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Alamin ang Inyong Mga Karapatan! 
Matutunan ang Tungkol sa Inyong Karapatang Magtrabaho 

 

Ang Sangay ng Mga Karapatang Sibil ng Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos [U.S.] ay may tanggapang 
nakatalaga sa pagtitiyak na hindi nagdidiskrimina ang mga maypagawa laban sa mga taong pinahihintulutang 
magtrabaho sa U.S. batay sa kanilang pinagmulang bansa o katayuan ng imigrasyon.  Labag sa batas na 
magtanggal o tumangging magpatrabaho sa ilang partikular na mga manggagawa dahil sa kanilang pinagmulan o 
lumalabas na pinagmulan (diskriminasyon ayon sa pinagmulang bansa) o dahil sila ay mamamayan ng U.S. o hindi 
mamamayan ng U.S. (diskriminasyon ayon sa katayuan ng imigrasyon).  Ipinagtatanggol din ng batas ang mga 
manggagawa sa mga maypagawa na humihiling ng masyadong maraming dokumento ng pagpapahintulot na 
magtrabaho o tinatanggihan ang mga tunay na dokumento ng pagpapahintulot na makapagtrabaho sa mga 
kadahilanang pagdidiskrimina. 
 
 

Paano ko malalaman kung dinidiskrimina ako ng isang maypagawa? 
Maaaring nagdidiskrimina ang isang maypagawa batay sa pinagmulang bansa o katayuan ng imigrasyon kung ang 
maypagawa ay: 
 

 Pautos na humihingi na ang ilang partikular na mga manggagawa ay magpakita ng mga “green cards”. 
 Humihingi sa ilang partikular na mga manggagawa ng mas maraming dokumento kaysa sa talagang 

kinakailangan upang buuin ng Kaanyuang I-9. 
 Tinatanggihan ang mga tunay na dokumento ng pagpapahintulot na makapagtrabaho. 
 Ayaw pumayag na ang ilang partikular na mga manggagawa ay magsimulang magtrabaho batay sa walang 

katugmang pangalan at kabilangan ng Panlipunang Kaligtasan. 
 Ayaw magpatrabaho sa mga takas at mga nag-asilo dahil wala silang mga kabilangan ng Panlipunang 

Kaligtasan o “green cards.”  
 Nagpapatrabaho lamang sa mga mamamayan ng U.S. (maliban sa kapag ito ay isang  legal na 

pangangailangan). 
 Humihing sa ilang partikular na mga manggagawa ng mga dokumento ng pagpapahintulot na makapagtrabaho 

bago sila alukin ng mga trabaho. 
 Nagtatanggal ng mga manggagawang pinahihintulutang magtrabaho dahil sa pagsisinungaling tungkol sa 

kanilang nakaraang katayuang walang dokumento, ngunit hindi nagtanggal ng iba pang mga manggagawa dahil 
sa pagsisinungaling tungkol sa iba't ibang anggulo ng kanilang pinagkaranasan.  

 

Ano naman ang E-Verify? 
Ang E-Verify ay isang palatuntunang de-koryente na ginagamit ng ilang mga maypagawa upang kumpirmahin na 
ang kanilang mga kawani ay may pahintulot na magtrabaho.  Sa may ilang kataliwasan, ginagamit ang 
palatuntunang ito para sa mga bagong-tanggap na manggagawa. Hindi kailanman dapat gamitin ang E-Verify sa 
mga humihiling na makapagtrabaho. Maaaring may pagkamaselan ang paggamit ng E-Verify ng isang maypagawa 
batay sa pinagmulang bansa o katayuan ng imigrasyon kung ang maypagawa ay: 

 

 Gumagamit ng E-Verify upang siyasatin lamang ang ilan sa, ngunit hindi ang lahat ng, mga bagong 
tagapagtrabaho. 

 Gumagamit ng E-Verify upang siyasatin lamang ang ilan sa, ngunit hindi lahat ng, mga kasalukuyang kawani 
(ang pangkaraniwang paggamit ng E-Verify ay dapat lamang sa panahon ng pagtanggap). 

 Ayaw pumayag na ang ilang partikular na mga manggagawang na may mga Tentative Nonconfirmations (TNCs) 
ay magtrabaho o inaantala ang petsa ng kanilang pagsisimula habang itinatama ng mga manggagawang iyon 
ang kanilang mga TNC. 

 Humihiling sa ilang partikular na mga manggagawa na ipagtagusan ang kanilang mga sarili sa "Self Check" na 
kaparaanan ng E-Verify. 

 

Ano ang inyong dapat na gawin kung sa palagay ninyo na kayo o isang taong kakilala ninyo ay nagdusa sa 
mga ganitong uri ng diskriminasyon? 

Tumawag sa Tanggapan ng Di-Pangkaraniwang Tagapayo [OSC] para sa Mga Hindi Marangal na Kasanayan ukol 
sa Trabaho na mayroong Kaugnayan sa Imigrasyon sa Sangay ng Mga Karapatang Sibil ng Kagawaran ng 
Katarungan ng Estados Unidos [U.S.] sa kanilang numero ng Hotline para sa Manggagawa sa 1-800-255-7688, 
9am-5pm, E.S.T.  (TDD para sa may mahinang pandinig: 1-800-237-2515).  Hindi ninyo kailangang ibigay ang 
inyong pangalan, at may magagamit na mga tagapagsalin upang tulungan kayo. Labag din sa batas para sa isang 
maypagawa na manakot, magbanta, o gumanti laban sa sinuman dahil sa pakikipag-ugnay sa Hotline. Para 
sa higit pang kabatiran, tumawag sa Hotline o bumisita sa http://www.justice.gov/crt/about/osc. 


