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PETSA NG PAGKAPASO: 
DISYEMBRE 31, 2025 

 
KASUNDUAN SA PAGITAN NG: 
 
 

MAPLE LEAF CONSUMER FOODS 
INC., isang pangkat na korporasyon na 
nagdadala ng negosyo sa lalawigan ng 
Manitoba (simula dito ay tutukuyin 
bilang ang "Kumpanya") 

 
AT 
 

UNITED FOOD & COMMERCIAL 
WORKERS UNION, LOCAL Blg. 832, 
naka- charter sa United Food & 
Commercial Workers International 
Union (simula dito ay tutukuyin bilang 
ang "Unyon") 

 
 
DATAPWA’T: Ang Kumpanya at ang Unyon ay nais na magtulungan sa 
pagtatatag at pagpapanatili ng mga kondisyon na magtataguyod ng maayos na 
relasyon sa pagitan ng Kumpanya at ng mga empleyado na sakop ng Kasunduan ng 
Kolektibong Pakikipag-unawaan (Collective Bargaining Agreement) na ito, upang 
maglaan ng mga pamamaraan para sa patas at mapayapang pagsasaayos ng mga 
pagtatalo na maaaring magkaroon sa pagitan nila at upang magtaguyod ng 
episyente at mas pinahusay na operasyon; 
 
NGAYON, SAMAKATUWID, ANG UNYON AT ANG KUMPANYA AY KAPWA 
NAGKASUNDO SA MGA SUMUSUNOD: 
 
 
ARTIKULO 1 KALIKASAN NG NAKIKIPAG-SUNDONG YUNIT 
 
1.01   Sumasang-ayon ang Kumpanya na kilalanin ang Unyon bilang ang 
nag-iisang ahensya para sa layunin ng kolektibong kasunduan para sa lahat ng mga 
empleyado na nagtatrabaho sa pasilidad ng pagpoproseso ng karne nito, maging full-time o 
part-time man, sa planta nitong matatagpuan sa Lalawigan ng Manitoba, maliban sa mga 
nagtatrabahong superbisor at mga posisyong mas mataas pa rito, mga kawani ng 
seguridad, opisina, at mga tauhan sa pagkontrol sa kalidad, at mga taong hindi kasama sa 
Batas. 
 

Ang mga empleyadong hindi kasama sa nakikipagsundong yunit, gaya 
ng nakasaad sa Artikulo 1.01 sa itaas, ay hindi gagawa ng trabaho ng nakikipagsundong 
yunit upang palitan ang isang empleyado na may karapatan para sa isang naka-iskedyul na 
shift para sa nasabing trabaho. 
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ARTIKULO 2 SHOP NG UNYON 
 
2.01   Sumasang-ayon ang Kumpanya na panatilihin sa empleyo nito sa loob 
ng nakikipagsundong yunit, tulad ng nakabalangkas sa Artikulo 1 ng Kasunduan ng 
Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito, na mga miyembro lamang ng Unyon na nasa 
mabuting katayuan. Ang Kumpanya ay malayang kumuha at muling kumuha ng mga 
bagong empleyado na hindi miyembro ng Unyon, kung ang sinabing hindi miyembro, part-
time man o full-time, ay karapat-dapat para sa pagiging miyembro sa Unyon at dapat 
gumawa ng aplikasyon sa opisyal na application form ng pagiging miyembro sa loob ng 
sampung (10) araw ng kalendaryo mula sa petsa ng pagkuha o muling pagkuha at maging 
miyembro sa loob ng tatlumpung (30) araw ng kalendaryo. 
 
2.02   Sumasang-ayon ang Kumpanya na ibigay sa bawat bagong 
empleyado at muling kinuhang empleyado, sa panahon ng trabaho, na may form na sulat 
na nagbabalangkas sa empleyado ng kanyang responsibilidad patungkol sa pagbabayad 
ng mga dapat bayaran sa Unyon at bayarin sa pagsisimula. 
 
2.03   Sumasang-ayon ang Kumpanya na ibigay ang isang Aplikasyon sa 
Pagiging Miyembro (Membership Application) nang elektroniko na nakumpleto, gaya ng 
nakalakip sa Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito, sa Unyon sa loob ng 
sampung (10) mga araw ng kalendaryo mula sa pagkuha o muling pagkuha sa isang 
empleyado, Sasagutin ng Unyon ang gastos sa pagpi-print at pagpapadala sa Aplikasyon 
sa Pagiging Miyembro. Ang Aplikasyon sa Pagiging Miyembro sa Unang Eksibit ay 
gagamitin sa tagal ng Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan. 
 
2.04   Walang Panliligalig/Discriminasyon 
 

(1) Sumasang-ayon ang Kumpanya at ang Unyon na dapat ay malaya 
ang planta mula sa panliligalig (harassment) at ang Kumpanya at ang 
Unyon ay sumasang-ayon na makipagtulungan sa isa't isa sa pagpigil 
at pag-aalis ng panliligalig. 

 
(2) Ito ay patuloy na magiging patakaran ng Kumpanya at ng Unyon na 

huwag idiskrimina ang sinumang empleyado dahil sa lahi, kulay, 
kredo, etniko o pambansang pinagmulan, kasarian, oryentasyong 
sekswal, katayuan ng pamilya, kapansanang pisikal o mental, 
katayuan sa pag-aasawa o aktibidad ng Unyon. 

 
 
ARTIKULO 3 PAGBAWAS NG MGA BABAYARAN SA UNYON 
 
3.01   Sumasang-ayon ang Kumpanya na ibawas mula sa sahod ng 
empleyado ang mga nasabing babayaran sa Unyon at bayarin sa pagsisimula na 
pinahintulutan ng regular at wastong boto ng mga miyembro o ng Lupon ng Ehekutibo ng 
Unyon alinman ang naaangkop. Sumasang-ayon din ang Kompanya na awtomatikong 
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ibawas ang mga babayaran sa Unyon mula sa una at susunod na (mga) sahod ng mga 
bago o muling kinuhang empleyado. Ang mga perang ibabawas sa anumang buwan ay 
ibibigay nang elektroniko sa pamamagitan ng direktang pag-deposito ng Kumpanya sa 
Sekretarya-Tresurero ng Unyon sa loob ng dalawampung (20) araw ng kalendaryo 
kasunod ng pagtatapos ng apat (4) o limang (5) linggong panahon ng accounting ng 
Kumpanya na sinamahan ng isang apat na linggo o buwanang elektronikong pagpapadala 
ng mga pangalan, mga Numero ng Seguro sa Lipunan at mga numero ng planta ng mga 
empleyado kung kanino ginawa ang mga pagbabawas at ang halaga ng bawat pagbawas. 
 
 
ARTIKULO 4 PANAHON NG PROBASYON 
 
4.01   Mula Enero 1, 2021, ang mga bagong empleyado ay nasa panahon 
ng probasyon sa panahong dalawampu't anim (26) na linggo para sa mga full-time na 
empleyado at isang libo at apatnapung (1040) oras para sa mga part-time na 
empleyado. Mula Enero 1, 2022 pasulong, ang mga bagong empleyado ay nasa 
panahon ng probasyon sa panahong dalawampu't dalawang linggo para sa mga full-time 
na empleyado at siyam na raan at walumpung (980) oras para sa mga part-time na 
empleyado. Ang Kumpanya, sa kanilang paghuhusga, ay maaaring pakawalan ang 
sinumang empleyado na nasa probasyon sa loob ng (mga) limitasyon sa oras sa itaas at 
ang sinabing empleyado ay hindi makakapagreklamo sa Mga Artikulo ng Pagreklamo at 
Arbitrasyon ng Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito. 
 
 
ARTIKULO 5 MGA ORAS NG TRABAHO 
 
5.01   Ang normal na pangunahing linggo ng pagtatrabaho para sa mga full-
time na empleyado ay dapat na tatlumpu't walo (38) o apatnapung (40) oras bawat linggo, 
upang magtrabaho sa limang (5) magkakasunod na mga shift ng walong (8) oras bawat isa 
na iniskedyul ng pamamahala at/o apat (4) na mga shift ng siyam at kalahating (9.5) 
oras bawat isa na iniskedyul ng pamamahala at/o apat (4) na magkakasunod na mga 
shift ng sampung (10) oras bawat isa na iniskedyul ng pamamahala. Sumasang-ayon ang 
Kumpanya at ang Unyon na sa kaganapan ng kakulangan ng hilaw na materyal, pagkasira 
ng makinarya, mga epidemya, mga pangyayaring wala sa kontrol ng Kumpanya, ang 
muling pag-configure ng kagamitan, o mga kundisyon sa merkado, ang mga full-time na 
empleyado ay maaaring magtrabaho nang mas mababa sa apatnapung (40) oras kada 
linggo. 
 

Walang full-time na empleyado ang papapasukin upang magtrabaho 
nang mas mababa sa apat (4) na oras. 
 
5.02   Maliban sa panahon ng pagkain at pahinga na tinukoy sa Artikulo 
5.10, ang shift ng isang full-time na empleyado para sa araw ay dapat na binubuo ng 
magkakasunod na oras ng trabaho. 
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5.03   Para sa mga full-time na empleyado na naka-iskedyul ng limang 
walong oras na shift sa isang linggo ng pagtatrabaho at tumapat ang isang 
Pangkalahatang Holiday sa panahon ng isa sa mga nakaiskedyul na araw ng trabaho, at 
magsasara ang planta sa nasabing araw, ang isang empleyado ay magtatrabaho ng 
tatlumpu't dalawang (32) oras sa linggong iyon at makakatanggap ng apatnapung (40) oras 
na bayad. Kung ang isang Pangkalahatang Holiday ay tumapat sa labas ng naka-iskedyul 
na linggo ng pagtatrabaho ng empleyado, ang mga nasabing empleyado ay babayaran 
para sa lahat ng oras na pinagtrabahuhan sa linggo ng Pangkalahatang Holiday kasama 
ang walong (8) oras na bayad para sa nasabing Pangkalahatang Holiday. Kung dalawang 
Pangkalahatang Holiday ay tatapat sa parehong linggo ng kalendaryo, ang isang katulad 
na pamamaraan ng karapatan tulad ng nasa itaas ang ilalapat. 
 
5.04   Para sa mga empleyado na naka-iskedyul na magtrabaho ng apat na 
sampung oras na araw sa isang linggo at tumapat ang isang Pangkalahatang Holiday sa 
isang naka-iskedyul na araw ng trabaho, at magsasara ang planta sa nasabing araw, ang 
isang empleyado ay dapat magtrabaho ng tatlumpung (30) oras at babayaran ng 
apatnapung (40) oras para sa linggong iyon. Kung ang isang full-time na empleyado ay 
nagtatrabaho ng 10-oras na 4-araw na linggo at ang Pangkalahatang Holiday ay hindi 
tumapat sa kanyang naka-iskedyul na linggo ng trabaho, makakatanggap siya ng 
karagdagang sampung (10) oras na bayad para sa Pangkalahatang Holiday bilang 
karagdagan sa lahat ng oras na nagtrabaho at binayaran sa linggo ng Pangkalahatang 
Holiday. Ang parehong pamamaraan ang ilalapat kapag ang dalawang (2) Pangkalahatang 
Holiday ay tatapat sa isang linggo ng kalendaryo. 
 
Para sa mga empleyado na naka-iskedyul na magtrabaho ng apat na siyam at kalahating 
(9½) oras na araw sa isang linggo at tumapat ang isang Pangkalahatang Holiday sa isang 
naka-iskedyul na araw ng trabaho, at magsasara ang planta sa nasabing araw, ang isang 
empleyado ay dapat magtrabaho ng dalawampu't walo at kalahating (28 ½) oras at 
babayaran ng tatlumpu't walong (38) oras para sa linggong iyon. Kung ang isang full-time 
na empleyado ay nagtatrabaho ng apat na siyam at kalahating (9½) oras na linggo at ang 
Pangkalahatang Holiday ay hindi tumapat sa kanyang naka-iskedyul na linggo ng trabaho, 
makakatanggap siya ng karagdagang siyam at kalahating (9½) oras na bayad para sa 
Pangkalahatang Holiday bilang karagdagan sa lahat ng oras na nagtrabaho at binayaran 
sa linggo ng Pangkalahatang Holiday. Ang parehong pamamaraan ang ilalapat kapag ang 
dalawang (2) Pangkalahatang Holiday ay tatapat sa isang linggo ng kalendaryo. 
 
5.05   Ang lahat ng mga empleyado ay dapat magkaroon ng isang minimum 
na labindalawang (12) oras na pahinga sa pagitan ng mga naka-iskedyul na shift, maliban 
sa kaso ng emerhensiya kung saan magkakaroon ng minimum na walong (8) oras na 
pahinga sa pagitan ng mga naka-iskedyul na shift. Sa anumang kaganapan, ang 
Kumpanya at ang empleyado ay maaaring magkasundo sa isang mas maikling panahon sa 
pagitan ng mga shift. Ang emerhensiya ay tinukoy bilang anumang hindi inaasahang 
kawalan ng mga empleyado dahil sa karamdaman, pinsala, pagkasirang mekanikal, o sa 
mga sitwasyong wala sa kontrol ng Kumpanya. 
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5.06   Ang Kumpanya ay magbibigay sa mga empleyado ng dalawang (2) 
magkakasunod na araw ng pahinga bawat linggo o tatlong (3) magkakasunod na araw ng 
pahinga bawat linggo, na naaayon sa alinman sa isang walong (8) oras na limang (5) araw 
na linggo ng trabaho, isang siyam at kalahating (9 ½) oras na apat (4) na araw na linggo ng 
trabaho o isang sampung (10) oras na apat (4) na araw na linggo ng trabaho. Ang 
Kumpanya ay magbibigay sa mga empleyado ng isang minimum na dalawang (2) 
magkakasunod na araw ng pahinga bawat linggo, na naaayon sa isang siyam at kalahating 
(9½) oras na shift sa Bacon Production para sa "C" shift. 
 
5.07   Sumasang-ayon ang Kumpanya na abisuhan ang mga full-time na 
empleyado, nang hindi bababa sa isang linggong abiso, o sa pagsisimula ng trabaho, kung 
magtatrabaho man sila ng isang walong oras na limang araw na linggo ng trabaho o isang 
sampung oras na apat na araw na linggo ng trabaho. Ang operasyon ng Kumpanya ay 
isang pitong-araw na linggo ng trabaho na operasyon, mula Linggo hanggang Sabado. 
Magkakaroon ng tatlong (3) shift sa isang dalawampu't apat (24) na oras na araw ng 
trabaho, na itinalaga bilang Day Shift, Afternoon Shift, o Night Shift. 
 
