ministry of Health, Labour and Welfare ng “Konsultasyon sa Telepono para sa mga Dayuhang 

Manggagawa” na tumutugon sa konsultasyon mula sa mga dayuhang manggagawa sa 8 wika - Ingles, Intsik, Kastila, 
Portuguese, Tagalog, Vietnamese, Burmese at Nepali.

Sa “Konsultasyon sa Telepono para sa mga Dayuhang Manggagawa,” nagsasagawa ng patnubay sa kinauukulang 
institusyon at pagpapaliwanag ng batas ukol sa problema kaugnay sa kondisyon sa pagtatrabaho.

May bayad na 8.5 yen (kasama na ang buwis) sa bawat 180 segundo mula sa landline, at 10 yen (kasama na ang buwis) 
sa bawat 180 segundo mula sa cellphone, para tumawag at magkonsulta sa “Konsultasyon sa Telepono para sa mga 
Dayuhang Manggagawa.”

Isinasatupad ang “Hotline ng Konsultasyon ukol sa Kondisyon sa Pagtatrabaho” bilang proyektong ipinagkatiwala ng 
Ministry of Health, Labour and Welfare. Toll-free ito at maaaring tumawag nang libre mula kahit saan sa buong bansa.
Maaaring gamitin ang alinman sa landline at cellphone.

Bukod sa wikang Hapon, tumutugon sa “Hotline ng Konsultasyon ukol sa Kondisyon sa Pagtatrabaho” sa konsultasyon 
sa 8 wika - Ingles, Intsik, Kastila, Portuguese, Tagalog, Vietnamese, Burmese at Nepali. Nagsasagawa rito ng patnubay 
sa kinauukulang institusyon at pagpapaliwanag ng batas ukol sa problema kaugnay sa kondisyon sa pagtatrabaho sa 
oras na sarado na o araw na sarado ang mga Prefectural Labour Bureau at Labour Standards Inspection Office.

Wika
Ingles

Intsik

Portuguese
Lunes - Biyernes

Kastila

Tagalog

10:00 am - 3:00 pm 
(Liban sa tanghali
12:00 - 1:00 pm)

Vietnamese

* Liban sa pista opisyal, at Disyembre 29 - Enero 3.
* Pasanin ng taong tumawag ang bayad sa pagtawag.

Burmese

Nepali

0570-001701

0570-001702

0570-001703

0570-001704

0570-001705

0570-001706

0570-001707

0570-001708

Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes

Lunes - Biyernes

Lunes, Miyerkules

Martes, Huwebes

Araw Oras Telepono

Hotline ng Konsultasyon ukol sa Kondisyon sa Pagtatrabaho

Wika

Ingles

Wikang Hapon

Intsik

Portuguese

Lunes - Linggo
(Araw-araw)

Kastila

Tagalog

� Karaniwang Araw 
    (Lunes - Biyernes) 
    5:00 pm - 10:00 pm

� Sabado, Linggo, 
     Pista Opisyal 
     9:00 am - 9:00 pmVietnamese

Burmese

Nepali

0120-811-610
0120-004-008

0120-150-520

0120-290-922

0120-336-230

0120-400-166

0120-558-815

0120-662-700

0120-750-880

Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado

Martes, Miyerkules, Sabado

Miyerkules, Biyernes, Sabado

Miyerkules, Linggo

Araw Oras Telepono

Sa patakaran, kailangang ibigay ang taunang bayad na bakasyon sa “panahong hiniling ng manggagawa.” 
Ang kongkretong petsang itinalaga ng manggagawa ang araw na ibibigay bilang taunang bakasyon, at sa 
patakaran maaaring magpasya ang manggagawa kung paghahati-hatiin o kukunin niya ng tuloy-tuloy ang 
taunang bakasyon. Sa kabilang banda, kung “sasagabal sa wastong pagpapatakbo ng negosyo” ang 
pagbibigay ng bakasyon sa panahong itinalaga ng manggagawa, maaaring gamitin ng employer ang 
karapatan sa pagbabago ng panahon upang gawin ang pagsasaayos sa pagpapatakbo ng negosyo, ngunit 
hindi pinahihintulutan bilang kadahilanan ng karapatan sa pagbabago ng panahon ang “patuloy na 
kakulangan sa tauhan.”

Q.8

ANSWER

Nang humingi ako sa kumpanya ng 3 tuloy-tuloy na araw ng 
taunang bayad na bakasyon, sinabihan ako ng kumpanya na hindi 
mapahihintulutan ang pagkuha ng taunang bakasyon dahil patuloy 
ang kakulangan sa tauhan. Wala bang problema dito?

Kung ipapatakbo ng nagpapatakbo ng negosyo ang forklift sa loob ng pabrika, kailangang ipagawa ito sa 
taong nagtapos ng bukod-tanging edukasyon kapag forklift na walang 1 ton ang maximum na bigat ng 
kargada, o sa taong nagtapos ng teknikal na kurso sa pagpapatakbo ng forklift kapag forklift na 1 ton o higit 
pa ang maximum na bigat ng kargada.

