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ANO ANG KAHULUGAN NG
PAGBUO NG UNYON?

ANO ANG UNION?
ANG UNYON AY HINDI ISANG ORGANISASYON SA LABAS NA PUMAPASOK UPANG TULUNGAN KA. 
Ang isang Unyon ay IKAW at ang iyong mga katrabaho na nagsasama upang bigyang kapangyarihan ang bawat isa bilang
isang COLLECTIVE. At mas makapangyarihan iyan! Teamsters ay ang organisasyon na kumakatawan sa iyong Collective. 

ANG PAGPROTEKTA SA MGA MANGGAGAWA ANG TANGING LAYUNIN NATIN
Sa mahigit 100 taong karanasan at 7,000+ miyembro sa Alberta, ang Teamsters ay isang organisasyong
hindi pangkalakal at kami ay mga eksperto sa pag-alam ng inyong mga karapatan at pagprotekta sa mga
Miyembro mula sa pagsamantala. 
Napagtanto ng mga teamster na maraming mga Bagong Canadians, lalo na ang mga nasa isang landas ng
imigrasyon, ay sinasamantala ng Amazon. 
 Nabalitaan namin na marami ang hindi nakakaalam ng iyong karapatan bilang manggagawa, at ang iyong
tanging impormasyon ay mula sa pamamahala. Maaaring i pressure ng Amazon ang mga manggagawa para sa
produksyon habang pinuputol ang mga sulok sa suweldo at kaligtasan upang kumita ng mas maraming pera, at
hindi alam ng mga manggagawa na ikaw ay may karapatan sa mas mahusay.
Ang pagiging Miyembro ay nag aalok ng proteksyon sa trabaho habang nagtatrabaho ka sa iyong landas sa
imigrasyon. 
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PAANO KAYO KAKATAWANIN NG MGA TEAMSTER?
Ang mga teamster ay nagbibigay ng mga serbisyo tulad ng patnubay, representasyon, isang legal na kontrata (kilala
bilang isang Collective Agreement), pagsasanay, pang araw araw na pansin, at marami pa. Kami ay legal na binigyan ng
kapangyarihan ng mga batas sa paggawa ng Alberta upang kumatawan sa iyo (ang mga Miyembro)upang
maprotektahan ang iyong trabaho at panagutin ang Amazon sa Collective Agreement. Teamsters bargain sa iyong
ngalan para sa mas mahusay na sahod, benepisyo, pensyon, kaligtasan, shift at seguridad sa trabaho, at marami pa.
Ang mga serbisyong ito ay binabayaran nang may mga dues ng unyon na humigit-kumulang sa $13/bayad.  Ang mga
dues ay 100% tax deductable. 
Ang mga Miyembro ay nagpapasya kung ano ang gusto mo at kami ay bargain sa iyong ngalan. 
IKAW NA ANG MAGDECIDE. 
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PWEDE PO BA AKONG MA FIRE SA PAGPIRMA NG PETITION CARD?
Pwede po ba akong ma fire sa pagpirma ng petition card
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