5.08   Mga Oras ng Trabaho ng Part-time na Empleyado 
 

Ang Kumpanya ay maaaring kumuha ng hanggang sa apatnapu't pito 
at kalahating porsyento (47.5%) ng lakas ng trabaho (work force) bilang mga part-time na 
empleyado. Mula Hulyo 1, 2022, ang Kumpanya ay maaaring kumuha ng hanggang 
tatlumpu't limang porsyento (35%) at mula Hulyo 1, 2023, ang Kumpanya ay 
maaaring kumuha ng hanggang tatlumpung porsyento (30%) . Ang pagkalkula ng 
porsyento ay magaganap tuwing apat (4) na linggo ng kalendaryo at dapat ibatay sa 
kabuuang bilang ng mga empleyado sa nakikipagsundong yunit, sa bawat linggo. Kung 
ang porsyento ng mga part-time na empleyado ay lumampas sa sukat ng mga porsyento 
sa itaas sa alinmang isang linggo, ang bilang ng mga part-time na empleyado na higit sa 
porsyentong iyon ang bilang na gagamitin upang bayaran ang pinaka-senior na mga part-
time na empleyado ng oras-oras na rate ng bayad para sa susunod na mas mataas na 
klasipikasyon (gamit ang karanasan ng mga part-time na empleyado) para sa lahat ng oras 
na pinagtrabahuhan ng nasabing mga empleyado. (Ibig sabihin ay kung ang Kumpanya ay 
mayroong 400 empleyado sa nakikipagsundong yunit at 200 (para sa apatnapu't pito at 
kalahating porsyento (47.5%) o 140 na empleyado para sa tatlumpu't limang 
porsyento (35%) o 120 na mga empleyado (para sa tatlumpung porsyento (30%)) sa 
isang linggo ay part-time, ang 10 na pinaka-senior part-time na empleyado ay 
makakatanggap ng oras-oras na rate ng bayad para sa susunod na mas mataas na 
klasipikasyon  tulad ng nakasaad sa itaas para sa bilang ng mga oras na ang 10 na mga 
pinaka-senior na empleyado na iyon ay nagtrabaho sa linggong iyon.) Para sa 
karagdagang paglilinaw, kung ang 10 na pinaka-senior na part-time na empleyado ay nasa 
12 buwan na rate sa mahusay na klasipikasyon, matatanggap nila ang 12 buwan na rate 
sa klasipikasyon ng Mga Trabahong Walang Lisensya para sa lahat ng oras na 
pinagtrabahuhan sa linggong iyon. 
 

Ang nasabing mga part-time na empleyado ay maaaring maiskedyul 
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na magtrabaho ng mas mababa sa apatnapung (40) oras sa isang linggo, ngunit hindi 
maiiskedyul na magtrabaho ng mas mababa sa apat (4) na oras sa anumang shift kapag 
nakaiskedyul o tinawag upang magtrabaho. 
 
5.09   Pag-iiskedyul at Pagpapaskil sa Iskedyul ng Trabaho 
 

(1) Ang pag-iiskedyul ay dapat gawin ng Kumpanya para sa mga full-time 
na empleyado sa pamamagitan ng klasipikasyon sa loob ng bawat 
departamento at sa pamamagitan ng seniority, at para sa mga part-
time na empleyado ay dapat gawin ng departamento at sa 
pamamagitan ng seniority. Ang parehong full-time at part-time ay 
dapat na ma-iskedyul tulad ng akasaad sa itaas, sa kondisyon na ang 
empleyado ay may kakayahang magsagawa ng normal na mga 
tungkulin ng klasipikasyon. Ang planta ay hahatiin sa mga 
sumusunod na departamento: 

 
1) Ham Boning a.m. 
2) Ham Boning p.m.  
3) Ham Boning Pack Off 
4) Pumping Days 
5)  Stuffing Days 
6) Tumble Days 
7)  Smokehouse Days 
8) Smokehouse p.m. 
9) Pumping Nights 
10)  Stuffing Nights 
11) Tumble Nights 
12)  Smokehouse Nights 
13) Packaging a.m. 
14) Packaging Nights 
15) Sausage 
16) Shipping a.m. 
17) Shipping p.m. 
18) Shipping Nights 
19) Sanitation a.m. 
20) Sanitation p.m. 
21) Sanitation Nights 
22)      Plant Services 
23)      Maintenance 
24) Powerhouse 
25) Waste Water 
26)  Bacon Packaging Days (A) 
27) Bacon Packaging Days (B) 
28)  Bacon Packaging Days (C) 
29)  Bacon Packaging Nights (A) 
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30)  Bacon Packaging Nights (B) 
31)  Bacon Packaging Nights (C) 
32)  Bacon Shipping Days 
33) Bacon Shipping Nights 
34)  Bacon Injection Days 
35)  Bacon Injection Nights (A) 
36) Bacon Injection Nights (B) 
37) Bacon Injection Nights (C) 

 
Ang Kumpanya ay may kakayahang gumawa ng mga karagdagang 
departamento sa panahon ng buhay ng Kasunduan ng Kolektibong 
Pakikipag-unawaan na ito para sa lehitimong mga kadahilanan sa 
negosyo, sa kondisyong aabisuhan nito ang Unyon ng hangarin nito 
sa loob ng isang makatuwirang tagal ng panahon na hindi bababa sa 
tatlumpung (30) araw ng kalendaryo bago itatag ang bagong (mga) 
departamento. 

 
(2) Ang Kumpanya ay magpapaskil ng iskedyul ng trabaho para sa lahat 

ng mga empleyado, full-time o part-time man, nang hindi lalampas sa 
Huwebes ng bawat linggo para sa susunod na linggo. Kung ang 
iskedyul ay hindi nai-paskil sa Huwebes ng 6:00 ng gabi, ang iskedyul 
na naka-post na ang ilalapat para sa susunod na linggo.  

 
Ang Kumpanya ay may karapatang tawagan ang mga part-time na 
empleyado na hindi pa nakaiskedyul na magtrabaho kung 
kinakailangan ng negosyo, sa kondisyon na walang makukuhang 
senior na part-time na empleyado sa departamento upang 
magtrabaho sa mga oras at sa kondisyon na hindi ito magreresulta sa 
pag-iiskedyul ng mga oras ng obertaym.  

 
(3) Ang isang iskedyul ng mga empleyado na nagtatrabaho ng full-time 

ay maaaring mabago nang walang abiso sa kaganapan ng hindi 
nakaiskedyul na pagliban ng mga empleyado o sa kaganapan ng mga 
emerhensiya, tulad ng snow storm, baha, pagkasira ng makinarya, o 
iba pang mga pagkakataon ng force majeure. Sa lahat ng iba pang 
mga kaso, maliban sa magkasamang kasunduan sa pagitan ng 
Kumpanya at ng empleyado, hindi bababa sa apatnapu't walong (48) 
oras na abiso ng pagbabago ang dapat ibigay, o apat (4) na oras na 
karagdagang bayad, sa tuwid na rate ng oras, bilang kapalit ng abiso. 

 
Ang naunang nabanggit ay hindi nalalapat sa mga empleyado maliban 
sa full-time. Ang paunawa sa nasabing iba pang mga empleyado ay 
dapat ibigay nang pinakamaaga hangga't maaari, ng Kumpanya. Sa 
kaso ng pagkansela ng isang shift para sa mga pat-time na 
empleyado, ang minimum na labindalawang (12) oras na abiso ang 
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dapat ibigay, o apat (4) na oras na karagdagang bayad sa tuwid na 
rate ng oras ay dapat bayaran ng Kumpanya bilang kapalit ng abiso, 
maliban sa kaganapan ng isang emerhensiya gaya ng tinukoy sa 
Artikulo 5.05. 

 
(4) Mga Time Clock 
 

Magbibigay ang Kumpanya ng mga time clock upang maitala ng mga 
empleyado ang kanilang sariling oras para sa mga layunin ng payroll. 
Ang mga empleyado ay magtatala ng kanilang sariling oras sa 
panahon ng pagsisimula at pagtatapos ng trabaho at sa panahon na 
nagsimula sila at bumalik mula sa mga panahon ng pagkain at iba 
pang mga pagrekord na maaaring kailanganin ng Kumpanya.  

 
5.10   Mga Panahon ng Pagkain at Pahinga: Lahat ng Mga Empleyado 
 

(1) Ang isang arawang shift ng apat (4) na oras at hanggang sa at 
kabilang ang limang (5) oras ay dapat magkaroon ng isang (1) 
panahon ng pahinga na may bayad. 

 
(2) Ang isang empleyado na nagtatrabaho sa isang arawang shift na 

higit sa limang (5) oras, ngunit mas mababa sa pitong (7) oras, ay 
magkakaroon ng isang (1) panahon ng pahinga, na may bayad, at 
isang (1) tatlumpung (30) minutong panahon ng pagkain, na walang 
bayad. 

 
(3) Ang isang empleyado na nagtatrabaho sa isang arawang shift na 

higit sa pitong (7) oras at hanggang sa walong (8) oras ay dapat 
magkaroon ng isang panahon ng pagkain na tatlumpung (30) minuto 
na walang bayad at dalawang panahon ng pahinga na may bayad na 
nakaiskedyul nang humigit-kumulang sa gitna ng bawat panahon bago 
at pagkatapos ng panahon ng pagkain. 

 
(4) Ang mga panahon ng pahinga para sa lahat ng mga empleyado ay 

hindi dapat magsimula hanggang sa isang (1) oras pagkatapos ng 
pagsisimula ng trabaho o magtatapos nang hindi bababa sa isang (1) 
oras bago ang panahon ng pagkain o ang pagtatapos ng shift at hindi 
pagsasamahin sa panahon ng pagkain. 

 
(5) Kung ang isang empleyado ay kinakailangang magtrabaho nang 

obertaym matapos kumpletuhin ang walong (8) oras na shift o 
sampung (10) oras na shift, at kung ang Kumpanya ay hindi nag-
iskedyul ng isang panahon ng pagkain na walang bayad, ang 
empleyado ay maiiskedyul ng labinlimang (15 ) minutong panahon ng 
pahinga na may bayad sa loob ng kalahating oras mula sa pagtatapos 
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ng unang shift, sa kondisyon na ang obertaym ay para sa dalawang 
(2) oras o higit pa.  

 
(6) Sumasang-ayon ang Kumpanya at ang Unyon na ang isang panahon 

ng pahinga na na-iskedyul ng Kumpanya ay dapat maging labinlimang 
(15) minutong walang patid na tagal. 

 
(7) Sumasang-ayon ang Kumpanya at ang Unyon na ang isang panahon 

ng pagkain na walang bayad para sa mga empleyado na nagtatrabaho 
sa arawang shift na walo (8) o sampung (10) oras ay tatlumpung (30) 
minuto ng walang patid na tagal at dapat magsimula nang hindi 
bababa sa tatlo (3) oras o hindi lalampas sa limang (5) oras 
pagkatapos magsimula ang shift ng empleyado. 

 
5.11   Mga Personal na Break 
 

(a) Sumang-ayon ang Unyon na maliban sa mga kaso ng personal na 
pangangailangan, ang mga empleyado ay hindi dapat humiling ng 
karagdagang oras na pahinga sa panahon ng araw ng trabaho. 
Sumasang-ayon ang Unyon na hindi dapat abusuhin ang mga 
panahon ng pahinga. 

 
(b) Ang mga empleyado ay hindi didisiplinahin o paaalisin bilang resulta 

ng awtorisadong paggamit ng oras para sa mga personal na pahinga 
na ipinagkaloob ng Kumpanya. Gayunpaman, bilang hadlang sa labis 
na paggamit, ang mga sumusunod na hakbang ay nalalapat: 

 
(i) Ang oras na nagamit ng mga empleyado sa bawat break ay 

ibabawas sa kanilang lingguhang oras ng pagtatrabaho. 
 
(ii) Ang mga empleyado, na para sa mga kadahilanang suportado 

ng medikal na dokumentasyon, ay may umiiral na tukoy na 
kundisyon na nangangailangan ng mas matagal na paggamit 
ng banyo ay hindi babawasan ng oras para sa paggamit ng 
banyo.  

 
(c)  Sumasang-ayon ang Unyon na makipagtulungan sa Kumpanya upang 

makitungo sa mga empleyado na umaabuso sa mga personal na 
pahinga. 

 
5.12   Oras ng Paglilinis 
 
   Bibigyan ang mga empleyado ng sapat na oras ng paglilinis na may 
bayad upang matugunan ang inaasahan sa kalinisan ng Kumpanya kasama na ang sa 
HACCP. Kailangang mag-punch out ang mga empleyado bago sila magpalit ng kanilang 
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damit panlabas. Ang inilaang oras ng paglilinis na lumampas sa normal na pagtatapos ng 
shift dahil sa kinakailangang magtrabaho ang mga empleyado, ay babayaran sa rate na 
oras at kalahati (1½) ng regular na rate ng empleyado. 
 
5.13   Kung maganap ang masamang panahon na magreresulta sa 
pagtigil ng operasyon ng Winnipeg Transit o nahuli sa pagdating sa planta, o 
pagsasara ng kalsada (ng Kagawaran ng Mga Highway, ng RCMP o ng Serbisyo ng 
Kapulisan ng Winnipeg) sa labas ng lungsod ng Winnipeg, na magreresulta sa hindi 
pagpasok o pagiging huli sa pagpasok ng isang empleyado, ang empleyado ay hindi 
sasailalim sa anumang aksyon sa pagdidisiplina, at ang pagkawala ay isasaalang-
alang na napatawad, para sa lahat ng mga layunin kabilang ang anumang bonus. 
 
 
ARTIKULO 6 OBERTAYM 
 
6.01 Sumasang-ayon ang Kumpanya na bayaran ang isang empleyado ng 
oras at kalahati (1½) para sa anumang oras na pinagtrabahuhan pagkatapos makumpleto 
ang alinman sa isang walong (8) oras na shift, isang siyam at kalahating (9½) oras na 
shift para sa mga empleyado na nagtatrabaho ng apat (4 ) na siyam at kalahating 
(9½) oras na shift o sampung (10) oras na shift para sa mga empleyado na nagtatrabaho 
ng apat (4) na sampung (10) oras na shift. 
 

Sumasang-ayon ang Kumpanya na bayaran ang isang empleyado ng 
oras at kalahati (1½) para sa anumang oras na pinagtrabahuhan pagkatapos niyang 
magtrabaho ng apatnapung (40) oras sa isang linggo na nabayaran sa tuwid na mga rate 
ng oras (tatlumpu't walong (38) oras para sa mga empleyado na nagtatrabaho ng apat 
(4) na siyam at kalahating (9½) oras na mga shift). Ang apatnapung (40) oras na tinukoy 
sa itaas ay mababawasan tulad ng nakasaad sa Mga Artikulo 5.03 at 5.04. 
 
6.02 Ang obertaym ay dapat na magkaroon ng pagsang-ayon ng bawat isa 
at i-aalok sa pinaka-senior na (mga) empleyado sa shift, sa departamento, sa 
klasipikasyon, at pagkatapos ay sa pababang pagkakasunud-sunod ng pagiging senior, sa 
kondisyon na ang empleyado ay may kakayahan at mga kwalipikasyon upang maisagawa 
ang kinakailangang trabaho . Para sa mga layunin ng obertaym, ang GL 1, GL 2 at SS1 
ay pagsasamahin sa iisang klasipikasyon; Ang SS 2, SK 1 at SK 2 ay pagsasamahin 
sa isang hiwalay na klasipikasyon. Naiintindihan din na ang mabisang pagpapatakbo ng 
negosyo ay maaaring mangailangan ng obertaym at, sa kaganapang ito, ang pinaka (mga) 
junior na empleyado sa shift sa departamento, sa pamamagitan ng klasipikasyon, sa 
pataas ng pagkakasunud-sunod ng pagiging senior, na may kakayahan at mga 
kwalipikasyon upang maisagawa ang trabaho, ang gagawa sa kinakailangang trabaho. Ang 
proseso ng paghiling ng obertaym ay gagawin sa pamamagitan ng pag-canvass ng mga 
empleyado, ngunit maaaring gumamit ang Kumpanya ng isang sign-up sheet bilang 
kahaliling pamamaraan. 
  

