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Halimbawa ng mga Resibo para sa mga FDH
Ako si, __
_____
__________
_____
_____
_________, HKID/Pasaporte Num. ___
_ __________________,
ay kinikilala ang pagtanggap
a ng kab
a ayaran ng mga sumusunod na mga bagay mula sa aking
pinaglilingku
k ran/amo/emp
m loyer

________________________________
__

noong

(petsa)

______________________________
__
__ *sa cash/ tseke/sa awtomatikong pagbayad sa bangko (by bank
autopay).

1. Mga sahod

(mu
m la __
_____
_________hanggang ____
_ _________
__) $____
_ ____________

2. Panggastos sa Pagkai

(mula ___
_____
________hanggang __
______________) $__
______________
__

(kung walang ibinibigay na pagkain)

Tinanggap
a ni (Lagda): __
_________________________
______________________
(Pangalan): (

)

Nasaksihan ni (kung mayroon man)(Lagda) : ____
_ ________________________________
(Pangalan): (

)

Pananda 1: Ang mga sahod ng isang FDH ay
a hindi dap
a at kukulangin sa umiiral na pinakamab
a ab
a ang
pinap
a ahintulutang sahod (Minimum Allowab
a le Wage) (MAW) ay
a on sa basehan na
kontratang pang-emp
m leyo (standard employment contract) (SEC) na nilagdaan.
Pananda 2: Punan ang talaan ng pamamahinga (leave record) sa likod na pahina para sa nakuhang leave
ng FDH sa kau
a kulang buwan.
Pananda 3: Basahin at pag-aralan ang “Praktikong Gab
a ay para sa Pag-eemp
m leyo ng mga FDH – Ano
ang Dap
a at Malaman ng mga FDH at kanilang Pinaglilingkuran” (“Practical Guide fo
f r
m loyment of FDHs – What FDHs and their Employers Should Kn
K ow”)para sa mga
Emp
karap
a atan at obligasyon ng mga pinaglilingku
k ran at FDH.
Pananda 4: Ito ay isang halimb
m awang doku
k mento lamang. Ang mga partido na tu
t mu
m tu
t nghay sa
halimb
m awang ito ay dapat na siguraduhing ang mga nilalaman nito ay
a angkop sa kanilang
layunin bago gamitin. Sila rin ay pinaaalalahan na sumangguni sa isang propesyunal ku
k ng
ito ay nararapat.

*

Maaring tanggalin kung hindi kinakailangan

96

ߣᓃ ķġ Ĵ ॲ

