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TRABAHO PARA SA MGA BAGONG DATING

Ang mga trabaho at suweldo ay napabuti sa mga nakaraang 
ilang taon sa Ontario para sa karamihang mga tao. Sa 5.5%, ang 
kahalagahan ng kawalang trabaho ay ang pinakamababa 
mula pa nang maagang 2000 at 0.4% na mas mababa sa
pamantayan ng bansa. Gayunpaman, maraming mga grupong 
mga tao sa buong probinsiya ay nakakaranas ng kahirapan sa 
pagkakaroon ng mga kalidad na trabaho at sapat na bayad kapag 
may natagpuan na trabaho. Halimbawa, ang halagahan ng 
kawalang trabaho para sa mga kabataan sa Ontario ay 
11.2%. Higit sa dalawang beses na taas sa pangkalahatang 
pamantayan. Gayundin, sa pagitan nang 2002-2013, ang 
pamantayan ng kita ng mga pamilyang mababa ang kita ay bumaba 
at kamakailan lamang ay pumipirmi, habang ang mga mataas-na-
kitang mga tauhan ay nakakita ng mga pagtaas taun-taon.

Libu-libong mga bagong dating sa Ontario ay hindi 
makahanap ng trabaho sa kanilang sinanay na 
larangan sapagka’t ang kanilang mga kredensyal 
sa ibang bansa ay hindi kinikilala dito, at marami 
ang nagtatrabaho ng mababa ang sahod. Ang mga 
kababaihan ay kulang ng karapatan sa pagdating ng mga 
oportunidad sa trabaho, na kadalasang binabayaran 
nang mas mababa kaysa sa mga lalaki sa maihahambing 
na gawain kahit na ang batas sa Ontario ay inaatas na 
pantay na bayad para sa kapantay na halagang trabaho. 
Dapat tiyakin ng lalawigan ang kinabukasang pag-unlad 
ng ekonomiya ay kumalat nang pantay-pantay, lalo na 
sa mga mababang-kita at walang kapangyarihang mga 
komunidad.

TAKSI



MADALAS NA MGA ITINATANONG

SINO ANG NAKIKINABANG SA BAGONG $15.00 NA 
MINIMONG SAHOD?

Tinataya na 1.2 milyong manggagawa (22% ng manggagawa) ang 
makikinabang, kabilang ang pinakawalang kapangyarihang mga 
tao ng lalawigan, tulad ng mga kontrata, pana-panahon, at kaswal 
na  manggagawa, mga part-time na manggagawa, kabataan, mga 
kababaihan, at mga imigrante.

Hinulaan ng mga pagtatantiya na higit sa ikatatlong (35%) mga 
kamakailan-lamang na mga imigrante at 42% ng mga kamakailang 
imigranteng kababaihan ay nakakita ng pagtaas dahil sa pagtaas ng 
minimong sahod sa $14 sa 2018.

ANO ANG TUNGKOL SA PAG-AALIS NG MGA BUWIS PARA 
SA MGA MAY MABABANG KITA?

Ayon sa independiyenteng pagsusuri, dalawang-katatlong 4.9 
milyong Ontarians na nagkakaroon ng mas mababa sa $30,000 
ay hindi na nagbabayad ng buwis sa kita. Ang pamantayang 
bayarin para sa 34 porsyento na nagbayad ay $485 sa 2015. Itong 

pamantayang halaga na kanilang mai-ipon sa isang pahinga sa 
buwis, halos tatlong beses na mas mababa sa tinatayang $1,465 na 
pagtaas dahil sa mas mataas na sahod.

SINO ANG HINDI NAISAMA SA PAGTAAS NG MINIMONG 
SAHOD?

Marami pang mga grupong manggagawa ang hindi naisama sa 
minimong sahod, kabilang ang mga estudyante, mga tagapagsilbi 
ng alak, at mga manggagawa sa bukid. Ginagawa nito ang Ontario 
na maging isa sa ilang mga lalawigan sa Canada na mayroong iba’t 
ibang mga pamantayan na minimong pasahod para sa ilang grupo 
ng mga manggagawa.

ANG PAGTAAS NG MINIMONG SAHOD BA AY 
MAGDADAGDAG NG HALAGAHAN NG BUWIS PARA SA 
MGA MANGGAGAWA NA MAY MABABANG SAHOD?

Hindi. Ang $15 na minimong sahod ay hindi maglilipat ang mga 
manggagawang mababa ang sahod sa mas mataas na antas ng 
buwis. Ang Ontario ay hindi naniningil ng buwis sa unang $10,354 
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$11,40 

$15,00
ISANG ORAS (SA 2017)

=$1 MILYON DOLYARES

ISANG ORAS (ENERO 2019)

Noong 2017, ipinasa ng Pamahalaan 
ng Ontario ang Bill 148: Batas ng 
Makatarungang Mga Gawain, Mas 
Mahusay na Trabaho. Ang bagong 
batas ay nagtaas ng minimong 
sahod mula $11.40 sa $14.00 sa 
isang oras at naka-iskedyul itong 
tumaas sa $15.00 sa isang oras sa 
Enero 2019. 