Kung ang sinumang kwalipikadong empleyado ay hindi sinasadyang 
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nalampasan sa pag-ikot na ito nang higit sa isang beses sa isang anim (6) na buwang 
panahon, sumasang-ayon ang Kumpanya na bayaran ang nasabing empleyado ng 
dalawang (2) oras sa tuwid na oras kung pagkatapos ito ng kanilang regular na 
nakaiskedyul na shift, o limang (5) oras sa tuwid na oras kung nalampasan sila para sa 
obertaym sa isang hindi regular na nakaiskedyul na araw ng trabaho.  

 
 Kung posible, ang mga kahilingan para sa arawang obertaym ay 
gagawin nang hindi lalampas sa pagtatapos ng panahon ng tanghalian ng isang 
empleyado. 
 
6.03   Hindi dapat magkaroon ng pyramiding ng obertaym. 
 
6.04   Kapag ang isang full-time o part-time na empleyado ay nagtatrabaho 
sa isang Pangkalahatang Holiday tulad ng nakasaad sa Artikulo 11, ang sinabing 
empleyado ay makakatanggap ng oras at kalahating (1½) sa kanilang regular na rate ng 
bayad para sa lahat ng oras na pinagtrabahuhan at bilang karagdagan ay tatanggap ng 
bayad sa Pangkalahatang Holiday na tatanggapin sana ng empleyado kung ang sinabing 
empleyado ay hindi nagtrabaho sa Pangkalahatang Holiday. 
 
6.05 Ang isang empleyado na pinauwi sa kanyang regular na linggo ng 
trabaho dahil sa kawalan ng trabaho at pagkatapos ay hiniling na magtrabaho sa isang 
hindi nakaiskedyul na araw ng trabaho ay makakatanggap ng naaangkop na rate ng 
obertaym. 
 
6.06   Pagkain sa Obertaym 
 
 Kapag ang isang empleyado ay nagtrabaho ng apat (4) na oras o higit 
pa na obertaym, ang nasabing empleyado ay bibigyan ng mainit na pagkain ng Kumpanya, 
o bilang kapalit ay babayaran ng halagang sampung dolyar ($10). 
 
6.07   Ang lahat ng naka-iskedyul na obertaym bago ang simula ng regular 
na shift ng isang empleyado ay dapat bayaran ng oras at kalahati (1½) ng kanyang regular 
na orasang rate ng bayad tinrabaho man niya ng buo o hindi ang kanyang buong shift. Ang 
probisyong ito ay hindi nalalapat sa kaganapan na humiling ang isang empleyado na 
pagliban bago matapos ang kanilang regular na naka-iskedyul na shift. 
 
6.08  Mula Hunyo 1, 2021, papayagan ng Kumpanya ang mga 
empleyado na magbangko ng maximum na apatnapung (40) regular na oras 
(dalawampu't anim punto pito (26.7) na oras ng obertaym mula Enero 1 hanggang 
Disyembre 25. Ang nakabangkong obertaym ay maaaring gamitin sa mga araw na 
walang paggawa at sa mga paunang naaprubahang walang bayad na personal na 
pagliban. 
 
Kung nais ng isang empleyado na ibangko ang kanyang obertaym, ang sumusunod 
na (mga) pamamaraan ay ilalapat. 
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1. Ang time off ay dapat hilingin ng hindi bababa sa dalawampu't 

apat (24) na oras na abiso at hindi tatanggihan nang walang sapat 
na dahilan. 

 
2. Dapat ideklara ng bawat empleyado ang kanyang kagustuhan 

patungkol sa pagbabangko ng obertaym hanggang sa Disyembre 
1 ng bawat taon. Kailangang ideklara ng mga empleyado ang 
kanilang kagustuhan hanggang Mayo 1 sa 2021. 

 
3. Ang overtime ay ibabangko bilang regular na oras, isa at kalahati 

(1½) na regular na oras para sa bawat oras na pinagtrabahuhan.  
 
4. Ang natitirang nakabangkong obertaym hanggang Disyembre 31 

ng bawat taon ay babayaran sa rate na naipon. 
 
5. Ang obertaym na pinagtrabahuhan sa isang Pangkalahatang 

Holiday ay hindi nalalapat. 
6. Kung maaabot ng isang empleyado ang kanyang maximum na 

karapatan sa kanyang pagbabangko at magpapatuloy sa pag-
oobertaym, walang karagdagang mga oras ang mai-babangko 
para sa taong iyon at ang karagdagang obertaym ay babayaran 
kapag kinita ito. 

 
 
ARTIKULO 7 SENIORITY 
 
7.01   Ang seniority ay tinutukoy bilang ang haba ng seniority ng isang 
empleyado sa Kumpanya mula sa orihinal na petsa ng pagsisimula ng empleyado, na kung 
saan ay kasama ang panahon o mga panahon na ang isang empleyado ay maaaring nasa 
isang mahabang pagliban (leave of absence) na pinahintulutan ng Kumpanya, o nasa 
isang posisyon na hindi kasama sa nakikipagsundong yunit, mula Abril 1, 1999. 
 

Ang petsa para sa mga full-time na empleyado ay dapat na ang petsa 
ng pagkakatalaga sa isang full-time na posisyon. Sumasang-ayon ang Kumpanya at ang 
Unyon na kung ang isang part-time na empleyado ay itinalaga sa isang full-time na 
posisyon sa panahon ng kanyang panahon ng probasyon tulad ng nakasaad sa Artikulo 
4.01, ang empleyado na iyon ay dapat pa ring kumpletuhin ang kanyang panahon ng 
probasyon hanggang sa makapagtrabaho na siya ng walong daan at walumpu't walong 
(880) oras kasama ang kanyang mga part-time at full-time na oras. 
 

Kung ang mga empleyado ay nagsimulang magtrabaho o kinuha sa 
parehong petsa, ang pagraranggo ng seniority ay tutukuyin mula sa kanilang petsa ng 
aplikasyon sa Kumpanya. Kung ang petsa ng aplikasyon ay pareho, ang pagraranggo ay 
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dapat itatag gamit ang kanilang petsa ng kapanganakan, na tinukoy para sa mga 
hangaring ito bilang ang buwan at araw. 
 
7.02   Sumasang-ayon ang Kumpanya na magbigay ng listahan ng seniority 
sa Unyon at ipaskil ang parehong listahan sa lugar ng apat (4) na beses sa isang taon; na 
tinukoy bilang Enero 1, Abril 1, Hulyo 1 at Oktubre 1 ng bawat taon. Ang kopya ng 
nasabing listahan ng seniority ay dapat maibigay sa Chief Steward at Assistant Chief 
Steward. Kapag nakumpleto na ng isang empleyado ang panahon ng probasyon at 
nakamit ang seniority, tulad ng tinukoy dito, papayuhan ang Unyon sa pagtatapos ng 
susunod na linggo ng payroll.  
  
7.03   Ang seniority ay maituturing na nasira at wawakasan ang trabaho kung 
ang isang empleyado: 
 

(1) ay nararapat na pinalabas ng Kumpanya at hindi naibalik sa 
pamamagitan ng pamamaraan ng Pagrereklamo at/o Arbitrasyon ng 
Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito; 

 
(2) boluntaryong umalis o nag-resign; 
 
(3) ay paulit-ulit na na-lay-off para sa isang panahon na higit sa 

labindalawang (12) buwan o pinabalik muli upang magtrabaho 
pagkatapos ng isang lay-off subalit hindi bumalik sa trabaho sa loob 
ng oras na itinakda sa Artikulo 8; 

 
(4) ay lumiban sa trabaho nang walang nakasulat na pagliban ng higit sa 

tatlong (3) araw ng trabaho, maliban kung ang isang kasiya-siyang 
dahilan ay ibinigay ng empleyado. Ang pagkakasakit o kawalan ng 
abilidad na makipag-ugnayan sa Kumpanya ay ituturing na kasiya-
siyang dahilan; 

 
(5) nabigong bumalik sa trabaho sa pagkumpleto ng isang awtorisadong 

pagliban, maliban kung ang isang kasiya-siyang dahilan ay ibinigay ng 
empleyado. Ang pagkakasakit o kawalan ng abilidad na makipag-
ugnayan sa Kumpanya ay ituturing na kasiya-siyang dahilan. 

 
(6) ay hindi nagtrabaho sa panahong dalawang (2) taon o higit pa dahil 

sa sakit o pinsala, maliban kung magkasundo ang Kumpanya at ang 
Unyon na ang panahon ay dapat paikliin o pahabain. Bago tanggalin 
ang isang empleyado na lumiban sa trabaho dahil sa sakit o pinsala, 
ang Kumpanya at ang Unyon ay magpupulong upang talakayin ang 
mga partikular na kalagayan ng pinag-uusapang empleyado. Ang 
pagtanggal ng isang empleyado sa mga pangyayaring ito ay hindi 
makakaapekto sa kanilang pagiging karapat-dapat para sa mga 
benepisyo sa ilalim ng LTD. Kung ang mga partido ay hindi 



 
 14 

magkasundo sa katayuan ng empleyado, pinapanatili ng Kumpanya 
ang karapatan nitong tanggalin ang empleyado na napapailalim sa 
pagpapanatili ng Unyon ng karapatan nitong ireklamo ang bisa ng 
naturang pagtanggal.  

 
   Nauunawaan ng empleyado na ang anumang pagtatanggal na 
pinagkasunduan ng Kumpanya at Unyon ay ituturing na dahil sa makatarungang dahilan. 
 
7.04   Ang seniority ang magiging pangunahing kadahilanan sa mga usapin 
ng promosyon, lay-off, pagpili ng shift, pagpapabalik, pagbawas mula sa full-time 
patungong part-time, at pagpili ng iskedyul ng bakasyon, sa kondisyon na ang empleyado 
ay may kakayahang gampanan ang normal na mga tungkulin ng mga kinakailangan sa 
trabaho. 
 
7.05   Sa kaganapan na ang estado ng empleyado ay magbago mula sa full-
time patungong part-time, sa direksyon ng o sa pagsang-ayon ng Kumpanya, ang kanilang 
petsa ng seniority ay ang kanilang pinakabagong petsa ng pagsisimula. Kapag ang full-time 
na estado ng isang empleyado ay binago sa estadong part-time dahil sa mga pangyayari 
sa pagpapanatili ng isang mahusay na operasyon, naiintindihan na ang nasabing mga 
empleyado ay dapat isaalang-alang para sa mga full-time na posisyon bago ang mga 
empleyado na humiling ng full-time na trabaho bago isagawa ng Kumpanya ang anumang 
pagpapaskil. 
 
7.06   Sumasang-ayon ang Kumpanya na magbigay ng isang (1) linggong 
abiso bago baguhin ang katayuan ng isang empleyado mula sa full-time patungo sa part-
time na batayan.  
 
7.07   Responsibilidad ng bawat empleyado na panatilihing nakakaalam ang 
Kumpanya at ang Unyon sa lahat ng oras ng kanilang kasalukuyang address at numero ng 
telepono, pansamantala man o permanente. 
 
7.08   Part-time 
 

Ang mga part-time na empleyado ay magkakaroon lamang ng seniority 
sa loob ng listahan ng seniority ng part-time, at ang mga full-time na empleyado ay 
magkakaroon ng seniority sa mga part-time na empleyado. Para sa mga layunin ng pag-
iskedyul, ang mga empleyadong part-time ay maiiskedyul pa rin nang hiwalay mula sa mga 
full-time na empleyado. Ang nasabing pag-iiskedyul ay dapat gawin ng departamento, ayon 
sa seniority, sa kondisyong may kakayahan ang empleyado na magsagawa ng normal na 
mga tungkulin ng trabaho. Sumasang-ayon ang Kumpanya na mag-iskedyul ng mga part-
time na empleyado tulad ng nakasaad sa itaas upang ang isang seior na part-time na 
empleyado, kung mayroong mga oras kapag nag-iiskedyul ng isang linggo, ay maaaring 
iskedyul ng hanggang sa apatnapung (40) oras. 
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ARTIKULO 8 LAY-OFF AT PAGPAPABALIK MULA SA LAY-OFF 
 
8.01   Abiso ng Lay-Off / Kahulugan 
 

(a) Ang lay-off, para sa mga layunin ng Artikulongito, ay tutukuyin bilang 
isang lay-off ng pitong (7) magkakasunod na araw ng kalendaryo o 
higit pa. 

 
(b) Sa kaso ng pag-lay-off sa trabaho ng mga empleyado na may mas 

mababa sa anim (6) na buwang seniority, sumasang-ayon ang 
Kumpanya na ang dalawang (2) araw ng trabaho ay ibibigay. Para sa 
mga empleyado na may anim (6) na buwan o higit pang serbisyo, ang 
dalawang (2) araw ng trabaho ay dapat ibigay para sa bawat taon ng 
serbisyo, hanggang sa maximum na limang (5) araw ng trabaho. 

 
8.02   Ang mga lay-off at pagpapabalik sa trabaho ay batay sa seniority, ibig 
sabihin, ang huling kinuhang empleyado ay ang unang ila-lay-off, at ang huling na-lay-off 
sa trabaho ay ang unang pababalikin, sa kondisyon na ang senior na empleyado ay may 
kakayahang gampanan ang normal na mga tungkulin ng trabaho, o maaaring mas mabilis 
na maging kwalipikado. Ang mga bibigyan ng oportunida na maging kwalipikado ay dapat 
ipakita, sa loob ng pitong (7) araw ng trabaho, ng kanilang kakayahan na kasiya-siyang 
gawin ang itinalagang klasipikasyon. 
 

Ang mga part-time na empleyado ay dapat na i-lay-off bago ang mga 
full-time na empleyado ayon sa mga pamantayang itinakda sa itaas. Ang mga full-time na 
empleyado ay dapat na pabalikin bago ang mga part-time na empleyado ayon sa mga 
pamantayang itinakda sa itaas. 
 