Q.9

ANSWER

Sinabihan ako ng empleyadong nakatatanda o nauna sa akin na 
magpatakbo ng forklift sa pabrika. Maaari ba akong magpatakbo 
nito kahit wala akong partikular na lisensya o kwalipikasyon para 
rito?

Ipinaiiral ang seguro para sa sakuna sa trabaho sa lahat ng manggagawa kasama ang mga dayuhang 
manggagawa. Sa seguro para sa sakuna sa trabaho, kung hindi makapagtrabaho at hindi makatanggap ng 
sahod dahil nagpapagaling para sa pinsala sa katawan o sakit na natamo sa pagtatrabaho o sa pagpasok 
sa o pag-uwi mula sa trabaho, maaaring tumanggap ng benepisyo (kabayaran) sa pagliban sa trabaho mula 
sa ika-4 na araw ng pagliban sa trabaho.
Mangyari lamang na magkonsulta kaagad sa Labour Standards Inspection Office.

Q.10

ANSWER

Hindi ako makapagtrabaho dahil nagkapinsala ako sa katawan 
habang nagtatrabaho. Binabayaran ng kumpanya ang gastusin sa 
pagpapagamot, ngunit hindi ako nakakatanggap ng kabayaran para 
sa sahod sa panahong lumiliban ako sa trabaho.

Sanggunian ang      (17)1

Sanggunian ang      (03)4

Sanggunian ang           5
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oras na sarado na o araw na sarado ang mga Prefectural Labour Bureau at Labour Standards Inspection Office.

Wika
Ingles

Intsik

Portuguese
Lunes - Biyernes

Kastila

Tagalog

10:00 am - 3:00 pm 
(Liban sa tanghali
12:00 - 1:00 pm)

Vietnamese

* Liban sa pista opisyal, at Disyembre 29 - Enero 3.
* Pasanin ng taong tumawag ang bayad sa pagtawag.

Burmese

Nepali

0570-001701

0570-001702

0570-001703

0570-001704

0570-001705

0570-001706

0570-001707

0570-001708

Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes

Lunes - Biyernes

Lunes, Miyerkules

Martes, Huwebes

Araw Oras Telepono

Hotline ng Konsultasyon ukol sa Kondisyon sa Pagtatrabaho

Wika

Ingles

Wikang Hapon

Intsik

Portuguese

Lunes - Linggo
(Araw-araw)

Kastila

Tagalog

� Karaniwang Araw 
    (Lunes - Biyernes) 
    5:00 pm - 10:00 pm

� Sabado, Linggo, 
     Pista Opisyal 
     9:00 am - 9:00 pmVietnamese

Burmese

Nepali

0120-811-610
0120-004-008

0120-150-520

0120-290-922

0120-336-230

0120-400-166

0120-558-815

0120-662-700

0120-750-880

Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado

Martes, Miyerkules, Sabado

Miyerkules, Biyernes, Sabado

Miyerkules, Linggo

Araw Oras Telepono

Sa patakaran, kailangang ibigay ang taunang bayad na bakasyon sa “panahong hiniling ng manggagawa.” 
Ang kongkretong petsang itinalaga ng manggagawa ang araw na ibibigay bilang taunang bakasyon, at sa 
patakaran maaaring magpasya ang manggagawa kung paghahati-hatiin o kukunin niya ng tuloy-tuloy ang 
taunang bakasyon. Sa kabilang banda, kung “sasagabal sa wastong pagpapatakbo ng negosyo” ang 
pagbibigay ng bakasyon sa panahong itinalaga ng manggagawa, maaaring gamitin ng employer ang 
karapatan sa pagbabago ng panahon upang gawin ang pagsasaayos sa pagpapatakbo ng negosyo, ngunit 
hindi pinahihintulutan bilang kadahilanan ng karapatan sa pagbabago ng panahon ang “patuloy na 
kakulangan sa tauhan.”

Q.8

ANSWER

Nang humingi ako sa kumpanya ng 3 tuloy-tuloy na araw ng 
taunang bayad na bakasyon, sinabihan ako ng kumpanya na hindi 
mapahihintulutan ang pagkuha ng taunang bakasyon dahil patuloy 
ang kakulangan sa tauhan. Wala bang problema dito?

Kung ipapatakbo ng nagpapatakbo ng negosyo ang forklift sa loob ng pabrika, kailangang ipagawa ito sa 
taong nagtapos ng bukod-tanging edukasyon kapag forklift na walang 1 ton ang maximum na bigat ng 
kargada, o sa taong nagtapos ng teknikal na kurso sa pagpapatakbo ng forklift kapag forklift na 1 ton o higit 
pa ang maximum na bigat ng kargada.

