
Apendiks B 
Karaniwang Isyu 

 

Ang mga karaniwang isyu ay mga: 
 

A. Paglabag ng Kontrata: 
 

1. Ano ang mga kaugnay na termino (ipinahayag, ipinahiwatig o kung hindi 
man) ng mga kontrata sa pagtatrabaho ng mga miyembro ng Subclass  sa 
na may kinalaman sa Isinasakdal na Mac’s tungkol sa: 

a. suweldo; 

b. oras ng trabaho; 

c. haba ng kontrata; 

d. mga recruitment fee; at 

e. pagbabayad ng transportasyon sa himpapawid (balikan) 

2. Nilabag ba ng Mac’s ang alinman sa mga nabanggit na tuntuning kontraktwal? Kung 
gayon, Paano? 

3. Ang pagtatrabaho ng mga miyembro ng subclass ay tinapos bago ma-kumpleto ang 
24 na buwang takdang panahon na itinakda sa kontrata, kailangan ba nilang 
pagaanin ang kanilang mga pagkalugi? 

4. Nilabag ba ng Mac’s ang tungkulin nitong tapat na gampanan ang mga tuntunin ng 
kontrata sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng panlilinlang sa mga miyembro ng 
Subclass tungkol sa pagkakaroon ng trabaho? 

5. Magagawa ba ng mga miyembro ng Subclass na mabawi ang mga pinsala na 
lampas sa minimum na panahon ng paunawa sa kontrata sa pagtatrabaho? 

6. May karapatan ba ang Mac’s na i-set off ang suweldo na kinita ng mga miyembro 
ng Subclass sa panahon ng paunawa o kung hindi man, kahit na ang mga 
miyembro ng Subclass ay walang tungkulin na pagaanin? 

 

B. Mga Kabayaran 
 

I. Ang mga kabayaran ba ay binayaran ng mga miyembro ng Pangkat o Class 
sa Overseas at/o Trident Immigration bayad para sa trabaho, ipinagbabawal 
ng batas sa mga pamantayan sa pagtatrabaho, o ito ba ay bayad para sa 
tulong sa imigrasyon at pag-areglo? 

 



C. Hindi Makatarungan Pagpayaman 
 

1. Mayroon bang anumang legal na katwiran ang Overseas at/o Trident Immigration 
para sumingil ng mga Recruitment Fee? 

2. Ang Overseas at/o Trident Immigration ba ay hindi makatarungan nagpapayaman 
sa pamamagitan ng pagbayad ng mga kabayaran sa recruitment ng mga 
miyembro ng pangkat o class?  

 

D. Pagsira sa pagtitiwala sa tungkulin 
 

1. May tungkulin ba ang Overseas sa mga miyembro ng pangkat o class bilang 
isang Mga Reguladong Canadian Immigration Consultant? 

2. Nilabag ba ng Overseas ang pagtitiwalang tungkuling ito? 

3. Kung ang sagot sa D 2 ay oo, ang Overseas ba ay kumikilos bilang ahente ng Mac’s 
nang lumabag ito sa tungkulin ng pagtitiwala at, kung gayon, mananagot ba ang 
Mac’s sa mga aksyon ng ahente nito? 

 

B. Remedyo at Mga Pinsala 
 

1. Kung ang sagot sa alinman sa mga karaniwang isyu ay “oo”\ anong remedyo ang 
nararapat para sa mga miyembro ng pangkat o class? 

2. Kung ang sagot sa alinman sa mga karaniwang isyu ay “oo”, may pananagutan 
ba ang mga nasasakdal sa buong klase? 

3. Ano ang angkop na paraan ng pamamaraan para sa pamamahagi ng bayad-pinsala 
sa mga nagdidemanda o Class?  

4. Ang Class ba ay may Karapatan sa isang Gawad ng pinalala o parusang pinsala 
batay sa pag-uugali ng mga Nasasakdal at, kung gayon, sa anong halaga? 

5. Kung ang sagot sa E 4. Ay “oo”, ano ang angkop na paraan ng pamamaraan 
para sa pamamahagi ng anumang pinalubha o parusang pinsala sa Class? 

 


