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United States Department of Labor
Hulyo 6, 2022

Proseso para sa Paghiling ng Suporta sa Kagawaran ng Paggawa para 
sa mga Kahilingan sa Departamento ng Seguridad ng Bayan para sa 
Pagpapasyang Pag-uusig na Nauugnay sa Imigrasyon sa Panahon ng mga 
Alitan sa Paggawa

Mga Madalas Itanong (Para sa mga Manggagawa at Kanilang mga 
Kinatawan)

1. Ang Kagawaran ng Paggawa ba ay tumatanggap ng mga kahilingan upang magpahayag 
ng suporta para sa pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon para sa mga 
manggagawang sangkot sa mga alitan sa paggawa?
Oo. Itinuturing namin ang mga naturang kahilingan depende sa kaso. Partikular dahil hindi nagtatanong ang 
Departamento ng Paggawa (“DOL” o “Departamento”) sa katayuan sa imigrasyon bilang bahagi ng mga pagsisiyasat o 
paglilitis ng DOL, nananatiling bukas ang DOL sa mga kahilingan mula sa mga manggagawa na ipahayag ang suporta 
ng DOL para sa kanilang mga kahilingan sa Departamento ng Seguridad ng Bayan (Department of Homeland Security, 
DHS) na naghahanap ng pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon. Para maipatupad ng DOL ang mga batas 
sa ilalim ng hurisdiksyon nito, anuman ang katayuan sa imigrasyon, dapat malayang lumahok ang mga manggagawa 
sa mga pagsisiyasat at paglilitis ng Departamento nang walang takot sa paghihiganti o mga kahihinatnan na nauugnay 
sa imigrasyon.

Ang misyon at epektibong pagpapatupad ng DOL ay nakasalalay sa pakikipagtulungan ng mga manggagawa. 
Gayunpaman, ang mga manggagawa na madaling maapektuhan na walang pahintulot para mag trabaho o sapat na 
“portable” na katayuan sa imigrasyon ay kadalasang nag-aatubili na mag-ulat ng mga paglabag, makipag-ugnayan sa 
mga nagpapatupad na ahensya ng pamahalaan, o kung hindi man ay gamitin ang kanilang mga karapatan. Halimbawa, 
ang mga hindi dokumentadong manggagawa na nakakaranas ng mga paglabag sa batas sa paggawa ay maaaring 
matakot na magreresulta ang pakikipagtulungan sa isang pagsisiyasat sa pagsisiwalat ng kanilang katayuan sa 
imigrasyon o ng mga miyembro ng kanilang pamilya, o na magreresulta ito sa batay sa imigrasyon na paghihiganti 
mula sa kanilang mga amo at masasamang kahihinatnan sa imigrasyon para sa kanilang sarili o kanilang pamilya. 
Bilang resulta, parehong ang mga manggagawa at ang Departamento ay nahaharap sa mga hadlang sa pantay at 
epektibong pagpapatupad ng mga karapatan at proteksyon sa lugar ng trabaho, at ang maraming mga tagapag-
empleyo na sumusunod sa mga batas sa paggawa at trabaho ay nahaharap sa hindi patas na kompetisyon.

Matagal nang sinusuportahan ng DOL ang pagpapasyang pag-uusig batay sa kaso, upang higit pang maipatupad ang 
mga batas sa loob ng hurisdiksyon ng DOL. 

Nililinaw ng dokumentong ito ang proseso ng Departamento para sa mga manggagawa at kanilang mga kinatawan na 
humiling ng suporta ng DOL para gamitin ng DHS ang pagpapasyang pag-uusig sa depende sa kaso na batayan upang 
mapalakas ang pagpapatupad ng DOL at mga pagsisikap para sa proteksyon ng manggagawa. 