Q.9

ANSWER

Sinabihan ako ng empleyadong nakatatanda o nauna sa akin na 
magpatakbo ng forklift sa pabrika. Maaari ba akong magpatakbo 
nito kahit wala akong partikular na lisensya o kwalipikasyon para 
rito?

Ipinaiiral ang seguro para sa sakuna sa trabaho sa lahat ng manggagawa kasama ang mga dayuhang 
manggagawa. Sa seguro para sa sakuna sa trabaho, kung hindi makapagtrabaho at hindi makatanggap ng 
sahod dahil nagpapagaling para sa pinsala sa katawan o sakit na natamo sa pagtatrabaho o sa pagpasok 
sa o pag-uwi mula sa trabaho, maaaring tumanggap ng benepisyo (kabayaran) sa pagliban sa trabaho mula 
sa ika-4 na araw ng pagliban sa trabaho.
Mangyari lamang na magkonsulta kaagad sa Labour Standards Inspection Office.

Q.10

ANSWER

Hindi ako makapagtrabaho dahil nagkapinsala ako sa katawan 
habang nagtatrabaho. Binabayaran ng kumpanya ang gastusin sa 
pagpapagamot, ngunit hindi ako nakakatanggap ng kabayaran para 
sa sahod sa panahong lumiliban ako sa trabaho.

Sanggunian ang      (17)1

Sanggunian ang      (03)4

Sanggunian ang           5

Patnubay sa Tanggapan ng Konsultasyon
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7 Patnubay sa Tanggapan ng Konsultasyon

   Ang Ministry of Health, Labor at Welfare ay nagtatag ng isang Consultation Dial para sa mga dayuhan upang makinig sa 
mga konsulta mula sa mga dayuhang manggagawa sa mga sumusunod na 13 wika bilang karagdagan sa English at Chinese.
   Ang Consultation dial para sa mga dayuhan ay nagpapaliwanag tungkol sa mga batas at regulasyon at sumasanguni sa mga may 
kaugnayan na organisasyon patungkol sa mga kondisyon sa pagtatrabaho.
Para sa pagkonsulta sa consultation dial para sa mga dayuhan, may bayad kada 180 seconds na 8.5yen (kasali na tax) kung sa 
telephone, 180 seconds ay l0yen (kasali na tax) kung sa cellphone naman tumawag.

Wika
0570-001-701
0570-001-702
0570-001-703
0570-001-704
0570-001-705
0570-001-706
0570-001-707
0570-001-708Martes, Miyerkules, Huwebes 

Lunes 

Huwebes, Biyemes 

Araw Oras Numero

10 am to 3 pm 
(maliban mula 12 pm 

hanggang 1 pm) 
0570-001-709
0570-001-712
0570-001-715
0570-001-716
0570-001-718Biyemes 

Lunes - Biyemes 

Miyerkules 

　Ang Employment Conditions Consultation Hot Line ay isang proyekto na isinagawa ng Ministry of Health, Labor and Welfare bilang isang 
consignment na proyekto. Ito ay free dial, libreng tawag kahit saang banda sa bansa. Makakatawag kahit alin man sa telephone, cellphone at public 
telephone. 
   Sa Employment Conditions Consultation Hotline, bilang karagdagan narin ng Japanese, English at Chinese makapag konsulta narin sa 14 na wika 
na nasa baba. Matapos magsara o tuwing holiday, ang mga prefectural labor bureau at ang Labor Standards Inspection Office nagpapaliwanag sila 
tungkol sa mga batas at regulasyon at sumasanguni sa mga may kaugnayan na organisasyon patungkol sa mga kondisyon sa pagtatrabaho. 

Martes, Huwebes, Sabado

Miyerkules, Linggo 

〇 Weekdays
    (Lunes hanggang Biyemes) 
    5pm to 10pm

Lunes - Linggo 
(Araw-araw) 

Martes, Huwebes - Sabado 
Martes, Huwebes, Sabado

Huwebes, Linggo 

Lunes, Sabado 

〇 Sat, Sun· araw ng pista
9 am to 9 pm

0120-811-610
0120-531-401
0120-531-402
0120-531-403
0120-531-404
0120-531-405
0120-531-406
0120-531-407
0120-531-408
0120-613-801
0120-613-802
0120-613-803
0120-613-804
0120-613-805

lmpormasyon tungkol sa consultation dial para sa mga dayuhan

Ingles 
Intsik 

Portuges 
Espanyol 

Tagalog 

Vietnamese 
Myanmar 

Nepali 
Koreano 

Thai 

Indonesian 

Cambodian (Kluner) 

Mongolian 

lmpormasyon tungkol sa Labor Conditions Consultation Hotline 

Wika Araw Oras Numero

Ingles 
Intsik 

Portuges 

Espanyol 

Tagalog 
Vietnamese 
Myanmar 

Nepali 

Koreano 
Thai 

Indonesian 

Cambodian (Kluner) 

Mongolian 

Hapones 
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