8.03   Sa kaganapan na ang isang full-time na empleyado ay na-lay-off dahil 
sa pagbawas ng negosyo, ang nasabing empleyado ay may karapatang palitan ang pinaka 
junior na full-time na empleyado sa ibang departamento sa loob ng kanyang klasipikasyon, 
at bibigyan ng oportunidad na ipakita ang kanyang kakayahang gampanan ang mga 
normal na tungkulin ng klasipikasyon sa loob ng isang linggo, maliban sa kaganapan ng 
permanenteng pagsasara ng isang departamento o pagiging redundant ng isang trabaho, 
kung saan ang tagal ng panahon ay magiging hanggang sa sampung (10) araw ng 
trabaho. Kapag ang isang junior na full-time na empleyado ay pinalitan ng isang senior na 
empleyado tulad ng nakasaad sa itaas, bibigyan siya ng pagkakataong manatiling part-time 
sa kanyang klasipikasyon sa ibang departamento, sa pamamagitan ng pagpalit sa pinaka-
junior na empleyado, o sa pamamagitan ng pagpalit sa pinaka-junior na part-time na 
empleyado, o pagpalit sa pinaka-junior na full-time na empleyado na nasa mas mababang 
klasipikasyon ng rate ng bayad, o matanggal kung ito ang pipiliin ng empleyado. 
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8.04   Ang sinumang empleyado na naabisuhan sa kanyang huling alam na 
address upang bumalik sa trabaho, at sa loob ng limang (5) araw ng kalendaryo ay nabigo 
na gawin ito nang walang makatuwirang dahilan, ay isasaalang-alang na boluntaryong 
umalis sa kanyang trabaho at ang kanilang umiiral na mga karapatan sa seniority ay 
wawakasan na rin. Kapag ang naturang abiso ay naipadala sa sinumang empleyado, ang 
isang kopya nito ay kasabay na ipapadala sa Unyon. 
 
8.05   Sumasang-ayon ang Kumpanya na magbigay ng isang listahan ng 
mga natanggal o pinabalik na mga empleyado, hindi kasama ang mga nasa probasyon, sa 
araw na ang isang empleyado ay bibigyan ng abiso ng lay-off o binigyan ng abiso ng 
pagbalik, sa Chief Steward at ang isang kopya ng pareho listahan ay ipa-fax sa Unyon. 
 
 
ARTIKULO 9 MGA BAKANTE / MGA PAGPAPASKIL NG KLASIPIKASYON 
 
9.01 Ang (mga) bakante sa klasipikasyon ay mga bagong gawang posisyon 
o mga posisyon na binakante ng isang empleyado na kailangan ng Kumpanya upang 
matugunan ang mga obligasyon nito sa negosyo. Kapag natukoy ng Kumpanya na 
mayroong permanenteng bakante sa isang semi-skilled na klasipikasyon o mas mataas 
o sa anumang karagdagang mga posisyon sa isang semi-skilled na klasipikasyon o 
mas mataas ipapaskil ito sa bulletin board sa tagal na tatlong (3) araw ng trabaho. Ang 
nasabing bakanteng kalispikasyon na dapat punan ay igagawad sa senior na 
kwalipikadong empleyado sa loob ng labinlimang (15) araw ng kalendaryo mula sa 
pagtatapos ng tatlong (3) araw na pagpapaskil, sa kondisyon na magagawa ng mga 
natitirang empleyado ang kinakailangang trabaho nang kasiya-siya at mahusay, ngunit sa 
anumang kaganapan, ang nasabing bakanteng klasipikasyon ay igagawad sa loob ng 
apatnapu't limang (45) araw ng kalendaryo at ang paggalaw ng mga empleyado sa 
iginawad na posisyon ay hindi dapat maantala nang walang makatuwirang dahilan. Ang 
pangalan ng matagumpay na aplikante ay ipapaskil sa bulletin board.  
 

Ang mga empleyado na humihiling na lumipat ng departamento o 
shift ay dapat ipahayag ang kanilang interes sa Kumpanya sa isang form na inilaan 
ng Human Resources Department. Kapag nagkaroon ng mga bakanteng posisyon sa 
General Labour 1 at General Labour 2, igagawad ito sa pinaka-senior na empleyado 
na nagpahayag ng kanyang interes sa paglipat. Ang mga empleyado na ginawaran 
ng mga posisyon sa pamamagitan ng prosesong ito ay awtomatikong kwalipikado 
para sa posisyon na walang kinakailangang panahon ng pagsasanay o 
kwalipikasyon. Ang mga matagumpay na paglilipat sa ilalim ng probisyong ito ay 
sasailalim sa Artikulo 9.05. 
 
9.02   Magbibigay ang Kumpanya ng mga kopya ng pagpapaskil ng 
klasipikasyon, mga listahan ng aplikante at pangalan ng (mga) indibidwal na ginawaran 
ng trabaho sa Chief Steward. 
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9.03   Ang mga bakanteng posisyon na resulta ng pagpuno ng isang 
pansamantalang posisyon sa tagal na anim (6) na buwan o mas mababa ay pupunan ng 
Pamamahala, sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad sa mga senior na 
kwalipikadong empleyado upang punan ang bakante, sa kondisyon na taglay nila ang 
kaalaman, pagsasanay, kakayahan, at pisikal na kalusugan para sa bakanteng posisyon. 
Ang mga matagumpay na aplikante para sa pansamantalang bakante ay kailangang 
manatili sa posisyon hanggang sa makabalik sa trabaho ang nanunungkulan, o maaaring 
pakawalan nang mas maaga kung aaprubahan ng Kumpanya. Ang mga pansamantalang 
posisyon na mas matagal sa anim (6) na buwan ay ipapaskil. 
 
9.04   Ang mga pagpapaskil ng klasipikasyon ay dapat kilalanin ang 
klasipikasyon, mga oras ng trabaho, na nangangahulugang ang oras ng pagsisimula at 
pagtatapos, ang mga araw ng linggo at ang departamento. Ang mga pagpapaskil ng 
pagpapanatili ay dapat ding magsaad ng pangunahing departamento na kinakailangang 
pagtrabahuhan ng empleyado. 
 
9.05   Ang mga matagumpay na aplikante sa ilalim ng probisyong ito ay hindi 
maaaring mag-aplay para sa isang karagdagang pagpapaskil ng klasipikasyon hanggang 
sa makapagtrabaho sila ng siyam (9) na buwan sa posisyon, maliban kung ang empleyado 
ay nag-aaplay sa isang mas mataas na bayad na klasipikasyon sa kanilang departamento, 
o kung ang pagpapaskil ay nasa departamento ng pagpapanatili at ang empleyado ay 
nagtatrabaho na sa parehong departamento kung saan itinalaga ang pagpapaskil, o kung 
ang empleyado ay nagtrabaho sa departamento na iyon sa huling labindalawang (12) 
buwan. Ang mga matagumpay na aplikante na inalis ng Kumpanya ay hindi sasailalim sa 
siyam (9) na buwan na bar. 
 
9.06   Ang mga empleyado na nasa Kompensasyon ng Mga Manggagawa, 
lingguhang bayad-pinsala, personal na pagliban, o bakasyon nang higit sa isang buwan ay 
lalaktawan kapag iginagawad ang naka-bid na posisyon. 
 
9.07   Naiintindihan na ang isang empleyado na may seniority ay dapat 
magkaroon ng kaalaman, pagsasanay, kakayahan at pisikal na kalusugan para sa 
bakanteng posisyon, na susubukan kapag binigyan ng Kumpanya ang senior na 
empleyado ng isang makatuwirang panahon ng pagsasanay kasama ang isang 
kwalipikadong tagapagsanay upang ipakita ang kanyang kaalaman, pagsasanay, 
kakayahan at pisikal na kalusugan para sa posisyon kung saan nag-apply ang empleyado. 
Para sa mga semi-skilled na posisyon, ang panahon ng pagsasanay ay hanggang sa 
sampung (10) araw ng trabaho ngunit hindi bababa sa dalawang (2) araw ng trabaho, at 
para sa mga skilled na posisyon, ang panahon ng pagsasanay ay hanggang sa 
dalawampung (20) araw ng trabaho ngunit hindi bababa sa limang (5) araw ng trabaho. 
Ang mga panahon ng pagsasanay ay maaaring maging mas maikli kung idi-
disqualify ng empleyado ang kanyang sarili. 
 
   Sumasang-ayon ang Kumpanya na ang mga panahon ng 
pagsasanay/kwalipikasyon na nakasaad sa itaas ay ang tagal ng panahon na itinalaga ng 
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Kumpanya upang makabuo ng isang opinyon sa kung magagawa o hindi ng isang 
empleyado ang trabaho nang walang tagubilin o tulong. Sumasang-ayon ang Kumpanya at 
ang Unyon na sa panahon ng nasabing pagsasanay/kwalipikasyon, ang nasabing 
empleyado ay babayaran ng rate ng bayad ng posisyon na kanyang inalisan. Sa 
pagkumpleto ng panahon ng pagsasanay/kwalipikasyon, o apatnapu't limang (45) araw ng 
kalendaryo mula sa petsa ng paggawad alinman ang mas mababa, mababayaran ang 
empleyado ng rate ng klasipikasyon na pinag-aplayan.  
 
   Kung nagampanan ng empleyado ang nasabing trabaho sa isang 
klasipikasyon sa loob ng huling dalawampu't apat (24) na buwan, at maaari pa ring 
gampanan ang nasabing trabaho, hindi na kakailanganin pa ang isang panahon ng 
pagsubok. 
 
9.08   Ang isang empleyado ay hindi maaaring maging kwalipikado para sa 
klasipikasyon kung ang nasabing empleyado ay nagdudulot ng malubhang pagkawala o 
pinsala sa produkto o kagamitan o kawalan ng husay sa operasyon. Sa ilalim ng mga 
pangyayaring ito, ang empleyado ay maaaring alisin sa anumang oras at ibalik sa kanyang 
dating posisyon. 
 
9.09   Ang isang empleyado na matagumpay na nag-bid sa isang posisyon 
ay maaaring piliin na bumalik sa kanyang dating posisyon anumang oras, sa panahon ng 
pagsasanay, nang walang parusa. Maaaring gamitin ng isang empleyado ang opsyong ito 
ng isang beses lamang sa bawat taon ng kalendaryo. 
 
9.10   Naiintindihan na ang mga empleyado na nag-post sa mas mababang 
bayad na klasipikasyon ay babayaran ng rate ng klasipikasyon kung saan sila nag-post. 
 
9.11   Ang isang part-time na empleyado ay maaaring maging isang full-time 
na empleyado kapag lumitaw ang alinman sa mga sumusunod na pangyayari: 
 

(a) matagumpay na nag-bid ang isang part-time na empleyado para sa 
isang full-time na posisyon at iginawad sa kanya ang posisyon ayon 
sa Artikulo 9.01 sa itaas; (sumasang-ayon ang Kumpanya at ang 
Unyon na ang mga full-time na empleyado ay bibigyan ng prayoridad 
kaysa sa mga part-time na empleyado kapag may bakanteng mga full-
time na posisyon.) o 

 
(b) ang isang part-time na empleyado ay nagtrabaho ng parehong bilang 

ng mga oras bilang isang full-time na empleyado sa loob ng panahong 
tatlong (3) buwan ng kalendaryo. Pagkatapos ay ituturing sila bilang 
isang full-time na empleyado at tatanggap ng bayad at mga benepisyo 
ayon sa klasipikasyon ng full-time na empleyado sa kasunduan ng 
kolektibong pakikipag-unawaan. Ang pagbubukod sa patakarang ito 
ay kapag ang isang part-time na empleyado ay partikular na 
inabisuhan na papalitan niya ang isang empleyado para sa mga 
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layunin ng bakasyon, pagkawala dahil sa pagliban, sakit o pinsala, o 
kompensasyon ng mga manggagawa para sa isang panahon na hindi 
hihigit sa anim (6) na buwan ng kalendaryo. 

 
 
ARTIKULO 10 KOMITE NG PAG-IKOT NG TRABAHO 
 
10.01   Tutukuyin ng Komite ng Pag-ikot ng Trabaho ang mga posisyon sa 
loob ng bawat klasipikasyon at papayagan ang mga empleyado na umikot sa mga trabaho 
sa loob ng kanilang klasipikasyon upang maisulong ang higit na pagiging produktibo, 
kaligtasan sa trabaho, at kasiyahan sa trabaho. Naiintindihan na ang mga posisyon 
mula sa iba't ibang mga klasipikasyon ay maaaring umikot sa kondisyon na ang 
umiikot na mga empleyado ay may kakayahang gawin ang lahat ng mga trabaho sa 
pag-ikot. Sumasang-ayon ang Komite ng Pag-ikot ng Trabaho na kumunsulta sa mga 
apektadong empleyado upang matukoy ang pag-ikot ng trabaho batay sa prinsipyo na 
walang pagmamay-ari ng trabaho. Ang haba ng panahon o tagal ay tutukuyin ng Komite ng 
Pag-ikot ng Trabaho, na naaayon sa mga layunin ng sistema ng pag-ikot. 
 
   Sumasang-ayon ang Kumpanya na bumuo ng isang komite ng pag-ikot 
ng trabaho na binubuo ng dalawang (2) mga empleyado na itinalaga ng Unyon, kung saan 
ang isa sa kanila ay maaaring maging Kinatawan ng Unyon sa buong panahon, at 
dalawang (2) mga kinatawan ng Kumpanya na itinalaga ng pamamahala. 
Sa pagtukoy sa (mga) posisyon sa loob ng bawat klasipikasyon para sa pag-ikot, 
isasaalang-alang ng komite ang kaligtasan at ergonomikong mga pangangailangan ng 
(mga) empleyado, ang kanilang kakayahang gumawa ng ibang (mga) trabaho, at ang haba 
ng panahon na ang (mga) empleyado ay nagtatrabaho sa isang katulad na trabaho. 
Sumasang-ayon ang Kumpanya na hindi kinakailangan na ang lahat ng mga trabaho ay 
paikutin. 
 
   Ang Komite ng Pag-ikot ng Trabaho ay dapat magkita nang hindi 
bababa sa dalas na tatlong buwan maliban kung ang mga partido ay magkakasamang 
sumasang-ayon sa ibang iskedyul. 
 
 
ARTIKULO 11 MGA PANGKALAHATANG HOLIDAY 
 
11.01  (a)  Sumasang-ayon ang Kumpanya na bayaran ang lahat ng mga regular 

na empleyado ng walong (8) oras, siyam at kalahati (9½) o sampung 
(10) oras, anuman ang kaso, ng kanilang regular na rate ng bayad 
para sa labing-isang (11) bayad na Pangkalahatang Holiday, na ang 
mga sumusunod: 

 
Araw ng Bagong Taon  Araw ng Paggawa 
Araw ni Louis Riel   Araw ng Thanksgiving 
Biyernes Santo   Araw ng Paggunita 
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Araw ni Victoria   Araw ng Pasko 
Araw ng Canada   Araw ng Boxing 
Araw ni Terry Fox 

 
at anumang iba pang mga araw na idineklara ng Pamahalaang 
Pederal o Panlalawigan. Para sa mga empleyado na nagtatrabaho ng 
sampu (10) o labingdalawang (12) oras na shift o sa mga 
nagtatrabaho ng regular na obertaym, ito ang kanilang average na 
haba ng shift sa huling apat (4) na linggong panahon. 
 
Kung ang isang Pangkalahatang Holiday ay hindi tatapat sa isang 
araw ng trabaho sa loob ng naka-iskedyul na linggo ng pagtatrabaho 
ng isang empleyado, tatanggap siya ng dagdag na walong (8), siyam 
at kalahati (9½) o sampung (10 ) oras na bayad o isa pang araw ng 
pagliban na may bayad, na napagkasunduan sa pagitan ng 
Pamamahala at ng Unyon, sa kondisyon na ito ay inaprubahan ng 
karamihan ng mga empleyado. 

