
Nasaktan kaba ? 

המוקד לפליטים ולמהגרים ע"ר

Ikaw ba….
Hindi inahihintulutan na kunin ang 

mga araw na walang pasok?
Hindi kaba pinapayagan na tumawag 

sa mga kaibigan o pamilya?

Ay ang iyong Employer ...
Pinapakingan kaba  sa iyong mga 

tawag sa telepono?
Hindi kaba  inaayahan umalis ng bahay 

nang malaya?
Hindi kaba pinapayagan pumunta sa 

doctor kapag ikaw may sakit?
Pinag  salitaan kaba nang masama o 

pisikal ay naging marahas sa iyo?
nanganganib sa kanya?

Hawak nya ang passport mo ? 
sexually panliligalig sa iyo

Hindi binayaran ang iyong trabaho?
Sigurado ba iyong sapat ng kondisyon ?

Kung makilala mo ang isa ta o higit pa 
sa mga sintomas na nakalista, kung 

ito ay sa iyo o sa isang taong kakilala 
mo, dumating sa amin para siya ay 

tulongan!



Huwag Kayong Matakot 
Upang iulat ito !

Maraming manggagawa natatakot upang maghain 
nang reklamo sa kanilang amo, ngunit sila ay hindi 
magkaroon ng kamalayan na sa maraming kaso 
silang ay may karapatan sa proteksyon, legal aid, 
tirahan, pagbabagong-tatag, work permit, at higit pa.

Halimbawa, ang kuwento ng M, isang Filipino nag 
tatrabaho sa bahay.

Siya ay nagtrabaho sa paligid ng orasan, pitong araw 
sa isang linggo, nang walang isang araw na  walang 
pahinga sa pamamagitan ng panahon ng kanyang 
trabaho.

kahit na ang kanyang employer ay nanirahan sa 
isang maluwag na bahay,  Siya pinatulog sa isang 
higaan sa maliit na banyo.

Siya ay pinahihintulutan lumabas lamang upang 
maisagawa ang mga Gawain at ay pinahihintulutan 
lamang malapit sa employer niya ;  kinokontrol 
nila ang  kanyang mga paggalaw at kung saan siya  
pupunta at hawak  ang kanyang passport.

Ang isang dayuhang manggagawa na kapit  bahay 
sa tabi ng pintoan, nakita ang kanyang kalagayan 
at inilagay ng isang cellphone na may kakayahang 
paggawa papalabas na tawag sa tabi ng garahe bin, 
kasama ang numero ng telepono ng mga opisyal.

Sa wakas nakatanggap ng magandang tulong.

Makipag-ugnay sa Amin sa Hotline para sa mga refugee at 
migrante: SOS@hotline.org.il / 050-8848250 