2. Paano ko hihilingin sa DOL na abisuhan ang DHS tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa 
trabaho sa aking tagapag-empleyo at suportahan ang aking kahilingan na gamitin ng DHS 
ang pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon?
Ang mga manggagawang nakakaranas ng gusot sa trabaho sa kanilang pinagtatrabahuhan ay maaaring abisuhan ang 
DOL kaugnay ng gusot sa trabaho at humiling na magsumite ang DOL ng “Pahayag ng Interes ng DOL” bilang suporta sa 
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isang kahilingan sa DHS para sa pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon. Dapat ipadala ng mga humihiling 
ang kahilingan sa statementrequests@dol.gov nang may linya ng paksa na “Kahilingan para sa Pahayag ng Interes ng 
DOL.” Sa ipinadala sa email na kahilingan, hinihikayat ang mga humihiling na magbigay ng sapat na impormasyon para 
matukoy ng Departamento ang lugar ng trabaho na paksa ng gusot sa trabaho. Bukod pa rito, iniimbitahan ang mga 
humihiling na isama ang mga impormasyon na sumusuporta sa anumang mga salik na nakalista sa FAQ #3 na maaaring 
isaalang-alang ng DOL sa pagtugon sa mga kahilingang ito, kabilang ngunit hindi limitado sa:

• Isang paglalarawan sa gusot sa trabaho at kung paano ito nauugnay sa mga batas na ipinatutupad ng DOL;
• Isang paglalarawan sa anumang paghihiganti o pagbabanta na maaaring nasaksihan o naranasan ng mga 

manggagawa sa lugar ng trabaho na may kaugnayan sa mga gusot sa trabaho; at
• Ang isang paglalarawan sa kung paanong ang takot ng mga manggagawa sa lugar ng trabaho sa potensyal na 

paghihiganti na may kaugnayan sa imigrasyon o iba pang pagpapatupad ng imigrasyon sa hinaharap ay malamang 
na makahadlang sa mga manggagawa na mag-uulat ng mga paglabag na may kaugnayan sa gusot sa trabaho sa 
DOL o kung hindi man ay makipagtulungan sa DOL. Kung may kaugnayan, pakitukoy ang oras, lugar, at anumang 
naturang mga impormasyon.

Maaaring makipag-ugnayan ang DOL sa humihiling para sa mga katanungan o para sa karagdagang impormasyon 
na kinakailangan upang masuri ang kahilingan, kaya makakatulong na isama ang maaasahang impormasyon sa 
pakikipag-ugnayan para sa humihiling. Ang isang kahilingan ay maaaring gawin ng isang manggagawa o ng isang 
tagapagtaguyod o kinatawan. Ang mga kahilingan ay maaaring gawin sa ngalan ng isang grupo ng mga manggagawa. 

TANDAAN: Susuriin ng DOL ang mga kahilingan upang matukoy kung umiiral ang isang gusot sa trabaho na nauugnay 
sa isang batas na ipinapatupad ng DOL sa isang partikular na lugar ng trabaho at kung makakatulong at kung paano 
makakatulong ang pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon sa mga manggagawa sa lugar ng trabaho sa 
pagpapatupad ng DOL sa misyon at mga prayoridad nito sa pagpapatupad. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan 
ang FAQ #3. Ang pagsisiwalat ng mga pangalan ng indibidwal na manggagawa ay maaaring hindi kinakailangan upang 
matiyak na mayroong gusot sa trabaho, depende sa, halimbawa, sa karagdagang nakakatulong na impormasyon ng DOL. 

Sa ipinadala sa email na kahilingan, hindi dapat ibunyag ng mga humihiling ang:

• Mga partikular na kasaysayan o pangangailangan sa imigrasyon ng mga indibidwal na manggagawa; 
• Sensitibong personal na nakakapagpakilalang impormasyon, kabilang ang mga petsa ng kapanganakan, Social 

Security Number, o Alien Registration Number. 
Ang mga tanong tungkol sa prosesong nakabalangkas sa itaas ay maaari ding idirekta sa statementrequests@dol.gov 
bago isumite ang isang kahilingan.