 
(b) Ang mga Pangkalahatang Holiday sa itaas, na tinukoy sa 11.01 (a) sa 

itaas, ay dapat obserbahan sa araw kung saan tumapat ang mga ito 
maliban kung tatapat ang mga ito sa isang Sabado o Linggo kung 
saan ang pinakamalapit na Biyernes o Lunes ang itatalagang araw. 
Hindi lalampas sa Oktubre 1 ng bawat taon, ang Unyon at ang 
Kumpanya ay maaaring parehong sumang-ayon na obserbahan ang 
alternatibong petsa para sa Araw ng Paggunita, Araw ng Pasko, Araw 
ng Boxing at Bagong Taon. 

 
11.02   Upang makatanggap ng bayad ang isang full-time o part-time na 
empleyado para sa isang Pangkalahatang Holiday, hindi siya dapat boluntaryong lumiban 
sa trabaho sa naka-iskedyul na araw ng trabaho bago ang o kasunod ng naturang holiday 
maliban sa sakit na suportado ng medikal na dokumentasyon. 
 
   Ang sinumang empleyado na nasa pagliban ng pagkawala na 
ipinagkaloob ng Kumpanya, sa kahilingan ng empleyado, ay hindi kwalipikado para sa 
isang Pangkalahatang Holiday na may bayad kung siya ay lumiban sa kanyang huling 
naka-iskedyul na araw ng trabaho bago ang, at sa kanyang unang naka-iskedyul na araw 
ng trabaho kasunod ng Pangkalahatang Holiday. 
 
   Ang sinumang empleyado na tumatanggap ng bayad para sa isang 
Pangkalahatang Holiday sa ilalim ng mga benepisyo ng Lingguhang Indenidad o 
Kompensasyon ng Mga Manggagawa, o mga araw na may sakit, o na-lay-off, ay hindi 
dapat karapat-dapat sa bayad sa Pangkalahatang Holiday. 
 
11.03   Ang mga karapat-dapat na full-time na empleyado ay hindi 
magkakaroon ng pagbawas sa kanilang bayad para sa isang Pangkalahatang Holiday tulad 
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ng nakalagay sa 11.01 sa itaas, at babayaran tulad ng nakasaad sa Mga Artikulo 5.03 at 
5.04 ng kasunduang ito. 
 
11.04   Kapag ang isang Pangkalahatang Holiday ay tumapat sa isang regular 
na naka-iskedyul na araw, ang mga karapat-dapat na part-time na empleyado ay 
babayaran para sa mga pangkalahatang holiday batay sa kanilang average na oras na 
pinagtrabahuhan sa huling apat (4) na linggo. 
 
   Kung ang Holiday ay tumapat sa isang araw na walang trabaho, ang 
mga karapat-dapat na part-time na empleyado ay makakatanggap ng limang porsyento 
(5%) ng kabuuang sahod ng empleyado, hindi kasama ang obertaym, para sa apat (4) na 
linggong panahon bago ang Holiday. 
 
 
ARTICLE 12  MGA SAHOD 
 
12.01   Ang minimum na oras-oras na rate ng sahod para sa lahat ng mga 
empleyado na sakop sa ilalim ng Kasunduang ito ay itatakda sa Apendiks "B" ng 
Kasunduang ito. Ang mga rate ng bayad na ibinigay sa Apendiks "B" ay mga 
pinakamababang rate at nalalapat sa mga klasipikasyon. Ang Kumpanya ay may 
karapatang bayaran ang mga empleyado sa loob ng isang klasipikasyon ng mas mataas na 
bayad kaysa sa rate ng klasipikasyon. 
 
12.02   Pinsala sa Trabaho 
 

Ang isang empleyado na napinsala habang nagtatrabaho sa planta ay 
hindi dapat dumanas ng pagkawala ng mga kita para sa mga oras na normal sana niyang 
pinagtatrabahuhan ngunit nawala sa araw na nangyari ang aksidente. Ang mga empleyado 
ay kinakailangang magbigay ng nakasulat na kumpirmasyon mula sa gumamot na doktor 
tungkol sa kawalan ng kakayahang bumalik sa lugar ng trabaho para sa balanse ng shift 
kung hihilingin ng pamamahala. 
 
 
ARTIKULO 13 BINAGONG MGA TUNGKULIN / MGA KAHALILING 
PAGSASAAYOS NG TRABAHO 
 
13.01   Ang Kumpanya at ang Unyon, kapag kinakailangan, ay magtatagpo 
upang makarating sa isang kapwa kasiya-siyang kasunduan upang makahanap ng 
naaangkop na mga tungkulin at kahaliling pag-aayos ng trabaho para sa mga empleyado 
na maaaring may mga pisikal na paghihigpit. Ang mga empleyadong tinanggap sa mga 
posisyong ito ay isasaalang-alang na pansamantalang itinalaga sa mga posisyon, na hindi 
lalampas sa animnapung (60) araw ng kalendaryo maliban sa pagkakasundo sa pagitan ng 
Kumpanya at ng Unyon. Ang sinumang empleyado na tinatanggap sa bagong 
Klasipikasyon ay babayaran sa oras-oras na rate ng kanilang regular na klasipikasyon sa 
panahon ng nabanggit na panahon ng akomodasyon. 
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ARTIKULO 14 MGA BAYAD NA BAKASYON 
 
14.01   Ang mga kinakailangan sa bakasyon bawat taon upang making 
kwalipikado ang sinumang full-time na empleyado para sa kanilang mga panahon ng 
bakasyon na may bayad, tulad ng nakalagay sa ibaba, ay na hindi dapat humigit sa 
tatlumpung (30) araw ang hindi nila pinasukan sa isang tuluy-tuloy na labindalawang (12) 
buwan na panahon, ngunit hindi kasama sa panahon na lumiban sa trabaho: 
 

(1) ang panahon ng bakasyon; 
 
(2) panahon kung saan ang empleyado ay pinahintulutan ng Kumpanya 

na lumiban sa trabaho (kasama ang pagliban sa Unyon); 
 
(3) panahon kung kailan ang empleyado ay nasa WCB (hanggang sa 

isang (1) taon) o panandaliang may kapansanan; 
 

Kung saan ang isang full-time na empleyado ay hindi kwalipikado para 
sa bakasyon na may bayad gaya ng nakabalangkas sa itaas, tatanggap siya ng bayad sa 
bakasyon na kinalkula sa dalawang porsyento (2%) ng kanilang kabuuang sahod na kinita 
para sa bawat linggo ng karapatan sa bakasyon, kung saan walang allowance sa bakasyon 
ang binayaran. 
 
14.02   Ang mga full-time na empleyado na may mas mababa sa isang (1) 
taong seniority sa Abril 1 ay makakatanggap ng halagang katumbas ng apat na porsyento 
(4%) ng kanilang kabuuang sahod na kinita sa panahon ng pagtatrabaho, kung saan 
walang binayarang allowance ng bakasyon, hanggang sa Abril 1 at ang nasabing bayad sa 
bakasyon ay babayaran sa panahon na magbabakasyon sila. Ang naturang (mga) 
empleyado ay papayagang lumiban para sa bakasyon, nang walang bayad, hanggang sa 
dalawang (2) magkakasunod na linggo sa labas ng panahon ng Abril 1 hanggang 
Setyembre 30, kasama, maliban kung nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng empleyado 
at ng Kumpanya. 
 
   Ang (mga) empleyado ay magiging karapat-dapat para sa (mga) araw 
ng bakasyon batay sa bilang ng mga araw ng trabaho mula sa petsa ng pagsisimula 
hanggang sa at kasama ang Marso 31 ng susunod na taon sa sumusunod na batayan: ang 
isang empleyado ay bibigyan ng (mga) araw ng bakasyon batay sa dalawandaan at 
animnapung (260) araw ng trabaho sa taon ng bakasyon na hinati sa labindalawa (12) na 
buwan na katumbas ng isang araw ng bakasyon para sa bawat dalawampu't isa at 
dalawang-katlo (21.66) na mga araw ng trabaho hanggang sa maximum na sampung (10) 
araw ng bakasyon o pangunahing bahagi nito. Para maging mas malinaw, ang sumusunod 
na halimbawa ay ibinigay: kung mayroong isang daang (100) araw ng trabaho mula sa 
petsa ng pgsisimula hanggang sa susunod na Marso 31, ito ay hahatiin sa dalawampu't isa 
at dalawang ikatlo (21.66) na araw na katumbas ng apat punto animnapu't isa (4.61) na 
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araw ng bakasyon na bibilugin sa limang (5) araw bilang pangunahing bahagi nito. 
 
14.03   Ang Karapatan sa bakasyon para sa mga full-time na empleyado batay 
sa taon ng full-time seniority, maliban sa tinukoy sa 14.19 sa ibaba, ay ang mga 
sumusunod: 
 

isa (1) o higit pang mga 
taon ng serbisyo sa Abril 1  

 dalawang (2) linggong bayad 
na bakasyon 

lima (5) o higit pang mga 
taon ng serbisyo sa Abril 1 

 tatlong (3) linggong bayad na 
bakasyon 

sampu (10) o higit pang 
mga taon ng serbisyo sa 
Abril 1 

 apat (4) na linggong bayad na 
bakasyon 

labinsiyam (1) o higit pang 
mga taon ng serbisyo sa 
Abril 1 

 limang (2) linggong bayad na 
bakasyon 

 
14.04   Ang mga empleyado na may limang (5) taong pagtatrabaho sa 
nagdaang sampung (10) taon, sa pagkumpleto ng isang (1) taon ng full-time seniority mula 
sa kanilang pinakahuling petsa ng pagtatrabaho, ay may karapatan sa tatlong (3) linggong 
bayad na bakasyon. 
 
14.05   Ang mga full-time na empleyado ay bibigyan ng maximum na tatlong 
(3) magkakasunod na linggong bayad na bakasyon sa mga buwan ng Abril 1 hanggang 
Hulyo 31 (dalawang (2) magkakasunod na linggong bayad na bakasyon sa mga buwan ng 
Agosto 1 hanggang Setyembre 30), maliban sa nakasaad sa Mga Artikulo 14.06 at 14.07, 
o maliban kung nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng empleyado at ng Kumpanya. Ang 
mga empleyado na may higit sa dalawang (2) linggong bakasyon ay maaaring piliin na 
huwag munang i-book ang isang (1) linggo ng kanilang karapatan sa bakasyon at 
pagkatapos ay humiling ng tig-iisang araw na bakasyon sa buong taon ng bakasyon. Ang 
mga araw na ito ay dapat na paunang naaprubahan ng Kumpanya at sasailalim sa mga 
pangangailangan ng negosyo at ang pagkakaroon ng bakasyon sa iskedyul o kung kayang 
paunlakan ng Kumpanya ang kahilingan. Ang mga kahilingan para sa isang (1) araw na 
bakasyon ay aaprubahan sa batayang first come, first serve. Maaari ring piliin ng mga 
empleyado na gamitin ang bakasyon upang makabawi sa mga buong araw na nawala sa 
isang mabagal na panahon. 
 
   Ang mga empleyado na may karapatan sa bayad na bakasyon sa 
ilalim ng Artikulo 14.03 ay maaaring pigilan ang pag-book sa bakasyon para sa mga 
layunin ng paghahati nito sa tig-iisang araw. Ang mga empleyado na mayroong mas 
mababa sa 10 taong serbisyo sa Abril 1ay maaaring pigilan ang isang (1) linggo ng 
kanilang karapatang bakasyon at ang mga empleyado na may 10 o higit pang mga 
taon ng serbisyo sa Abril 1 ay maaaring pigilan ang dalawang (2) linggo ng kanilang 
karapatan sa bakasyon. Ang mga isahang bakasyon na ito ay dapat na paunang 



 
 24 

naaprubahan ng Kumpanya at sasailalim sa mga pangangailangan ng negosyo at 
ang pagkakaroon ng bakasyon sa iskedyul o kung kayang paunlakan ng Kumpanya 
ang kahilingan. Ang mga kahilingan para sa isang (1) araw na bakasyon ay 
aaprubahan sa batayang first come, first serve pagkatapos ng Abril 1 ng bawat taon 
ayon sa Artikulo 14.08. Ang bakasyon na kinuha sa mas mababa sa isang (1) linggo 
na bloke ay hindi sasailalim sa Artikulo 14.18 at hindi ibibigay ang paunang 
bayad. Ang bahagyang bakasyon ay babayaran sa pagtatapos ng taon ng bakasyon. 
 
14.06   Ang mga full-time na empleyado na may karapatan sa tatlo (3), o apat 
(4) na linggong bayad na bakasyon ay gagawaran ng nabanggit na mga bakasyon nang 
magkakasunod, maliban sa mga buwan ng Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre at 
Disyembre, maliban kung nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng empleyado at ng 
Kumpanya. 
 
14.07   Ang panahon ng bakasyon ay mula Abril 1 hanggang Marso 31, para 
sa lahat ng mga empleyado, maliban kung nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng 
empleyado at ng Kumpanya. 
 
14.08   Pag-iskedyul ng Bakasyon 
 
   Ang mga bakasyon ay maaaring ibigay sa anumang oras sa buong 
taon ng kalendaryo, na napapailalim sa mga hinihingi ng negosyo at hanggang sa 
maximum na sampung porsyento (10%) ng mga empleyado sa anumang departamento 
ang pinapayagan na magbakasyon nang sabay.  
 
   Simula sa Enero 1 ng bawat taon, sa bawat departamento, ang 
Kumpanya sa pamamagitan ng nagtatrabahong superbisor nito, ay tatanungin ang bawat 
empleyado sa bawat departamento ng kanilang kagustuhan sa bakasyon para sa una, 
pangalawa at pangatlong linggo ng karapatan sa bakasyon, sa pagkakasunud-sunod ng 
seniority (ikaapat na linggo kung pinili alinsunod sa 14.06). Kapag nakumpleto na ang 
paunang pagdaan ng mga kahilingan, ang proseso ay magsisimula muli sa pagkakasunud-
sunod ng seniority upang mapili ng mga empleyado ang balanse ng kanilang karapatan sa 
bakasyon. 
 
   Sa kaganapan na makatanggap ang Kumpanya ng mga kahilingan sa 
bakasyon na, kung ipagkakaloob, ay lalampas sa sampung porsyentong (10%) maximum 
ng mga empleyado sa departamento, ang seniority ang mamamahala. Ibibigay ang 
prayoridad ng mga kahilingan sa bakasyon sa mga senior na empleyado hanggang sa 
matugunan ang sampung porsyento (10%) sa departamento. 
 
   Ang prosesong ito ay dapat makumpleto nang hindi lalampas sa Marso 
1 ng taong iyon. Ang nagtatrabahong superbisor at ang Kumpanya, na naaayon sa itaas at 
sa mga probisyon ng seniority ng kasunduan ng kolektibong pakikipag-unawaan, 
pagkatapos ay magpapaskil ng naaprubahang iskedyul ng bakasyon nang hindi lalampas 
sa Abril 1 at mananatili itong nakapaskil. Ang nasabing naaprubahang iskedyul ng 
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bakasyon ay hindi mababago maliban kung nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng 
empleyado at ng Kumpanya. Ang Kumpanya ay gagawa ng taos-pusong pagsisikap upang 
maibigay ang oras ng bakasyon tulad ng hinihiling ng empleyado.  
 
