
Bee-Clean Workers United
Mas Malakas kapag Sama-sama! 

 Mas Mahusay na Suweldo
Lahat ng manggagawa ay tatanggap ng agarang 
pagtaas ng sahod base sa collective agreement 
rate o 2%, alinman ang mas mataas.

 Mas Mahusay na Benepisyo
Ang mga manggagawa (kabilang ang mga 
part time workers) ay magkakaroon ng access 
sa health at dental benefits na binabayaran ng 
employer. Tingnan ang Schedule of Benefits 
para sa mga detalye.

 Bayad na Personal Day/Sick Days 
Lahat ng manggagawa ay may limang araw na 
bayad na sick days bawat taon na ipinatupad ng 
gobyerno. Tatlo sa mga araw na ito ay pwedeng 
gamitin na personal days.

 Karagdagang Statutory Holiday
Ang mga manggagawa ay nakakuha ng extra 
paid holiday – Boxing Day! 

 Leave of Absence
Ang mga manggagawa ay may hanggang 3 
buwang leave of absence na maaaring isama 
sa iyong bakasyon. Ang leave na ito ay dapat 
maaprubahan at maaaring gamitin tuwing 
dalawang taon.

 Mag-negotiate ng Mas Maraming 
Improvements!
Nitong Mayo, mapapasali ka sa libu-libong janitor 
sa buong BC para makipagnegosasyon ng mas 
marami pang pagpapabuti sa iyong kondisyon sa 
trabaho.

***Ang union dues ay 2% ng iyong kabuuang sahod. Ang 
dues ay tax deductible din kaya siguraduhing i-check ang 
iyong T4 slip at i-claim sa iyong taxes.***

 

Bumoto ng YES para sa

 

 

 

 

Sa pamamagitan ng pagpirma 
ng kard ngayon, matatamasa mo 

kaagad ang mga benepisyong 
ipinaglaban at naipanalo ng mga 
workers sa mga nakaraang taon!

SEIU Local 2

Ang SEIU Local 2 ay isang demokratikong 
organisasyon ng mga manggagawa na 

nagsama-sama upang gumawa ng mga 
pagpapabuti sa kanilang lugar ng trabaho.

Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 
kapangyarihang makipagtawaran, ang mga 

manggagawa ay nakagawa ng napakalaking 
tagumpay sa negosasyon na lubos na 

nagpabuti sa pamantayan sa pagtatrabaho 
sa kanilang mga industriya, kabilang ang 

janitorial industry sa pamamagitan ng 
kampanya ng SEIU na Justice for Janitors.

Para sa karagdagang impormasyon, 
bisitahin ang:

www.JusticeforJanitors.ca
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Classification Collective Agreement 
Wage Rate

Light Duty $16.66

Heavy Duty $17.33

*** Ang mga manggagawa na tumatanggap na ng 
parehas na sahod o mas higit sa nasa kasunduan ay 

makakatanggap din ng 2% na dagdag sa sahod***

Lead Hand Premium: Heavy duty rate plus $0.50/
hour

Special Project Premium: Heavy duty rate plus 
$0.75/hour

Overnight Premium: $0.50/hour for shifts between 
11:00pm-7:00am

Ang mga manggagawa ng Bee Clean sa 401 West Georgia na nasa 
larawan sa itaas ay ang pinakaunang establisyemento na nanalo sa 
unyon. Magmula noon, daan daang manggagawa na  ng Bee Clean 
ang nag-unyon!

Oktubre 2021 – Ang mga miyembro ng SEIU 
sa Araw ng Kilusan ay umapela sa gobyerno 
probinsiyal para magbigay ng 10 sick days na 
bayad para sa lahat ng manggagawa sa BC!