3. Anong mga salik ang isasaalang-alang ng Departamento kapag nagpapasya 
kung magbibigay ng Pahayag ng Interes ng DOL sa gusot sa trabaho sa lugar ng 
pinagtatrabahuhan?
Susuriin ng DOL ang bawat kahilingan batay sa bawat kaso at nang isinasaalang-alang ang mga partikular na 
pangangailangan nito sa pagpapatupad. Kabilang sa mga salik na maaaring isaalang-alang ang, ngunit hindi limitado sa:

• Ang pangangailangan ng DOL para sa mga testigo na lumahok sa pagsisiyasat nito at/o posibleng pagpapatupad; 
• Kung ang paggamit ng DHS sa pagpapasyang pag-uusig na may kaugnayan sa imigrasyon ay susuporta sa interes 

ng DOL na panagutin ang mga lumalabag sa batas sa paggawa para sa mga naturang paglabag; 
• Kung ang mga manggagawa ay nakakaranas ng paghihiganti, mga banta ng paghihiganti, o takot sa paghihiganti 

at/o maaaring “pinalamig” mula sa pag-uulat ng mga paglabag sa batas o paglahok sa pagpapatupad ng DOL;
• Kung ang pagpapatupad ng imigrasyon hinggil sa mga manggagawa na maaaring mga saksi sa o mga biktima 

ng isang paglabag sa mga batas sa loob ng hurisdiksyon ng DOL ay maaaring makahadlang sa kakayahan ng 
DOL na ipatupad ang mga batas sa paggawa o magbigay ng lahat ng magagamit na mga remedyo sa loob ng 
nasasakupan nito; 

• Ang posibilidad na ang pagpapatupad ng imigrasyon ay maaaring maging instrumento na magagamit upang 
pahinain ang pagpapatupad ng DOL ng mga batas sa heyograpikong lugar o industriya at/o magbunga ng higit 
pang paghihiganti batay sa imigrasyon.
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Titimbangin ng Departamento ang mga salik na nakalista sa itaas batay sa mga partikular na kalagayan ng gusot 
sa trabaho. Maaaring makipag-ugnayan ang DOL sa humihiling para sa mga katanungan o para sa karagdagang 
impormasyong kinakailangan upang masuri ang kahilingan. 

4. Pagkatapos kong isumite ang aking kahilingan sa DOL para sa isang “Pahayag ng Interes ng 
DOL” sa isang gusot sa trabaho, ano ang gagawin ng DOL?
Tutukuyin ng DOL kung ang mga interes sa pagpapatupad nito ay nagbibigay-katwiran sa suporta para sa isang 
kahilingan ng pagpapasyang pag-uusig ng DHS. Kung gayon, at ayon sa pagpapasya nito, maaaring magpadala ang 
DOL sa DHS at sa humihiling ng Pahayag ng Interes ng DOL na nag-aabiso sa DHS na naniniwala ang DOL na ang 
paggamit ng DHS sa pagpapasyang pag-uusig nito para sa mga empleyado sa isang partikular na lugar ng trabaho ay 
kinakailangan para mabisang maisakatuparan ng DOL ang misyon nito, at na samakatuwid ay sinusuportahan nito 
ang mga kahilingan ng mga manggagawa para sa pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon. 

Halimbawa, kung naharap ang mga manggagawa sa paghihiganti dahil sa pagrereklamo tungkol sa kanilang sahod 
o mga kondisyon sa pagtatrabaho, at takot sa paghihiganti sa pagkilos ng imigrasyon kung sila ay lumahok sa 
isang pagsisiyasat ng DOL o legal na pamamaraan, ang paggamit ng DHS ng pagpapasyang pag-uusig ay maaaring 
makatulong upang maibsan ang takot na iyon at maipagpatuloy ang gawaing pagsisiyasat o pagpapatupad ng DOL. 
Ang pakikilahok ng manggagawa ay nagpapalakas sa kakayahan ng DOL na makakuha ng pagwawasto at pagsunod 
ng employer. 