   Sa pagkalkula ng sampung porsyento (10%), ang numero ay bibilugin 
sa pinakamalapit na buong numero. Kung mayroong apat (4) na empleyado sa isang 
departamento, isang (1) empleyado ang papayagan na magbakasyon sa isang 
pagkakataon. 
 
14.09  Kapag nangyari ang isang Pangkalahatang Holiday sa panahon ng 
bakasyon ng isang full-time na empleyado, ang isang dagdag na araw ng bakasyon ay 
ibibigay, ang isang dagdag na araw ng bayad ay ibibigay, o ang panahon ng 
bakasyon ay pahahabain ng isang karagdagang araw, kung ang holiday ay dapat na 
natanggap ng empleyado kung nagtatrabaho siya. Ang pagpili kung alin sa mga 
pagpipilian sa itaas ay nasa desisyon ng empleyado. Kung ang pagbibigay ng 
karagdagang isang araw na bakasyon ay makakahadlang sa pagpapatakbo o 
makakagambala sa mga pag-aayos ng mga iskedyul ng bakasyon, ang karagdagang 
walong oras na bayad sa araw (o sampung (10) oras o labindalawang (12) oras para sa 
mga karaniwang nagtatrabaho ng sampu (10) o labindalawang (12) oras na shift) ay 
ibibigay bilang kapalit ng karagdagang isang araw na bakasyon.  
 
14.10   Ang mga naaprubahang petsa ng bakasyon ng isang full-time na 
empleyado ay hindi mababago ng Kumpanya. 
 
14.11   Kung ang isang full-time na empleyado ay inatasan ng isang doktor na 
manatili sa kanilang tahanan o sa ospital dahil sa malubhang karamdaman (hindi kasama 
ang operasyon sa araw) o pinsala habang nasa bakasyon, maaaring hilingin ng empleyado 
na ireskedyul ang balanse ng kanilang bakasyon kasunod ng pagbabalik sa trabaho ng 
empleyado ngunit sa isang panahong labas sa panahon ng bakasyon mula Abril 1 
hanggang Setyembre 30. 
 
14.12   Ang karapatan ng full-time na bakasyon ay dapat kunin mula Abril 1 
hanggang Marso 31 upang sumabay sa petsa ng pagiging karapat-dapat sa Abril 1. 
Pinapayagan ang mga empleyado na magdala ng higit sa dalawang (2) linggong oras ng 
bakasyon at bayad mula taon hanggang taon. Ang mga empleyado na nais na magdala ng 
bakasyon ay dapat abisuhan ang Human Resources nang pagsulat nang hindi lalampas sa 
Disyembre 1. Tanging (mga) buong linggo ng oras ng bakasyon lamang ang papayagang 
dalhin at ibu-book ayon sa 14.08. Ang mga dinalang bakasyon ay gagamitin pagkatapos 
maubos ang bakasyon ng kasalukuyang taon at kung hindi ginamit ay babayaran. Ang 
lahat ng mga dadalhing bakasyon ay babayaran sa rate kung saan ito nakuha. Babayaran 
ng Kumpanya ang anumang hindi nagamit na bakasyon sa loob ng tatlumpung (30) araw 
ng kalendaryo ng Marso 31. 
 
14.13   Ang mga full-time na empleyado na nagtrabaho ng mas mababa sa 
isang (1) taon at na ang trabaho ay winakasan na, ay makakatanggap ng bayad sa 
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bakasyon na kinakalkula sa apat na porsyento (4%) ng kanilang kabuuang sahod na 
nakuha para sa tagal ng panahon kung saan hindi pa sila nakatanggap ng anumang bayad 
sa bakasyon. 
 
Part-time 
 
14.14   Ang mga part-time na empleyado ay makakatanggap ng allowance sa 
pagbabayad ng bakasyon batay sa kanilang kabuuang kinitang sahod sa nakaraang taon 
mula Enero 1 hanggang Disyembre 31, at ang pareho ay babayaran sa buwan ng Abril ng 
bawat taon. Ang karapatan ay ibabatay sa mga taon ng senority sa Kumpanya hanggang 
sa Disyembre 31 ng bawat taon gaya ng nakabalangkas sa ibaba: 
 
mas mababa sa limang (5) taon      - 4% 
limang (5) taon ngunit mas mababa sa sampung (10)   - 6% 
sampung (10) taon ngunit mas mababa sa labinsiyam (19)  - 8%   
labinsiyam (19) na taon o higit pa     - 10% 
 
14.15   Ang mga empleyado na mayroong lima (5) o higit pang mga taon ng 
pagtatrabaho sa huling sampung (10) taon ay tatanggap ng anim na porsyento (6%) ng 
kanilang kabuuang sahod na kinita para sa panahon ng bakasyon kung saan wala silang 
natanggap na bayad sa bakasyon. 
 
14.16   Sa nakasulat na kahilingan ng empleyado, sumasang-ayon ang 
Kumpanya na magbigay ng oras ng pahinga para sa walang bayad na bakasyon, batay sa 
iskedyul ng mga full-time na empleyado para sa karapatan sa bakasyon para sa bilang ng 
mga linggo na karapatan lamang. Dalawang (2) magkakasunod na linggo ay ibibigay sa 
mga buwan ng Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, o Setyembre, ang balanse ay ibibigay 
ng Kumpanya sa anumang iba pang buwan, maliban kung nagkaroon ng kasunduan sa 
pagitan ng empleyado at ng Kumpanya. 
 
14.17   Ang mga salitang “kabuuang kinitang sahod”, kung saan man 
nakasaad sa Artikulong ito, ay tutukuyin sa Kodigo ng Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho 
ng Probinsya ng Manitoba. 
 

(a) Ang mga empleyado na, sa isang taon ng bakasyon na nagtatapos sa 
Marso 31, ay pansamantalang itinalaga sa isang mas mataas na 
klasipikasyon para sa isang minimum na labintatlong (13) 
magkakasunod na linggo, ay aayusin ang kanilang bayad sa bakasyon 
sa pagtatapos ng taon ng bakasyon sa isang pro rata na batayan, na 
binilog sa pinakamalapit na linggo. Para sa layunin ng pagkalkula ng 
labintatlong (13) magkakasunod na linggo na tinukoy sa itaas, ang 
mga araw na ang isang empleyado ay wala sa trabaho dahil sa 
bakasyon, ang mga Pangkalahatang Holiday at ang mga araw na ang 
isang empleyado ay wala sa trabaho ngunit may karapatang 
mabayaran sa ilalim ng Artikulo 19.06 - Pagsisilbi sa Jury, Artikulo 
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19.07 - Mga Bayarin sa Saksi o Artikulo 19.08 - Bayarin sa 
Pagkamatay ay hindi isasama sa pagkalkula ng labintatlong (13) 
linggo ngunit hindi rin isasaalang-alang na sumira sa pagpapatuloy ng 
labintatlong (13) magkakasunod na linggo. Halimbawa, kung ang 
isang empleyado ay pansamantalang itinalaga sa isang mas mataas 
na klasipikasyon nang labing-isang (11) magkakasunod na linggo at 
pagkatapos ay wala sa trabaho at nasa bakasyon sa loob ng 
dalawang (2) linggo, siya ay dapat na pansamantalang italaga sa 
parehong mas mataas na klasipikasyon para sa dalawa (2 ) pang 
magkasunod na linggo kasunod ng kanilang pagbabalik mula sa 
bakasyon upang magamit ang sugnay na ito. Ang mga empleyado na 
lumiban sa anumang araw para sa anumang iba pang kadahilanan ay 
ituturing na sumira sa panahong labintatlong (13) magkakasunod na 
linggo at dapat magsimula ng bagong panahon ng labintatlong (13) 
magkakasunod na linggo upang maging karapat-dapat. 

 
(b) Sa kaganapan na ang isang empleyado ay kumuha ng isang 

permanenteng posisyon sa isang mas mataas na klasipikasyon sa 
parehong taon ng bakasyon ng pansamantalang pagtatalaga, kung 
gayon ay hindi nalalapat ang sub (a) sa itaas. 

 
(c) Ang pagsasaayos ng bayad sa bakasyon ay babayaran sa unang 

panahon ng pagbabayad pagkatapos ng Marso 31 ng bawat kasunod 
na taon. 

 
14.18   Ang Kumpanya ay may karapatang tukuyin ang panahon ng bakasyon 
para sa bawat empleyado, na napapailalim sa mga probisyon ng Kasunduan ng 
Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito. 
 
14.19   Para sa layunin ng karapatan sa bakasyon sa Artikulo 14, hindi dapat 
isama sa mga taon ng seniority, tulad ng nakasaad sa itaas, ang mga panahon kung kailan 
natanggal sa trabaho ang isang empleyado. 
 
 
ARTIKULO 15 MGA KARAPATAN AT TUNGKULIN NG PAMAMAHALA 
 
15.01   Ang pamamahala ng Kumpanya at ang direksyon ng lakas ng 
paggawa, kasama ang karapatang magplano, magdirekta at magkontrol ng mga 
pagpapatakbo ng planta, upang mapanatili ang disiplina at kahusayan ng mga empleyado 
at kailanganin sa mga empleyado na sundin ang mga patakaran at regulasyon ng 
Kumpanya; upang kumuha; mag-lay-off o magtalaga ng mga oras ng pagtatrabaho ng mga 
empleyado; i-promote; i-demote, disiplinahin, suspindihin o alisin ang mga empleyado para 
sa makatarungang dahilan, ay ang mga tanging karapatan at tungkulin ng pamamahala. 
15.02   Tanging ang Kumpanya lamang ang magdedesisyon tungkol sa mga 
produktong dapat hawakan sa planta nito. 
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15.03   Ang paggamit ng mga nabanggit na karapatan ay hindi dapat baguhin 
ang alinman sa mga tukoy na probisyon ng Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan 
na ito. 
 
15.04   Sa pangangasiwa ng Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan 
na ito, ang Kumpanya ay dapat kumilos nang makatuwiran, patas, sa mabuting 
pananampalataya at sa paraang naaayon sa Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-
unawaan sa kabuuan. 
 
 
ARTIKULO 16 KALUSUGAN AT KALIGTASAN 
 
16.01   Dapat gawin ng Kumpanya at ng Unyon ang bawat makatuwirang 
probisyon para sa kaligtasan at kalusugan ng mga empleyado sa mga oras ng kanilang 
trabaho. 
 
16.02   Komite ng Kalusugan at Kaligtasan 
 
   Sumasang-ayon ang Kumpanya at ang Unyon na magtatag ng isang 
Komite sa Kaligtasan na may labindalawang (12) miyembro na may pantay na 
representasyon mula sa parehong partido, at, bilang karagdagan, magdagdag ng isa (1) 
pang miyembro ng komite para sa bawat panig para sa bawat karagdagang limang daang 
(500) empleyado sa nakikipagsundong yunit (higit sa isang libo (1,000)). Ang mga tungkulin 
ng komiteng ito ay ang siguruhin na pinapanatili ang ligtas na mga kondisyon sa 
pagtatrabaho para sa lahat ng mga empleyado. Ang mga pagpupulong ng Komite sa 
Kaligtasan ay gaganapin buwan-buwan sa mga regular na oras ng pagtatrabaho. Kung 
posible, ang mga pagpupulong iyon ay gaganapin sa ikatlong linggo ng bawat buwan. Sa 
pag-apruba ng pamamahala, ang lahat ng oras na ginugol sa pagsisiyasat sa mga isyu sa 
kalusugan at kaligtasan at pagdalo sa mga pagpupulong sa kalusugan at kaligtasan ay 
bayad na oras. 
 
   Sumasang-ayon ang Kumpanya na magbigay ng sapat na panahon sa 
Komite/Tagapangulo upang gampanan ang kanilang mga tungkulin. 
 
   Responsable rin ang komite para sa pagharap sa epekto ng 
ergonomya sa lugar ng trabaho. Kasama rito ang pagkilala at pagsusuri ng mga kasanayan 
at pamamaraan sa trabaho at paggawa ng mga naaangkop na rekomendasyon. 
 
16.03   Sumasang-ayon ang Kumpanya na magbayad ng hanggang sa apat 
(4) na normal na araw ng pagtatrabaho (dalawa (2) na babayaran ng Kumpanya at 
dalawa (2) na babayaran ng Unyon) bawat tao bawat taon para sa lahat ng Mga 
Kapitan sa Kaligtasan at hanggang sa limang (5) normal na araw ng pagtatrabaho 
(dalawa (2) na babayaran ng Kumpanya at tatlong (3) na babayaran ng Unyon) bawat 
tao bawat taon para sa mga miyembro ng Komite sa Kaligtasan para dumalo sa mga 
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seminar, kurso, o kumperensya. Ang oras at pag-iiskedyul para sa time off na ito ay 
pagkakasunduan sa pagitan ng Kumpanya at ng Unyon. 
 
16.04   Walang empleyado ang ipapadala mula sa isang matinding 
temperaturang kondisyon sa pagtatrabaho papunta sa isa pa sa parehong araw, tulad ng 
mula sa isang smokehouse patungo sa isang freezer o cooler na walang minimum na 
sampung (10) minuto bilang panahon ng pag-cool off. 
 
16.05   Dapat ay may nakahandang paunang lunas (first aid) para sa lahat ng 
mga manggagawa sa lahat ng mga shift. 
 
16.06   Karapatang Tanggihan Ang Delikadong Trabaho 
 

Sa mga sitwasyon kung saan ang isang empleyado ay may 
makatuwirang dahilan upang maniwala at naniniwala na ang partikular na gawain ay 
mapanganib sa kanyang kaligtasan o kalusugan, dapat munang i-ulat ng empleyado ang 
kanyang mga alalahanin sa kanyang agarang superbisor. Kung ang agarang aksyon upang 
maitama ang sitwasyon ay hindi ginawa o kung sinabihan ang empleyado na ang aksyon 
sa pagwawasto ay hindi kinakailangan ngunit gayunpaman ay patuloy na naniniwala na 
ang partikular na gawain ay mapanganib sa kanyang kaligtasan o kalusugan, ang 
empleyado ay may karapatang tumanggi na gawin ang partikular na gawain hanggang sa 
oras na ang isang tao mula sa naaangkop na ahensya ng gobyerno ay dumating sa 
operasyon ng Kumpanya upang harapang inspeksyunin ang partikular na gawain. Sa 
panahong ito, ang empleyado ay maaaring italaga sa mga alternatibong tungkulin na 
mayroon sa planta. Ang pagbabayad para sa nabanggit na tagal ng panahon ay hindi 
gagawin kung ang empleyado ay tumangging gawin ang mga alternatibong tungkulin. 
 
