
Maraming mga miyembro ng NUHW ang nakilahok sa pakikipag-bargain para sa 2020 
kontrata na may malaking planong pagbabago. Tapos ay dumating ang pandemic, at 

pinasya nating palitan ang ating tinututukan ng ilang mga buwan hanggang kumalma 
ang sitwasyon. Ang San Francisco Board of Supervisors ay sumang-ayon at nanawagan 

sa CPMC na pumirma sa isang kontratang short-term na may agad na pagtaas ng sahod, 
upang hindi pag-alalahanin ng mga miyembro ng NUHW ang pagba-bargain sa gitna ng 

isang krisis. 

MGA MIYEMBRO NG NUHW NAGKAMIT 
NG PANSAMANTALANG KASUNDUAN!

REKOMENDASYON NG MGA HINALAL NA BARGAINING 
TEAM AY BUMOTO NG OO!

KASAMA SA ANG ATING BAGONG PK ANG:
4 Agad na pagtaas ng sahod ng 3%

4 Pagpatuloy ng ating benepisyong FSA (na binitawan ng SEIU)

4 Pagtaas ng tuition reimbursement na ngayo’y $3,000 na ($1,000 dati)

4 Mas mabuting bereavement leave

4 Parehong PPO plan na katulad sa St. Luke’s

4 Pagkakaroon ng pagkakataong makapigbigay ng PTO sa ka-trabaho

 ANONG SUSUNOD NA MANGYAYARI?
1. BASAHIN ang buod ng pansamantalang kasunduan. May mga tanong? Kumausap 

sa isang miyembro ng bargaining team, steward o organizer ng NUHW.

2. TOWN HALL. Sa Huwebes, ika-30 ng Abril, sa 5:15 p.m., ang mga miyembro 
ng NUHW ay maaaring makilahok sa isang tawag o town hall call kung saan 
pwedeng magtanong tungkol sa pansamantalang kasunduan. Lahat ng mga 
miyembro ay makakatanggap ng email na may tagubilin tungkol sa pakikilahok 
sa tawag. Kung hindi kayo nakatanggap ng email, ang inyong steward o 
miyembro ng bargaining team ang makapagbibigay ng impormasyon sa inyo. 

3. BUMOTO NG OO. Simula Huwebes, ika-30 ng Abril, lahat ng miyembro ng 
NUHW na nasa good standing ay makakaboto para sa kasunduang ito. Bibigyan 
ng 48 oras ang mga miyembro upang bumoto bago ipahayag ang resulta.  

 
 
 
 

Bumoto ng OO sa inyong NUHW kontrata, at pagkatapos ay bumoto 
para sa NUHW sa dadating na eleksyon para sa unyon!



REKOMENDASYON NG MGA HINALAL NA  
BARGAINING TEAM AY BUMOTO NG OO!

Bumoto ng OO para sa inyong NUHW kasunduan...

“Ayokong magpalit ng unyon at magsimula na naman sa simula. 
Ang kontrata natin sa NUHW ay pinoprotektahan ang ating trabaho 
at magbibigay sa atin ng agad na pagtaas ng sahod. Ako’y boboto ng 
OO para sa kasunduan, at boboto PARA SA NUHW sa darating na 
eleksyon para sa unyon.”

— Koko Win, Ayudante de Servicios Alimenticios, ng 19 taon 

Kailangang tutukan natin ang protektahan natin ang ating mga 
pasyente at trabaho. Ang kasunduang ito ay makakapagpamayapa 
sa atin ngayundin. Matapos, sa Oktubre, makapag-bargain tayo 
para sa mas pangmatagalang kontrata. Ako’y boboto ng OO 
para sa kontratang ito. At huwag kalimutan, kakampi natin ang 
San Francisco Board of Supervisors. Masyadong malaki ang 
mawawala sa atin kung lilipat tayo sa SEIU.”

 — Elizabeth Cronin, PCA, ng 17 taon
 
  
 
 

“Ayaw nating ipaghalo ang seniority natin sa St. Luke’s. Gusto nating 
taasan ang ating sahod at protektahan ang ating seniority. Pagkatapos 
nating iboto ng OO ang kontrata, iboto natin ang NUHW sa eleksyon 
ng unyon. Hindi pwedeng bumoto tayong palitan ang ating unyon 
ngayon, magsisimula tayo sa simulang mag-bargain para sa kontrata 
at yan ay maaring tumagal ng isang taon o mas matagal pa. Ang mga 
balota ay ipapadala sa ika-6 ng Mayo at kailangang nasa Labor Board 

na sa ika-27 ng Mayo.”

— Haydee Avila Luna, Ayudante de Distribución, ng 18 taon

... at pabigyang halaga ito sa pamamagitan ng pagboto sa NUHW!