5. Paano hinihiling ng mga indibidwal na manggagawa na nakakaranas ng gusot sa 
trabaho sa DHS na gamitin ang pagpapasyang pag-uusig nito na nauugnay sa imigrasyon sa 
kanilang kaso?
Ang mga manggagawang naghahanap ng pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon mula sa DHS ay dapat 
direktang gawin ang mga naturang kahilingan sa DHS. Ang FAQ na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kung 
paano maaaring humingi ng Pahayag ng Interes ng DOL ang isang manggagawa tungkol sa isang gusot sa trabaho 
na kinasasangkutan ng kanilang employer. Maaaring naisin ng isang manggagawa na humingi muna ng Pahayag ng 
Interes ng DOL mula sa DOL at pagkatapos ay isama ito bilang bahagi ng isang kahilingan sa DHS na humihiling ng 
paggamit ng pagpapasyang pag-uusig sa kanilang kaso. 

TANDAAN: Maaaring may mga karagdagang batayan ang mga manggagawa para sa paghiling ng paggamit ng DHS sa 
pagpapasyang pag-uusig na hindi natugunan sa FAQ na ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kang humingi 
ng legal na payo sa imigrasyon. Para sa listahan ng mga pro bono na legal na tagapagbigay ng serbisyo, bisitahin ang: 
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers. Ang isang partikular na resulta para sa sinumang 
indibidwal na manggagawa ay hindi magagarantiyahan; dapat isaalang-alang ng bawat manggagawa ang paghingi ng 
payo upang mas maunawaan ang mga indibidwal na implikasyon ng pagsusumite ng kahilingan para sa paggamit ng 
pagpapasyang pag-uusig sa DHS.

6. Ang Pahayag ng Interes ng DOL ba sa gusot sa trabaho sa lugar ng pinagtatrabahuhan ay 
nagpapahiwatig ng anumang katayuan o proteksyon sa imigrasyon sa isang manggagawa?  
Hindi. Ang Pahayag ng Interes ng DOL sa isang gusot sa trabaho ay hindi nagbibigay ng katayuan sa imigrasyon, o 
anumang partikular na proteksyon sa imigrasyon, sa mga indibidwal na manggagawa. Sa halip, maaaring piliin ng mga 
indibidwal na manggagawa na isama ang Pahayag ng Interes ng DOL bilang bahagi ng isang kahilingan na nakadirekta 
sa DHS na humihiling sa DHS na gamitin ang pagpapasyang pag-uusig nito. 

7. Ginagarantiya ba ng Pahayag ng Interes ng DOL na gagamitin ng DHS ang pagpapasyang 
pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon sa isang partikular na kaso?
Hindi. Ang desisyon sa kung gagamitin ang pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon ay nakasalalay lamang 
sa DHS. Ang suporta para sa pagpapasyang pag-uusig na mula sa DOL ay hindi ginagarantiya na gagamitin ng DHS 
ang pagpapasyang pag-uusig na pabor sa anumang indibidwal na kaso. Dapat independiyenteng humiling ang mga 
indibidwal na manggagawa na gamitin ng DHS ang pagpapasyang pag-uusig nito sa pabor ng kanilang kahilingan. 

https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers


4

8. Aling mga ahensya sa loob ng Departamento ang magsasaalang-alang na maglabas ng 
Pahayag ng Interes ng DOL tungkol sa pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon? 
Kasalukuyang isasaalang-alang ng DOL ang mga kahilingan para sa mga Pahayag ng Interes ng DOL na may kaugnayan 
sa pagpapatupad ng mga batas sa loob ng hurisdiksyon ng Dibisyon ng Sahod at Oras (Wage and Hour Division, WHD), 
ang Kaligtasan sa Trabaho at Pangangasiwa ng Kalusugan (Occupational Safety and Health Administration, OSHA), 
ang Opisina ng Pederal sa mga Programang Pagsunod sa Kontrata (Office of Federal Contract Compliance Programs, 
OFCCP), at ang Opisina ng mga Pamantayan sa Pangangasiwa ng Paggawa (Office of Labor-Management Standards, 
OLMS). 