16.07   Ang mga pamproteksyong device at iba pang kagamitan na hindi 
tinukoy sa 16.08 na itinuturing na kinakailangan upang maayos na protektahan ang mga 
empleyado mula sa pinsala ay ibibigay ng Kumpanya. Ang mga pamproteksyong device at 
kagamitan na ibinigay ng Kumpanya ay nasa mabuting kalagayan at nasa tamang sukat, 
sa kondisyon na may tagapagtustos ng tamang sukat. Kung walang magamit na tamang 
sukat, aayusin ang mga ito upang magkasya sa mga empleyadong iyon, na 
napagkasunduan ng komite sa kalusugan at kaligtasan. Ang lahat ng mga kagamitang 
pangkaligtasan ay dapat na may magandang kalidad. 
 
16.08   Mga Kasuotang Pamproteksyon / Kagamitang ibinigay ng 
Kumpanya  
 
   Ang nalinis na mga cooler coat, pantalon (damit kung kinakailangan), 
apron, gomang kasuotan sa paa, wetwear, “mousetraps”, kutsilyo, steel, scabbard, 
pangkaligtasang kasuotan sa ulo, coverall, mesh glove, rubber glove, hair net, head 
shroud, beard net, cotton glove, at freezer jacket ay ibibigay ng Kumpanya, at ibibigay din 
ang mga kapalit, kung kinakailangan, sa awtorisasyon ng Pangangasiwa. Ang supply ng 
kagamitan o kapalit ng kagamitan tulad ng nakasaad sa itaas ay dapat na walang gastos 
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sa (mga) empleyado. 
 
Ang mga kasuotang pamproteksyong at/o kagamitan na ibinigay ng Kumpanya ay nasa 
mabuting kalagayan at nasa tamang sukat, sa kondisyon na may tagapagtustos ng tamang 
sukat. Kung walang magamit na tamang sukat, aayusin ang mga ito upang magkasya sa 
mga empleyadong iyon, na napagkasunduan ng komite sa kalusugan at kaligtasan. Ang 
lahat ng mga kagamitang pangkaligtasan ay dapat na may magandang kalidad. 
 
   Ang mga empleyado na sinadyang sirain ang kasuotang 
pangkaligtasan at/o kagamitan na ibinigay ng Kumpanya ay mananagot para sa gastos ng 
pagkumpuni o kapalit ng pareho. Ang pagpapalit ng mga freezer jacket, kutsilyo at 
kagamitang pangkaligtasan ay ibibigay sa isang 1-for-1 na batayan ng palitan at sa 
paghuhusga ng Superbisor. 
 
16.09   Mga Tool 
 
   Dapat magdala ang mga empleyado ng kanilang sariling mga 
kagamitan. Sumasang-ayon ang Kumpanya na bigyan ang bawat empleyado na 
kinakailangang gumamit ng kanilang sariling mga kagamitan ng allowance sa kagamitan na 
tatlong daang dolyar ($300.00) bawat anim (6) na buwan, batay sa kanilang petsa ng 
pagsisimula. 
 
16.10   Paghahasa ng Kutsilyo 
 
   Kung hindi magtatalaga ang Kumpanya ng isang empleyado upang 
maging tagahasa ng kutsilyo sa isang shift, sumasang-ayon ang Kumpanya na magbigay 
ng sapat na oras, na may bayad, sa panahon ng shift para sa paghahasa ng kutsilyo. 
 
16.11   Botang Pangkaligtasan 
 
   Ang Kumpanya ay may karapatang tukuyin ang kasuotan sa paa na 
angkop para sa mga lugar sa loob ng Planta batay sa mga kinakailangan ng kaligtasan, 
tibay at kalidad. Ang kasuotan sa paa na ito ay dapat manatili sa lugar ng Kumpanya 
upang mapanatili ang kalidad at pamantayan sa kaligtasan ng pagkain. Inaasahan sa mga 
empleyado na panatilihin sa maayos na kondisyon ang kasuotan sa paa. 
 
   Bibigyan ng Kumpanya ang bawat empleyado ng isang pares ng de-
kalidad na botang pangkaligtasan o rubber na botang pangkaligtasan, nang libre bawat 
taon at bawat susunod na taon sa kanilang petsa ng anibersaryo, o mas maaga dahil sa 
pagkasira at sa pag-apruba ng Superbisor. Kung magkakaroon ng pagtatalo sa pagitan ng 
Superbisor at ng empleyado tungkol sa kung ang bota ay nangangailangan ng mas 
maagang pagpapalit dahil sa pagkasira, ang bagay ay isasangguni sa Komite sa 
Kalusugan at Kaligtasan para sa pagpapasiya. 
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Ang mga empleyadong nasa probasyon na nabigyan ng Kumpanya ng 
kasuotan sa paa ay hindi karapat-dapat para sa reimbursement sa loob ng anim (6) na 
buwan. 
 
   Ang mga empleyado na nagtatrabaho sa freezer ay bibigyan ng botang 
pantaglamig at kapalit na mga liner kung kinakailangan.  
 
   Ang mga empleyado na nagtatrabaho sa mga departamento ng 
pagpapadala/pagtanggap o mga empleyado na nagtatrabaho sa labas ay bibigyan ng mga 
botang pantaglamig at mga kapalit na liner kung kinakailangan sa mga buwan ng Oktubre 1 
- Abril 30. Ang pagpapalit ng mga botang pantaglamig at mga kapalit na liner ay dapat 
ibigay sa isang 1-for-1 na batayan ng palitan at sa paghuhusga ng superbisor. 
 
   Magbibigay ang Kumpanya ng mga bota, kung saan hindi sila 
magbibigay ng mga bota o kung saan kinakailangan ito upang matugunan ang isang 
akomodasyong medikal, ang mga empleyado ay may karapatang bumili ng kanilang 
sariling mga botang pangkaligtasan na aprubado ng CSA mula sa aprubadong 
tagapagtustos para sa maximum na kabuuang reimbursement na isang daan at pitumpu't 
limang dolyar ($ 175.00) bawat taon ng kalendaryo.  
 
   Ang mga empleyado na kinakailangang magsuot ng botang NEOS ay 
bibigyan ng pagpipilian na makatanggap ng isang naaprubahang under-shoes sa 
naaprubahang tagapagtustos, pagkatapos na abisuhan ang kanilang Superbisor, na 
hanggang sa isang maximum na maaaaring i-reimburse na halagang limampung dolyar 
($50.00) bawat taon ng kalendaryo. Ang mga sapatos na ito ay mananatiling pagmamay-ari 
ng Kumpanya at susundin ang parehong mga patakaran at pamamaraan tulad ng 
nakabalangkas sa patakaran sa allowance sa botas sa itaas. 
 
16.12   Kooperasyon sa Kalusugan at Kaligtasan / Pagbawas ng Mga 

Aksidente at Pinsala / Ergonomya 
 

Sumasang-ayon ang Kumpanya at ang Unyon na makipagtulungan sa 
Pinagsamang Komite sa Kalusugan at Kaligtasan upang matukoy at subaybayan ang mga 
pinsalang nangyayari sa planta na may hangarin na magkasamang magtrabaho patungo 
sa pag-aalis ng lahat ng mga aksidente sa lugar ng trabaho. Upang magawa at 
magtrabaho patungo sa layuning ito, sumasang-ayon ang Kumpanya na magbigay ng mga 
kopya ng lahat ng mga berdeng card (at/o mga ulat ng aksidente kung walang mga 
berdeng card), na naglalarawan sa kalikasan ng pinsala at sa pangalan ng tao, petsa, oras, 
lugar, atbp. 
 

Ang impormasyong ito ay ibibigay buwan-buwan sa Komite sa 
Kalusugan at Kaligtasan, na bibigyan ng kasiya-siyang panahon sa pagitan ng Kumpanya 
at ng Komite sa Kalusugan at Kaligtasan sa oras ng pagtatrabaho para sa layunin ng 
karagdagang pagsisiyasat o pagtatalakay sa mga napinsalang empleyado, o obserbahan 
ang mga kondisyon sa pagtatrabaho, at ibalik ang resulta ng kanilang pagsisiyasat, kung 
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kinakailangan, pabalik sa Pamamahala, na may rekomendasyon para sa iminumungkahing 
mga pagbabago. 
 

Sumasang-ayon ang Kumpanya na isaalang-alang ang mga 
iminungkahing pagbabago na ito at dalhin ang kanilang mga eksperto kung kinakailangan 
upang makipagpulong sa Komite sa Kalusugan at Kaligtasan ng Planta upang tumulong sa 
pag-aalis ng mga aksidente, pagmumungkahi ng mga ergonomikong pagbabago, na 
maaaring ipatupad ng Kumpanya. 
 

Ang Komite, sa lahat ng pagkakataon, ay hihikayatin ang mga 
empleyado na magtrabaho sa isang ligtas at produktibong pamamaraan. 
 
16.13   Ergonomya 
 
   Tatalakayin ng Komite sa Ergonomya ang mga isyu sa ergonomya sa 
planta. Ang komite ay bubuuin ng minimum na dalawang (2) miyembro na itinalaga ng 
Unyon, kung saan ang isa (1) ay maaaring maging full-time na Kinatawan ng Unyon, at 
dalawa (2) mula sa Kumpanya. Ang layunin ng komite sa ergonomya ay upang itaguyod 
ang higit na pagiging produktibo, kaligtasan sa trabaho, kasiyahan sa trabaho, at 
mabawasan ang paulit-ulit na mga pinsalang pagkapilay. Kikilalanin, tutukuyin, at susuriin 
ng komite ang mga kasanayan at proseso ng trabaho, kabilang ang mga bilis ng linya at 
mga benchmark para sa mga bilis ng linya, at gagawin ang mga kinakailangang 
rekomendasyon sa pamamahala upang maisagawa, na sa huli ay magagawang bawasan 
ang paulit-ulit na mga uri ng pinsalang pagkapilay. Ang sinumang miyembro ng 
Pinagsamang Komite sa Kalusugan at Kaligtasan ay maaaring humiling ng isang 
pagsusuring ergonomya sa isang workstation. 
 
 
ARTIKULO 17 MGA WELGA AT LOCKOUT 
 
17.01   Napagkasunduan ng bawat isa na walang mangyayaring mga welga, 
lockout, paghinto ng trabaho o pagbabagal sa panahon ng buhay ng Kasunduan ng 
Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito. 
 
 
ARTIKULO 18 MGA PAGBISITA NG KINATAWAN NG UNYON 
 
18.01   Ang isang full-time na Kinatawan ng Unyon na kilala sa pamamahala 
bilang ang nagseserbisyong kinatawan ay may karapatang maglingkod sa yunit para sa 
layunin ng pagoobserba sa mga kondisyon ng pagtatrabaho, pakikipanayam sa mga 
miyembro, at tiyakin na ipinatutupad ang mga termino ng Kasunduan ng Kolektibong 
Pakikipag-unawaan. 
 
18.02   Kapag pumapasok sa planta at bago bisitahin ang planta, ang 
Kinatawan ng Unyon ay dapat na makipag-ugnayan sa kinatawan ng pamamahala at 
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ipaalam na nais nilang bisitahin ang planta. Pagkatapos ay pahihintulutan ng Kumpanya 
ang Punong Tagapangasiwa o ang itinalaga na samahan ang Kinatawan ng Unyon sa mga 
nasabing pagbisita. Ang lahat ng oras na ginugol ng Punong Tagapangasiwa o itinalaga sa 
pagsama sa Kinatawan ng Unyon sa mga nasabing pagbisita ay ituturing na oras na 
pinagtabahuhan. 
 
18.03   Hindi maaaring gambalain, guluhin o pigilan ng Kinatawan ng Unyon, 
para sa anumang kadahilanan, ang sinumang empleyado habang ginagawa nito ang 
kanyang trabaho. Kung nais ng Kinatawan ng Unyon na kausapin ang sinumang 
empleyado, kakailanganin muna ang pahintulot mula sa Superbisor ng Operasyon o sa 
kanilang itinalaga, na hindi makatuwirang tatanggihan ang kahilingang ito.  
 
18.04   Kapag nasa planta, ang Kinatawan ng Unyon ay susunod at 
oobserbahan ang lahat ng mga patakaran na namamahala sa operasyon ng planta. 
 
18.05   Sumasang-ayon ang Kumpanya na makipagtulungan sa mga 
Kinatawan ng Unyon sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin at bigyan sila ng 
kinakailangang impormasyon na nauugnay sa Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-
unawaan. 
 
18.06   Ang lahat ng oras sa Planta na ginugol ng Chief Steward o ng itinalaga 
upang dumalo sa mga pagpupulong, magsagawa ng mga pagsisiyasat, o magsagawa ng 
anumang mga tungkulin na nauugnay sa interes ng Unyon ay isasaalang-alang bilang oras 
na pinagtrabahuhan, sa kondisyon na ito ay naaprubahan ng pamamahala. 
 
 
ARTIKULO 19 MGA PAGLIBAN 
 
19.01     Ang mga Shop Steward, gaya ng nakasaad saArtikulo 25, ay 
bibigyan ng time off na walang bayad upang dumalo sa interes ng Unyon, na hanggang sa 
pitong (7) araw bawat taon, sa kondisyon na bibigyan ang Kumpanya ng dalawang (2) 
linggong abiso ng naturang kahilingan. Ang pitong (7) araw na limitasyon ay hindi 
nalalapat sa Chief Steward, mga Assistant Chief Steward, Tagapangulo ng Kalusugan at 
Kaligtasan o mga miyembrong nahalal sa Lupon ng Ehekutibo, na bibigyan ng kailangang 
panahon upang gawin ang kanilang mga tungkulin sa Unyon. 
 
19.02   Personal na Pagliban 
 
   Ang sinumang empleyado na may isang (1) taon o higit pang seniority 
ay maaaring humiling ng isang pagliban ng isa (1) hanggang apat (4) na linggo nang 
walang suweldo. Ang kahilingan ay dapat gawin nang pagsulat, na nagbibigay ng buong 
detalye, at ang pareho ay isasaalang-alang ng pamamahala sa isang indibidwal na 
batayan, na isinasaalang-alang ang dahilan para sa kahilingan at ang kanilang kakayahang 
mapaunlakan ang kahilingan batay sa mga kinakailangan sa pagpapatakbo. Ang 
pagbibigay ng naturang mga kahilingan ay hindi makatuwirang pipigilin ng Kumpanya. Ang 
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mga nasabing pagliban ay nasa mas mababang prayoridad sa mga kahilingan sa 
bakasyon. 
 
   Kung ang isang empleyado ay gumamit ng nabanggit na pahintulot sa 
itaas upang magtrabaho para sa ibang tagapag-empleyo nang hindi ito isinisiwalat sa 
Kumpanya, maipapalagay na sila ay nagbitiw na sa tungkulin. 
 
19.03   Pagkatapos ng dalawang(2) weeks linggong paunang pasulat na abiso 
mula sa Unyon, sumasang-ayon ang Kumpanya na magbigay ng pagliban na hanggang sa 
isang (1) taon sa isang (1) empleyado na nahalal o hinirang sa isang full-time na posisyon 
sa Unyon. Ang nasabing pagliban ay walang bayad o iba pang mga benepisyo, maliban sa 
seniority na magpapatuloy na maipon sa maximum na isang (1) taon ng kalendaryo. 
Sumang-ayon ang Unyon na abisuhan ang Kumpanya ng hindi bababa sa dalawang (2) 
linggong paunang abiso tungkol sa pagbabalik ng empleyado sa trabaho para sa 
Kumpanya. 
 
