
“Naranasan ko nang direkta ang kapangyarihan 
ng isang unyon. Ngayon na kami ay mga 
miyembro ng unyon, protektado na kami. Kung 
ang Ivanhoé Cambridge ay nagpasyang baguhin 
ang contract at magpasok ng isang bagong 
kumpanya, ang lahat ng aming mga trabaho, 
seniority, at mga kondisyon sa pagtatrabaho ay 
may garantiya dahil kami ay may unyon.” 

- Enrique Rosellon, Cleaner sa Guildford Mall

“Pinili namin na mag-unyon sa Ivanhoé Cambridge 
Guildford Mall noong 2019. Masisipag kaming 
magtrabaho, at alam namin na karapat-dapat 
kami para sa mas mataas na sahod at mas 
mabuting health benefi ts. Naipanalo namin ang 
mga pay increase at protektado ang mga ito dahil 
sa aming legally binding Union Contract.” 

- Edison B. Sadian, Cleaner sa Guildford Mall 

“Ang kilusang unyon ay kumakatawan sa 
organisadong lakas pang-ekonomiya ng mga 
manggagawa... Sa katotohanan, ito ang pinaka-
mabisà at pinaka-direktang kapangyarihan 
at proteksyon na maaaring maitatag ng 
manggagawa.” 

– Lorie Lyn Labayan Pillos, Cleaner sa Guildford Mall 

Mga Manggagawa sa 
Ivanhoé Cambridge 
Properties Magsalita Kayo!

Ang mga janitor sa Guildford Mall ay nagtatag ng unyon sa ilalim ng SEIU Local 2 noong 
Disyembre 2019. Katulad ng Metrotown Mall & Towers, ang Guildford Mall ay pag-aari din 

at pinamamahalaan ng Ivanhoé Cambridge. Ang mga janitor sa Guildford ay mayroong 
mensahe ng pagkakaisa sa mga manggagawa ng Metrotown na sa kasalukuyan ay 

nakikipaglaban upang maipanalo ang unyon at mga proteksyon sa trabaho!



Para sa karagdagang impormasyon bisitahin  
ang website o tumawag sa isang organizer!

JusticeJusticeforforJanitorsJanitors.ca/.ca/CampaignsCampaigns//DexterraDexterra--UnionUnion//
Mary Jane Bayangos - Tagalog at Ilokano: 778-938-3561

 Christine Bro - Espanyol at Arabe: 778-996-4008

 Chester Duggan - Pranses: 236-333-1376

 Prabhjot Hundal- Punjabi: 236-880-3317

Reyna Villasin: Tagalog at Bisaya: 604-360-3061

Habang nagsisimulang sumulong ang pag-oorganisa ng unyon, nagsisimula din 
mangampanya ang boss laban sa pagsisikap ng mga manggagawa na maitatag ang 
unyon sa pamamagitan ng pagkakalat ng tsismis, mga kampanyang bulung-bulungan, 
at mga ‘one-on-one at group meetings’.

Kapag tayo’y nagkakaisa, may sapat na  
lakas tayo upang mapagtagumpayan ang  

anumang kampanya mula sa boss!

Ano ang Maaring 
Sabihin ng Boss 

Katotohanan para sa Unyonisadong Mga Manggagawa 
ng Dexterra 

Kailangan mong magbayad ng 
malaking initiation fee upang 
sumali sa unyon

Walang initiation fee para sa sinumang miyembro ng SEIU janitorial.

Magbabayad ka ng malaking 
halaga para sa union dues

Ang union dues ay 2% ng iyong kabuuang sahod (20 cents sa bawat $10 na 
iyong kinikita). Ang union dues ay naibabawas sa buwis o tax deductible.

Ire-rehire ka ng bagong 
kumpanya kung magbago ang 
contract sa Metrotown

Walang garantiya na i-hire ka ng bagong contractor sa parehong terms and 
conditions at kung sakaling i-rehire ka, ito ay magiging isang ‘probationary 
employee’ o pansamantalang empleyado. Kung may unyon, ang mga 
manggagawa ay protektado sa ilalim ng bagong successorship law at ang 
bagong contractor ay dapat i-rehire ang lahat ng mga dating manggagawa 
na parehong nirerespeto ang iyong seniority at union contract.

Hindi ka makakakuha ng pay 
increase kung sumali ka sa 
unyon

Sa nakaraaang 12 buwan, mahigit sa 1000 mga janitor ang naging 
unyonisado sa SEIU sa British Columbia at nanalo ng garantisadong mga 
yearly wage increase at pay premiums (tulad ng graveyard shift premiums). 
Magagawa din ito ng mga manggagawa ng Dexterra!

Hindi magagarantiyahan ng 
unyon ang inyong mga trabaho

Kung may unyon, ang mga manggagawa ay hindi lamang protektado mula 
sa mga pagbabago sa kontrata kundi mayroon ding proteksyon laban sa di-
makatarungang disiplina at termination.

Ayaw ng Property Manager ng 
may unyon

Libu-libong mga janitor sa mga site ng Ivanhoé Cambridge sa buong 
Canada ay nanalo ang unyon. Ang mga manggagawa ang pumipili 
kung gusto mo ng unyon, hindi ang property manager o kumpanya na 
pinagtatrabahuhan mo.

[Tagalog]