9. Pananatilihin ba ng DOL na kumpidensyal ang impormasyong nakapaloob sa aking 
kahilingan?
Alinsunod sa mga karaniwang kasanayan ng DOL, sa pinakamalawak na pinahihintulutan ng batas, pananatilihin ng 
DOL na kumpidensyal ang mga kahilingan para sa Pahayag ng Interes ng DOL. Ibabahagi ng DOL ang mga Pahayag ng 
Interes ng DOL sa DHS, ngunit ang mga nasabing Pahayag ay karaniwang hindi naglalaman ng anumang personal na 
nakakapagpakilalang impormasyon sa sinumang indibidwal nang wala ang kanilang paunang pahintulot at abiso. 

10. Gaano katagal ang inaasahan ng Departamento na pagtugon sa mga kahilingang ito? 
Sisikapin ng Departamento na tumugon sa humihiling sa loob ng 30 araw nang may pagpapasiya sa kahilingan o 
update sa katayuan. Sisikapin ng DOL na magbigay ng mga update sa katayuan tuwing 30 araw pagkatapos manatiling 
nasa pagsasaalang-alang ang isang kahilingan. 

11. Ano ang dapat asahan ng humihiling kung tumanggi ang Departamento na magbigay ng 
Pahayag ng interes ng DOL sa gusot sa trabaho sa lugar na pingatatrabahuhan?
Kung magpasya ang DOL na huwag magbigay ng Pahayag ng Interes ng DOL sa isang gusot sa trabaho, ang humihiling 
o ang kanilang kinatawan ay aabisuhan sa desisyon sa lalong madaling panahon. Ang mga Pahayag ng Interes ng DOL 
ay ganap na nakasalalay sa pagpapasya. 

Kung magpasya ang Departamento na huwag magbigay ng Pahayag ng Interes ng DOL sa isang gusot sa trabaho, hindi 
makikipag-ugnayan ang DOL sa DHS tungkol sa kahilingan. Ang DOL ay hindi nagpapatupad ng batas sa imigrasyon sa 
lugar ng trabaho at magsisikap na ipatupad ang mga nauugnay na batas sa loob ng nasasakupan nito anuman ang 
katayuan sa imigrasyon ng mga manggagawa.

12. Anong papel ang ginagampanan ng DOL sa paghatol ng DHS sa kahilingan ng indibidwal 
na manggagawa para sa paggamit ng DHS sa pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa 
imigrasyon?
Ang desisyon sa kung gagamitin ang pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon ay nakasalalay lamang sa 
DHS. Maaaring abisuhan ng DOL o ng ibang ahensyang nagpapatupad ng batas ang DHS sa pangangailangan para 
sa pagpapasya na ipatupad ang imigrasyon upang maisagawa ang kanilang mga misyon at maaaring tumugon sa 
mga kahilingan para sa karagdagang impormasyon mula sa DHS tungkol sa mga kahilingan para sa pagpapasya sa 
pagpapatupad ng imigrasyon.   

13. Paano kung gusto kong magdagdag ng karagdagang impormasyon sa aking paunang 
kahilingan sa DOL para sa Pahayag ng Interes ng DOL?
Ang impormasyon tungkol sa kahilingan sa pangkalahatan ay maaaring dagdagan kung kinakailangan ng humihiling 
gamit ang email address na ibinigay sa itaas. 

14. Saan ako makakakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa kung dapat ba akong 
humiling ng Pahayag ng Interes ng DOL at/o humingi ng paggamit ng DHS sa pagpapasyang 
pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon? 
Maaari kang humingi ng payo sa batas sa imigrasyon bago magpasyang humiling ng Pahayag ng Interes ng DOL o kung 
magsumite ng kahilingan para sa paggamit ng pagpapasyang pag-uusig sa DHS. Para sa listahan ng mga pro bono na 
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legal na nagbibigay ng serbisyo, bisitahin ang: https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers. Ang 
isang partikular na resulta para sa sinumang indibidwal na manggagawa ay hindi magagarantiyahan; dapat isaalang-
alang ng bawat manggagawa ang paghingi ng payo upang mas maunawaan ang mga indibidwal na implikasyon ng 
pagsusumite ng kahilingan para sa paggamit ng pagpapasyang pag-uusig sa DHS.

