MAS PATAS NA PAG-UPA
NG TRABAHADOR.
GANYAN KAMI MAGTRABAHO.
Kung nagtutustos ka ng trabahador sa isang
may negosyo
Maaaring isa kang tagapagbigay ng upahang
trabahador sa ilalim ng batas at kailangan mo ng
lisensya para gumana.

Kung may negosyong nagtutustos ng mga
trabahador sa iyong kumpanya
Dapat mong gamitin ang lisensyadong
tagapagbigay ng upahang trabahador.

Mga inuupahang trabahador
Ay dapat lang magpalista sa lisensyadong
tagapagbigay ng upahang trabahador.

labourhireauthority.vic.gov.au

ANG SISTEMA NG
PALISENSYA SA
PAGPAPA-UPA NG
TRABAHADOR SA
VICTORIA (VICTORIA’S
LABOUR HIRE
LICENSING SCHEME)
Bakit kailangan ang sistema
ng palisensya?
Ipinasa ng Parlyamento ng Victoria
ang Labour Hire Licensing Act
2018 noong ika-20 ng Hunyo 2018
alinsunod sa mga rekomendasyon
ng Victorian Inquiry sa Labour Hire
and Insecure Work, na nalaman
ang napakamalaking katibayan ng
pagsasamantala sa mga trabahador
sa larangan ng pag-upa ng mga
trabahador, lalo na sa mga industriya
ng horticulture, karnehan at paglilinis.
Ang labour hire licensing scheme
ay pinasimulan para proteksyunan
ang mga trabahador na paupahan at
paghusayin ang pagtitiwala sa pagitan
ng trabahador at tagapamahala at
integridad sa lumalagong industriya sa
sektor ng paupahang pagtatrabaho.

Sino ang namamahala ng
labour hire licensing scheme?
Ang Batas (Act) ay nagtatag ng
Labour Hire Authority (Authority) para
magbuo at maghatid ng sistema na
maglilisensya sa mga tagapagbigay
ng upahang trabahador, na nakaabot
sa bukod tanging kriterya kasama
na ang pagpapatupad sa batas ng
lugar ng trabaho. Naghahatid din ang
awtoridad ng pagpapatupad at mga
aktibidad sa edukasyon sa kabuuang
estado.

Ano ang kahulugan nito sa
mga labour hire provider
ÃÃ

ÃÃ

Mula ika-30 ng Oktubre 2019 ang
mga tagapagbigay ng labour hire
na lisensyado o nakapag-aplay
ng lisensya bago mag-ika-30
ng Oktubre na hindi tinanggihan
ang aplikasyon, ang patuloy na
maaaring gumana.
Ang mga tagapagbigay na nagaplay para magka-lisensya bago
mag-ika-30 ng Oktubre 2019 ang
maaaring patuloy na gumana
hanggang may disisyon na sa
aplikasyon ng lisensya.

ÃÃ

Kailangan mong magbayad
ng aplikasyon at taunang
pagpapalisensya na bayarin.

ÃÃ

Ang Authority ay dapat masiyahan
na ang may kinalamang tao na
nasa aplikasyon ay ‘fit and proper’
na tao at sila ay magpapatupad
sa Batas(Act), mga patakaran
at mga legal na obligasyong
nauuukol sa pag-eempleyo, mga
batas sa kaligtasan at sa lugar ng
trabaho.

Kahulugan nito sa mga
punong-abala (host)
ÃÃ

ÃÃ

Mula ika-30 ng Oktubre
2019, ang mga negosyong
‘host’ ay gagamit lamang ng
lisensyadong tagapagbigay
ng upahang trabahador o mga
tagapagbigay na nag-aplay ng
lisensya bago pa nag-ika-30 ng
Oktubre 2019.
Kung gumamit ka ng
tagapagbigay na nag-aplay ng
lisensya bago pa nag-ika-30 ng
Oktubre 2019, dapat ay yaong
hindi tinanggihan ang kanilang
aplikasyon.
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Mga listahan ng labour hire
provider na nabigyan ng lisensya
at mga aplikanteng nagsalang
ng aplikasyon para sa lisensya
ay matatagpuan sa website ng
Authority.
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Ang mga host ay dapat
magpapatuloy na tumupad sa
mga batas ng estado at pederal
ukol sa mga batas sa lugar ng
trabaho kapag gumagamit ng
lisensyadong tagapagbigay.

Kahulugan nito sa mga
trabahador
ÃÃ

Mula ika-30 ng Oktubre 2019,
ang mga trabahador ng
labour hire ay dapat lamang
magpalista sa mga awtorisadong
tagapagbigay ng labour hire.

ÃÃ

Mga listahan ng labour hire
provider na nabigyan ng lisensya
at mga aplikanteng nagsalang
ng aplikasyon para sa lisensya
ay matatagpuan sa website ng
Authority.

Mag-ulat ng problema
Tumawag sa 1300 545 200 o
bumisita sa website ng Authority
kung mayroon kang mga ipinagaalala o impormasyon tungkol
sa:
ÃÃ minaltratong mga
trabahador
ÃÃ hindi lisensyadong mga
tagapagbigay ng labour hire
ÃÃ mga host na gumagamit ng
di lisensyadong tagapagbigay ng labour hire

Pinahintulutan at inilathala ng Labour Hire Authority, Bendigo VIC 3550.
Para sa tulong ng pagsasalinwika at pag-iinterprete, tawagan ang 131 450 at piliin ang gustong wika.
Kung ikaw ay bingi o may kapansanan sa pandinig o pagsasalita, makokontak mo kami
sa pamamagitan ng National Relay Service. Pakibisita sa www.relayservice.gov.au.
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PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
Para sa karagdagang impormasyon o para sumali sa pabalita ng Authority, bumisita sa labourhireauthority.vic.gov.au.
Kung hindi mo matagpuan ang impormasyong hinahanap sa website, kontakin enquiries@labourhireauthority.vic.gov.au
o tumawag sa 1300 545 200.

