Ano ang iyong pangalan?
Ano ang iyong personal na telephone
number?
Maari ba kayong tumanggap ng mga
balita sa pamamagitan ng text?
[ ] Oo
[ ] Hindi
Ano ang iyong personal na email
address?

SEIU @ SFUSD
Member Survey
Mabuhay! Tayo’y magbabalik sa
pagnegosyo ng ating kotrata sa
Tagsibol ng 2016, at kailangan naming
ang inyong tulong
upang malaman ang mga pinaka
importanteng isyu.
Paki-balik ang mga kumpletong
dokumento sa inyong shop steward, o
ipadala sa:
SFSUD Chapter
c/o Ronda Goldsby, Field Representative
350 Rhode Island Street
SF CA 94103

[ ] Paki balitaan ako gamit ang email
[ ] Wala akong email address
Ano ang iyong piling wika ng pakikipagusap?
[ ] Cantonese
[ ] English
[ ] Mandarin
[ ] Russian
[ ] Spanish
[ ] Tagalog
Iba:
Paano ang pinaka-mabuting para ikaw ay
maabot?
[ ] Pagtawag
[ ] Text message
[ ] Fax: _______ - ________ - _________
[ ] Facebook: ______________________

Saan ang lokasyon ng iyong trabaho?

Ano ang titulo ng iyong trabaho o ang
iyong class number?

[ ] Email

Ano ang mga pinaka-importanteng isyu
sa trabaho ang kailangang pagtuunan ng
pansin ngayong taon?
Piliin ang mga ng naangkop. I-ranggo kung
iyong nais.

Ano ang iyong mga personal na isyu na
nais mong ipagbuti?
Piliin ang mga naangkop. Iranggo kung
nais.

[ ] Ilagay sa permanenteng katayuan ng
mga as-needed na manggagawa.

[ ] Ilagay sa permanenteng katayuan ng
mga as-needed na manggagawa.

[ ] Dapat katulad ng ating sahod sa mga
manggagawa ng City of San Francisco.

[ ] Dapat katulad ng ating sahod sa mga
manggagawa ng City of San Francisco.

[ ] Kailangang ng mga karagdagang
manggawa para maganap ang aming
trabaho.

[ ] Kailangang ng mga karagdagang
manggawa para maganap ang aming
trabaho.

[ ] Sira/mapeligro/puno ng peste ang aming
mga kagamitan at lugar ng trabaho.

[ ] Sira/mapeligro/puno ng peste ang aming
mga kagamitan at lugar ng trabaho.

[ ] Kailangan ng karagdagang pagsasanay
at professional development.

[ ] Kailangan ng karagdagang pagsasanay
at professional development.

[ ] Kailangan ng mga makatotohanang
oportunindad para umunlad sa trabaho.

[ ] Kailangan ng mga makatotohanang
oportunindad para umunlad sa trabaho.

[ ] Seguridad sa pagreretiro

[ ] Seguridad sa pagreretiro

[ ] Makatarungang sick pay para sa lahat ng
mga manggagawa

[ ] Makatarungang sick pay para sa lahat ng
mga manggagawa

[ ] Floating holidays at bakasyon

[ ] Floating holidays at bakasyon

[ ] Pangangapi sa lugar ng trabaho

[ ] Pangangapi sa lugar ng trabaho

[ ] Seguridad pangkalusugan

[ ] Seguridad pangkalusugan

[ ] Pinabuting kasangkapan pang trabaho

[ ] Pinabuting kasangkapan pang trabaho

[ ] Problema sa pagkuha lisensya at
certipikasyon

[ ] Problema sa pagkuha lisensya at
certipikasyon

Mga karagdagang isyu:

Pabubutihin ko rin ang mga ito:

Ano ang gusto mong gawin upang tayo’y
magkaroon ng mas mabuting kontrata?
Ito ang pinaka-mahalagang tanong –
kailangang tayo’y magkakapit-bisig upang
matamo ang tunay na pag-unlad!

[ ] Tatawagan ko ang aking mga ka-union
upang mamahagi ng impromasyon

[ ] Ako ay tutulong sa pagsalin ng
impormasyon para sa aking kapwamanggagawa

[ ] Kakausapin ko ang mga taga-pamalita
para sa mga pahagayan.

[ ] Ako ay sasapi sa CAT team upang
magbigay balita sa aking mga kapwamanggagawa.

[ ] Ibabahagi ko ang aking istorya sa mga
magulang ng estudyante sa aking paaralan

Nais kong gawin ang mga karagadagang
tungkulin:

[ ] Gusto kong maging kasapi ng bargaining
team.
[ ] Ako at dadalo sa mga pagtitipon ng
school board
[ ] Magdadala ako ng kapwang
miyembro
[ ] Ako ay magsasalita sa mga
pagtitipon
[ ] Ako ay gagawa ng mga karatula at
ito ay aking itataas.
[ ] Ako ay tutugtog ng instrumenting
pang musika

[ ] Ako ay susulat sa mga inihalal na opisyal
[ ] Ako ay makikitugon sa mga inihalal na
opisyal
[ ] Ako ay mambabahagi ng mga balita sa
aking mga kapwa-manggagawa
[ ] Ako ay maghahanda ng pagtitipon sa
aking lugar ng trabaho

Gamitin ang puwang sa ibaba para itala
ang mga karagdagang impormasyon na
kailangan naming malaman. Gumamit ng
karagdagang pahina kung marami kang
masasabi!

Kami ay online!
help@seiu-sfusd.org
www.seiu-sfusd.org
facebook/seiu.sfusd

Taglagas ng 2015

Pagtitipon ng Chapter
Malimit na ika-tatlong
Miyerkules ng kada-buwan

Agosto 19
350 Rhode Island Street

Setyembre 16
Sundan kami sa Facebook o idagdag ang
inyong impormasyon sa mailing list para
makatanggap ng balita sa ating
bargaining updates.
Ang inyong Chapter Officers
Josh Davidson Chapter President
Rafael Picazo Chapter Vice President
Yuvonne Johnson-Miller Chief Steward
Marina Diaz-Flores Chapter Secretary
Jeanette Coleman Chapter Treasurer

Oktubre 21
Nobyembre 18

