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          (Simula Abril, 2019) 

◆ Pasisimulan ang regulasyon sa pinakamahabang oras na maaaring mag-overtime            

(Ang maliliit hanggang katamtamang mga negosyo ay magsisimula mula Abril, 2020)                    

Bilang pangkalahatang tuntunin, ang pinakamahabang limitasyon sa pagtatrabaho ng overtime ay 

magiging 45 orasbawat buwan, 360 oras bawat taon. Kahit na sa mga natatanging kaso, 

kinakailangang magtakda ng limit na 720 oras bawat taon, mas mababa sa 100 oras bawat buwan 

(kasama ang trabaho sa piyesta opisyal), at ang maramihang buwanang pamantayan na 80 oras 

(kasama ang trabaho sa piyesta opisyal).   

◆ Kinakailangang siguruhin ang pagkuha ng taunang bayad na bakasyon !   

Bilang alituntunin, ang taunang bayad na bakasyon ay ibinibigay sa oras na ito ay hilingin ng 

manggagawa, subalit dahil sa pagsasaalang-alang ng mga bagay na may kinalaman sa trabaho at iba 

pa, may mababang porsiyento ng pagkuha nito sa ilalim ng kasalukuyang kalagayan. Dahil dito, 

mahalagang ang lahat ng employer ng mga kumpanya ay magtakda ng panahon kung kailan maaaring 

makakuha ng 5 araw mula sa araw ng kanilang taunang bayad na bakasyon ang mga manggagawang 

mayroong 10 o higit pang araw ng taunang bayad na bakasyon at siguruhing ito ay gamitin ng 

manggagawa.                   

Hindi na kailangang magtakda ng panahon ukol sa pagkuha ng taunang bayad na bakasyon ang 

mga employer para sa mga manggagawang nakagamit na ng 5 o mahigit pang araw ng taunang bayad 

na bakasyon,   

☛ Ang bayad na bakasyon ay binabatay sa bilang ng taon ng serbisyo. Ang manggagawa ay 

gagawa ng kahilingan sa kanyang employer kung kailan niya ito nais na gamitin.    

Ministry of Health, Labor and Welfare multilingual reference: (Iba’t-ibang wika) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/foreign/index.html 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Alam nyo ba kung anong mga aktibidad ang mayroon sa mga community centers?             
～Sumubok ng mga bagong bagay!～ 

Ang community at civic center ay mga pasilidad na maaaring magamit ng mga mamamayan para sa 

mga pampublikong aktibidad na tulad ng pag-aaral at pagtitipon ng sari-saring grupo. Mayroon ding klase 

sa personal computer, kalusugan, yoga, kaligrapiya, ikebana, pag-aaral ng Ingles, at maaari rin itong 

gamitin bilang isang lugar kung saan maaaring manatili ang mga bata, para sa mga aktibidad ng mga 

samahan ng mga mamamayan at para sa mga kursong magagamit sa panghabangbuhay. Madali ang 

pagsali, hindi kailangang magbayad ng mahal, at makakakilala pa kayo ng mga bagong kaibigan. 

Magtanong ukol sa mga uri ng aktibidad sa mga munisipyo at community center! Para sa mahilig sa 

sports, may mga klase at aktibidad ng grupo na tulad ng gymnastics, judo, badminton, table tennis, 

volleyball, swimming, atbp. na ginaganap sa mga gym ng munisipyo at prepektura. Magtanong sa mga 

munisipyo at iba pang pampublikong pasilidad para sa mga detale.  

 

 

 

 

“Urashima Taro”  (Ang Urashima Taro ay isang kilalang katutubong kuwento sa Japan). 

    Noong unang panahon, mayroong isang mangingisda na nagngangalang Urashima Taro.  

Isang  araw, tinulungan ni Taro ang isang pagong na pinaglalaruan ng mga bata sa may tabingdagat. 

Bilang gantimpala, isinakay ng pagong si Taro sa kanyang likuran at siya ay dinala nito sa  palasyo ng 

“Ryugu-jo” sa ilalim ng dagat. Sinalubong siya ng  prinsesang si  Otohime at ito’y nagbigay ng isang 

masaganang pista ng masasarap na pagkain at pagkakaaliwan.  Makaraan ang ilang panahon, nangulila si 

Taro at naalala niya ang kanyang tahanan. Sinabi niya kay Otohime na nais na niyang bumalik dito. 

Binigyan siya ng prinsesa ng isang mahalagang kahon at binilinang huwag itong bubuksan kailanman. 

Nang siya ay makabalik na sa kanyang bayan, nalaman niyang wala na ang dati niyang mgakakilala. 

Habang si Taro ay nasa Ryugu-jo  sa ilalim ng karagatan, lumipas ang katumbas ng ilampung taon sa 

mundo sa ibabaw ng dagat. Dahil sa sobrang lungkot, binuksan niya ang kahon at dito ay lumabas ang usok 

na nagpabago ng anyo ni Taro bilang isang napakatandang lalaki. 

           

 

Magbabago ang paraan ng pagtatrabaho  
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