Ang mga bagong proteksyon para sa mga pansamantala at part-time na 
manggagawa ay inilagay upang maprotektahan sila sa mga isyung tulad 
ng emerhensiyang bakasyon, bakasyon, at pag-iiskedyul ng mga oras ng 
trabaho. Ang badyet ng 2018 ay naglaan ng $75 milyon sa isang tatlong-
taong pag-aaral ng isang saligang pilotong kita upang subukan kung ang 
isang saligang kita ay maaaring maging isang mas simple at mas mahusay na 
paraan upang magbigay ng seguridad at pagkakataon sa isang pagbabagong 
merkado ng paggawa.



MADALAS NA MGA ITINATANONG

MGA KATANUNGAN NA ITANONG SA IYONG 
KANDIDATO

+ Ano ang estratehiya ng iyong partido upang matugunan 
ang mga halagahan ng minimong sahod para sa lahat ng 
manggagawa sa Ontario?

+ Ano ang gagawin ng iyong partido upang protektahan ang mga 
walang katiyakan na manggagawa?

+ Paano paliliitin ng iyong partido ang puwang sa pagitan ng 
mga kalalakihan at kababaihan?

+ Paano matutulungan ng iyong partido ang mga bagong dating 
sa Canada na makamit ang pagkilala sa kanilang mga kredensyal 
sa ibang bansa?

+ Paano maisasalin ang iyong nadagdagang pamumuhunan sa 
lalawigan sa mga bagong trabaho?

+ Ano ang mga polisiya sa pagsasanay o pagbubuo ng mga 
kakayahan na mayroon ang iyong partido?

+ Anong polisiya mayroon ang iyong partido upang matugunan 
ang pag-aautomat ng trabaho sa kinabukasan?

MGA KARAGDAGANG MAPAGKUKUNAN

Canadian Center for Policy Alternatives (Sentro ng Canada para 
sa Mga Alternatibong Polisiya):  
www.policyalternatives.ca

+ Sheila Block. “Losing Ground Income Inequality  
in Ontario, 2000–2015.”

Mga Kalakaran ng Merkado sa  Bangko ng Trabaho ng 
Pamahalaan ng Canada:  
www.jobbank.gc.ca/LMI_bulletin.do

Ipaglaban ang $15 at Pagkamakatarungan:  
www.15andfairness.org
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na kita, naniningil ng 5.05% pagkatapos nito para sa kita hanggang 
$42,960 bago ang susunod na pagtaas sa antas ng buwis.

ANO ANG TUNGKOL SA MGA KARAPATAN NG MGA 
MANGGAGAWA NA MAG-UNYON?

Simula noong Enero 1, 2018, ang mga manggagawa sa mga 
pansamantalang ahensya, mga serbisyo sa gusali, pangangalaga 
sa bahay, at mga serbisyong pangkomunidad ay makakakuha 
nakabatay sa kard na sertipikasyon, na nag-aalis ng karagdagang  
ikalawang hakbang na pagboto na kailangan upang bumuo ng isang 
unyon. Maliban sa industriya ng konstruksiyon, ang Pamahalaan ng 
Ontario noong una ay nangangailangan ng unyon na sertipikasyon 
na itinatag ng karamihan ng mga empleyado sa pamamagitan ng 
lihim na balotang pagboto. Inalis ng Bill 148 ang hakbang na ito para 
sa sertipikasyon ng unyon sa mga walang katiyakan na nakalista sa 
itaas.

BAKIT ANG MGA BAGONG DATING SA CANADA AY HINDI 
MAKAPAGTRABAHO SA LARANGAN KUNG SAAN SILA AY 
SINANAY?

Ang proseso para sa mga bagong dating upang kilalanin sa Canada 
ang kanilang mga kredensyal mula sa ibang bansa ay mahal at 
matagal. Maraming mga organisasyon na may pananagutan para sa 
pagkilala ng mga kredensyal mula sa ibang bansa ay tumutol din sa 
mga pagbabago. Ang pagpapabuti sa sistema ng pagkilala sa pag-
aaral sa Canada ay posibleng makapagdagdag ng taunang kinikita 
ng tinatantyang 844,000 katao na apektado ng isang pamantayang 
$15,000-$20,000 bawa’t tao. Ang nadagdagang suporta para 
sa reporma sa imigrasyon sa pamamagitan ng pamimilit sa mga 
partidong pampulitika at mga piniling lider ay maaaring
makatulong na baguhin  ang kasalukuyang sistema.


