Talaan ng Pamamahinga ng FDH
____________(buwan)_____________(taon)
Pangalan ng FDH: ___________________

(I)

(Mga) Araw ng Pamamahinga Pananda 5

Araw ng Pamamahingang kinuha nuong
(petsa)

(II)

Lagda ng FDH

(Mga) Pista Opisyal Pananda 6

Pista Opisyal na kinuha
nuong (petsa)

Ngalan ng Pista Opisyal
(Mangyaring tukuyin)

Lagda ng FDH

(III) Bayad na taunang bakasyon Pananda 7
Panahon ng nakuhang taunang bakasyon (mga petsa)
Lagda ng FDH
Mula

Hanggang

97

ߣᓃ ķġ ĵ ॲ

(IV) Iba pa (hal. bayad na pamamahinga sa pagkakasakit.)
k
Pamamahinga na kinuha
noong (petsa)

Uri ng pamamahinga
(Tukuyin lamang)

Lagda ng FDH

Pananda 5: Ang isang FDH ay may karapa
a tan sa hindi ku
k ku
k langin sa 1 araw na pamamahinga sa bawat
7 araw. Basahin at pag aralan ang “Practical Guide fo
f r Emplo
m yment of FDHs – What FDHs
and their Employers Should Know” para sa mga detalye.
Pananda 6: Ang isang FDH, anuman ang haba ng kanyang serbisyo, ay may
a karapatan sa 12 Pista
Opisyal bawat taon, ang mga ito ay:
x

Ang unang araw ng
Enero (1 Enero)

x

Pista ng Ching Ming

x

Araw na Kasunod ng Pista
ng Chinese Mid-autu
t mn
m

x

Unang araw ng Bagong
T
Taon
ng Intsik

x

Araw ng Manggagawa
(1 ng Mayo)

x

Pista ng Chung Ye
Y ung

x

Pangalawang araw ng
Bagong Ta
T on ng Intsik

x

Pista ngTu
T en Ng

x

Pamb
m ansang Araw
(1 ng Oktu
tubre)

x

Pangatlong araw ng
Bagong Ta
T on ng Intsik

x

Pagtatatag ng Hong Kong
Special Administrative Region
(1 ng Hulyo)

x

Pista ng Chinese Wi
W nter
Solstice o Araw ng Pasko
(ayon sa pinili ng amo)

Basahin at pag-aralan ang “Practical Guide fo
f r Emplo
m yment of FDHs – What FDHs and their
Emp
m loyers Should Kn
K ow” para sa mga detalye.

Pananda 7: Ang isang FDH ay
a may karapatan sa taunang bakasyong may bayad kada ika-12 buwan ng
a atan ng isang FDH para sa taunang bakasyong may
pagseserb
r isyo sa iisang amo. Ang karap
bayad ay progresibong tataas mu
m la 7 araw hanggang sa pinakamataas na 14 na araw ayon
sa haba ng kanyang serbisyo. Basahin at pag-aralan ang “Practical Guide fo
f r Employment
of FDHs – What FDHs and their Emp
m loyers Should Kn
K ow” para sa mga detalye.
Pananda 8: Ito ay isang halimbawang dokumento lamang. Ang mga partido na tu
t mutu
t nghay sa
halimb
m awang ito ay dapat na siguraduhing ang mga nilalaman nito ay angkop sa kanilang
layunin bago gamitin. Sila rin ay pinaaalalahan na sumangguni sa isang propesyunal ku
k ng
ito ay nararapat.
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