15. Maaari bang magbigay ang DOL ng Pahayag ng Interes ng DOL sa isang gusot sa trabaho 
sa DHS nang hindi nakakatanggap ng kahilingan para sa naturang pahayag? 
Oo. Kung naaangkop, ang Departamento ay nag-iisyu ng mga Pahayag ng Interes ng DOL o mga katulad na kahilingan 
tungkol sa gusot sa trabaho ng isang lugar ng trabaho nang mag-isa nang hindi nakakatanggap ng kahilingan na 
isulong ang pagpapatupad ng sarili nitong mga batas.

https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers

	Mga Madalas Itanong (Para sa mga Manggagawa at Kanilang mga Kinatawan)
	1. Ang Kagawaran ng Paggawa ba ay tumatanggap ng mga kahilingan upang magpahayag ng suporta para sa pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon para sa mga manggagawang sangkot sa mga alitan sa paggawa?
	2. Paano ko hihilingin sa DOL na abisuhan ang DHS tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa trabaho sa aking tagapag-empleyo at suportahan ang aking kahilingan na gamitin ng DHS ang pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon?
	3. Anong mga salik ang isasaalang-alang ng Departamento kapag nagpapasya kung magbibigay ng Pahayag ng Interes ng DOL sa gusot sa trabaho sa lugar ng pinagtatrabahuhan?
	4. Pagkatapos kong isumite ang aking kahilingan sa DOL para sa isang “Pahayag ng Interes ng DOL” sa isang gusot sa trabaho, ano ang gagawin ng DOL?
	5. Paano hinihiling ng mga indibidwal na manggagawa na nakakaranas ng gusot sa trabaho sa DHS na gamitin ang pagpapasyang pag-uusig nito na nauugnay sa imigrasyon sa kanilang kaso?
	6. Ang Pahayag ng Interes ng DOL ba sa gusot sa trabaho sa lugar ng pinagtatrabahuhan ay nagpapahiwatig ng anumang katayuan o proteksyon sa imigrasyon sa isang manggagawa?
	7. Ginagarantiya ba ng Pahayag ng Interes ng DOL na gagamitin ng DHS ang pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon sa isang partikular na kaso?
	8. Aling mga ahensya sa loob ng Departamento ang magsasaalang-alang na maglabas ng Pahayag ng Interes ng DOL tungkol sa pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon?
	9. Pananatilihin ba ng DOL na kumpidensyal ang impormasyong nakapaloob sa aking kahilingan?
	10. Gaano katagal ang inaasahan ng Departamento na pagtugon sa mga kahilingang ito?
	11. Ano ang dapat asahan ng humihiling kung tumanggi ang Departamento na magbigay ng Pahayag ng interes ng DOL sa gusot sa trabaho sa lugar na pingatatrabahuhan?
	12. Anong papel ang ginagampanan ng DOL sa paghatol ng DHS sa kahilingan ng indibidwal na manggagawa para sa paggamit ng DHS sa pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon?
	13. Paano kung gusto kong magdagdag ng karagdagang impormasyon sa aking paunang kahilingan sa DOL para sa Pahayag ng Interes ng DOL?
	14. Saan ako makakakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa kung dapat ba akong humiling ng Pahayag ng Interes ng DOL at/o humingi ng paggamit ng DHS sa pagpapasyang pag-uusig na nauugnay sa imigrasyon?
	15. Maaari bang magbigay ang DOL ng Pahayag ng Interes ng DOL sa isang gusot sa trabaho sa DHS nang hindi nakakatanggap ng kahilingan para sa naturang pahayag?