 
19.04   Pagliban sa Pagbubuntis/Pagliban ng Magulang 
 

Ang isang babaeng empleyado na nagtatrabaho sa Kumpanya ng 
pitong (7) magkakasunod na buwan o higit pa, ay karapat-dapat para sa isang ipinagkaloob 
pagliban dahil sa pagbubuntis ng Kumpanya. Ang nasabing empleyado ay kinakailangang 
magbigay ng nakasulat na abiso sa Kumpanya kung saan posible nang hindi bababa sa 
apat (4) na linggo bago ang inaasahang pagsilang, ngunit sa anumang kaganapan ay hindi 
lalampas sa dalawang (2) linggo matapos silang tumigil sa pagtatrabaho, kasama ang 
isang sertipikong medikal na nagsasaad ng tinatayang petsa ng panganganak. Ang 
nasabing empleyado ay dapat na muling pagtrabahuhin ng Kumpanya pagkatapos ng 
kapanganakan, at dapat gawin ito sa loob ng labing pitong (17) linggo maliban kung nais 
niyang agad na kumuha ng pagliban ng magulang pagkatapos ng kanyang maternity leave. 

 
Kung saan balak ng isang empleyado na magtrabaho kaagad kasunod 

ng kanyang pagliban sa pagbubuntis, dapat niyang gumawa ng aplikasyon, nang pasulat, 
at bigyan ang Kumpanya ng minimum na apat (4) na linggong paunang abiso na balak 
niyang bumalik sa trabaho. Dapat niyang bigyan ang Kumpanya ng isang sertipiko ng 
doktor, na nagpapatunay na maaari na siyang bumalik sa trabaho.. 

 
   Ang seniority ay maiipon sa panahon ng isang pagliban sa 
pagbubuntis at ang mga benepisyo na naipon bago ang nasabing pagliban ay dapat 
panatilihin. 
 

Pagliban ng Magulang 
 

(1) Mga May Karapatan 
 

Bawat empleyado 
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(a) na, 
 

(i) sa kaso ng isang babaeng empleyado, ay nagiging 
natural na ina ng isang bata, 

 
(ii) sa kaso ng isang lalaking empleyado, naging natural na 

ama ng isang bata o inaako ang aktwal na 
pangangalaga at kostudiya ng kanyang bagong 
panganak na anak, o 

 
(iii) umampon ng isang bata sa ilalim ng batas ng isang  

lalawigan; at 
 
(iv) nagtatrabaho sa Kumpanya sa loob ng pitong (7) 

magkakasunod na buwan o higit pa 
 

(b) na nagsumite sa Kumpanya ng pasulat na aplikasyon para sa 
pagliban ng magulang, kung saan posible, nang hindi bababa 
sa apat (4) na linggo bago ang araw na tinukoy sa aplikasyon 
bilang araw na balak ng empleyado na simulan ang bakasyon; 

 
ay may karapatan sa, at bibigyan ng pagliban ng magulang, na 
binubuo ng isang tuloy-tuloy na panahon ayon sa batas ng 
Manitoba.  

 
(2) Pagsisimula ng Pagliban 
 

Ang pagliban ng magulang ay dapat magsimula nang hindi lalampas 
sa petsa ng unang anibersaryo ng kapanganakan o pag-aampon ng 
bata o ng petsa kung kailan ang bata ay nasa tunay na pangangalaga 
at kostudiya na ng empleyado. Magpapasya ang empleyado kung 
kailan sisimulan ang kanyang pagliban ng magulang. 
 

(3) Nahuling Aplikasyon para sa Pagliban ng Magulang 
 

Kapag ang isang aplikasyon para sa pagliban ng magulang sa ilalim 
ng 19.04 1 (a) sa itaas ay hindi ginawa alinsunod sa 19.04 1 (b), ang 
empleyado ay may karapatan pa rin, at sa pag-apply sa Kumpanya ay 
bibigyan ng pagliban ng magulang sa ilalim ng Artikulo na ito 
alinsunod sa batas ng Manitoba. 
 

  (4) Pagpapabalik sa Empleyado 
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Ang isang empleyado na nagnanais na ipagpatuloy ang pagtatrabaho 
sa pagkapaso ng ibinigay na pagliban alinsunod sa Artikulo na ito ay 
ibabalik sa posisyon na inookupahan sa panahong nagsimula ang 
naturang bakasyon, o sa isang katulad na posisyon na hindi mas 
mababa sa parehong suweldo at mga benepisyo kung ang posisyon 
na inookupahan niya ay wala na. 
 

(5) Mga Benepisyong E.I. 
 

Ang mga karapat-dapat na empleyado ay may karapatang kolektahin 
ang mga benepisyong E.I. sa mga halaga at para sa tagal ng 
panahon na itinakda sa ilalim ng Batas ng E.I. 
 

(6)        Ang seniority ay maiipon sa panahon ng isang pagliban ng magulang 
at ang mga benepisyo na naipon bago ang nasabing pagliban ay 
dapat panatilihin. 

 
(7) Ang mga benepisyong ibinigay sa Artikulo na ito ay bilang 

karagdagan sa anuman at lahat ng mga benepisyo sa pagliban sa 
pagbbuntis na magagamit ng isang empleyado. 

 
(8) Kung ang Kodigo ng Mga Pamantayan sa Pagtrabaho ay magbabago 

sa Lalawigan ng Manitoba upang payagan ang pagliban para sa leave 
ng bagbubuntis/magulang, sumasang-ayon ang Kumpanya na 
sumunod sa mga bagong regulasyon. 

 
19.05   Personal na Pagliban (1 - 4 araw) 
 
   Isasaalang-alang ng Kumpanya ang pagbibigay ng isang walang 
bayad na personal na pagliban (hanggang sa 4 na araw) sa mga empleyado kung saan 
kinakailangan. Ang kahilingan ay gagawin nang pasulat nang mas maaga hangga't maaari. 
Ang pagsasaalang-alang ng naturang kahilingan ay sasailalim sa dahilan para sa kanilang 
kahilingan, dalas ng kahilingan, at kakayahang mapaunlakan ang kahilingan batay sa mga 
kinakailangan sa pagpapatakbo, ngunit hindi tatanggihan nang walang sapat na dahilan. 
Anumang oras na kinuha para sa personal na pagliban ay ituturing na isang awtorisadong 
pagkawala at hindi makakaapekto sa mga karapatan sa pagbabahagi ng tagumpay ng 
isang empleyado. 
 
19.06   Pagsisilbi/Pagpili sa Jury 
 

Ang mga full-time at part-time na empleyado na may average na 
dalawampung (20) oras o higit pa bawat linggo sa apat (4) na naunang linggo, na 
ipinatawag para sa pagsisilbi/pagpili ng jury, ay babayaran na sahod na nagkakahalaga ng 
pagkakaiba sa pagitan ng halagang binayaran sa kanila para sa pagsisilbi/ pagpili sa jury at 
ang halagang makukuha sana nila kung nagtrabaho sila sa mga nasabing araw hanggang 
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sa maximum na walo (8), siyam at kalahati (9.5), sampu (10) o labindalawang (12) oras 
bawat araw o alinman sa apatnapu (40) o tatlumpu't walong (38) oras bawat linggo. Ang 
halaga ng bayad ay tutukuyin sa pamamagitan ng pag-average sa mga oras ng 
pagtatrabaho ng mga empleyado o nabayaran sa apat (4) na mga nakaraang linggo. Hindi 
ito nalalapat kung ang empleyado ay pinaalis mula sa pagsisilbi/pagpili ng jury para sa 
natitirang araw o mga araw at nabigong bumalik sa trabaho, o kung ang pagsisilbi/pagpili 
ng jury ay naganap sa naka-iskedyul na araw ng pahinga ng empleyado. 
 
19.07   Mga Bayarin sa Saksi 
 
   Ang mga empleyado na kinakailangang magpakita sa Korte bilang 
saksi sa ngalan ng Kumpanya o ng Korona ay babayaran ng sahod na nagkakahalaga ng 
pagkakaiba sa pagitan ng halagang binayaran sa kanila para sa mga bayarin sa saksi at sa 
halagang kikitain sana nila kung nagtrabaho sila sa mga nasabing araw hanggang sa 
maximum na walong (8) oras bawat araw at apatnapung (40) oras bawat linggo. 
 
   Ang mga empleyado na nagpapakita bilang saksi sa kanilang araw ng 
pahinga sa ngalan ng Kumpanya ay babayaran ng minimum na apat (4) na oras o ang 
halagang makukuha nila kung nagtrabaho sila sa naturang araw, tulad ng nasa itaas. Ang 
kompensasyong ito ay babayaran sa tuwid na oras-oras na rate ng empleyado at hindi 
isasaalang-alang bilang bayad para sa oras na pinagtrabahuhan. 
 
19.08   Bayad sa Pagkamatay 
 

(a) Ang lahat ng mga empleyado ay bibigyan ng may bayad na pagliban 
sa trabaho na hanggang sa maximum na tatlong (3) magkakasunod 
na naka-iskedyul na araw ng trabaho, kung may pagkamatay sa mga 
malapit na pamilya. Ang katagang "malapit na pamilya" ay 
nangangahulugang asawa o asawa sa karaniwang batas, magulang o 
stepparent, anak o stepchild, kapatid na lalaki o babae, mga biyenan, 
hipag, bayaw, lolo't lola, at apo. 

 
(b) Ang pagliban sa pagkamatay ay dapat pahabain ng hanggang sa 

dalawang (2) karagdagang mga araw ng pagtatrabaho na walang 
bayad, kasabay ng bakasyon, na maaaring kailanganin sa dahilan ng 
paglalakbay upang dumalo sa libing, kung ang libing ay gaganapin 
higit sa limang daang (500) kilometro (papunta o pabalik) mula sa 
tirahan ng empleyado. Ang mga karagdagang araw na walang bayad 
na pagliban para sa iba pang mga kadahilanan ay maaaring ibigay sa 
pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng Kumpanya at ng 
kinauukulang empleyado. 

 
(c)  Ang lahat ng mga empleyado ay bibigyan ng panahong lumiban, na 

may bayad, hanggang sa maximum na isang (1) araw sa kaganapan 
ng pagkamatay ng isang lolo't lola, tiya, tiyuhin, o pamangkin. 
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(d) Kung ang pagliban dahil sa pagkamatay ay naganap sa panahon ng 

bakasyon ng isang empleyado, ang bahaging iyon ng kanyang oras ng 
bakasyon ay irereskedyul sa kanyang pagbabalik sa trabaho sa 
panahong napagkasunduan sa pagitan ng empleyado at ng kanyang 
agarang Superbisor. 

 
(e) Ang patunay ng kamatayan ay maaaring hilingin ng Kumpanya. 

(Kasama sa mga katanggap-tanggap na patunay ang sertipiko ng 
kamatayan, abiso sa pahayagan, memorial card o liham mula sa isang 
lokal na klero.) 

 
19.09   Pagliban Dahil Sa Responsibilidad Sa Pamilya 
 
   Sa kaganapan na magkaroon ng karamdaman o pinsala ang asawa, 
magulang, o anak ng isang empleyado, maaaring humiling ang empleyado, at kung gayon, 
ay bibigyan ng pagliban o mga pagliban na hindi lalampas sa limang (5) araw ng hindi 
bayad na bakasyon sa kabuuan bawat taon ng kalendaryo. Ang layunin ng pagliban na ito 
ay upang payagan ang empleyado na tugunan ang mga pangangailangan ng kanilang may 
sakit na asawa (kabilang ang asawa sa karaniwang batas), magulang o anak, o sa may 
sakit na kapatid, kinakapatid, tiyuhin, tiya, pamangkin, apo, lolo't lola, ng empleyado o ng 
asawa ng empleyado o asawa sa karaniwang batas; at isasama din ang kasalukuyan o 
dating umampon na magulang, kasalukuyan o dating inampon na anak, ward, tagapag-
alaga ng empleyado o ng asawa ng empleyado o asawa sa karaniwang batas, o sinumang 
ibang tao na itinuturing ng empleyado na tulad ng isang malapit na kamag-anak, 
magkadugo man sila o hindi, pag-aampon, kasal o relasyon sa karaniwang batas. Ang 
Kumpanya ay bibigyan ng mas maagang abiso hangga't maaari sa mga naturang 
kaganapan. Anumang panahon na kinuha para sa pagliban dahil sa responsibilidad sa 
pamilya ay ituturing na isang awtorisadong pagkawala at hindi makakaapekto sa mga 
karapatan sa pagbabahagi ng tagumpay ng isang empleyado. 
 
19.10   Pagliban ng Pakikiramay 
 
   Sumasang-ayon ang Kumpanya na magbigay ng pagliban na naaayon 
sa mga mahabaging probisyon ng pagliban ng Batas ng Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho 
ng Manitoba. 
 
19.11   Pagliban ng Pagkamamamayan 
 

Ang mga empleyado na nag-apply upang maging mamamayan ng 
Canada ay bibigyan ng isang (1) araw na walang bayad na bakasyon upang manumpa sa 
kanilang pagkamamamayan.  
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19.12   Pagliban Dahil sa Domestikong Karahasan at Stalker 
 

Sumasang-ayon ang Kumpanya na magbigay ng pagliban na 
naaayon sa mga probisyon ng pagliban dahil sa Domestikong Karahasan ngKodigo 
ng Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho ng Manitoba tulad ng pag-iral nito noong 
Setyembre 1, 2020. 
 
 
ARTIKULO 20 KALUSUGAN AT KAPAKANAN 
 
20.01   Ang mga benepisyo sa Kalusugan at Kapakanan ay dapat na gaya ng 
nakapaloob sa Apendiks A sa Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito. 
 
 
ARTIKULO 21 MGA PAGSASAWAY 
 
21.01   Kapag ang isang empleyado sa nakikipagsundong yunit ay napailalim 
sa isang pakikipanayam sa disiplina (kung saan nilalayon ng Kumpanya na disiplinahin ang 
empleyado, tulad ng pagbibigay ng nakasulat na pagsaway, suspensyon, o pagpapaalis), 
ang nasabing empleyado ay dapat magkaroon ng shop steward na kanyang pinili, sa 
kondisyon na sila ay nasa iisang departamento sila at nasa parehong shift. Sa mga 
pagkakataong kinakailangan ang maraming pakikipanayam sa empleyado, ang parehong 
shop steward ang gagamitin para sa lahat. Kung kinakailangan ng isang tagasalin, ang 
ibang empleyado na may kakayahang isalin ang naaangkop na wika ay dapat ding dumalo 
sa panayam na ito. Ang tagasalin ay magiging karagdagan lamang sa mga nabanggit sa 
itaas kung ang isang Steward ng Unyon ay hindi maibigay ang kinakailangang pagsasalin. 
Inaasahan na ang mga nabanggit (na may kondisyonal na probisyon na nakabatay sa 
pangangailangan ng tagasalin) ay dadalo mula sa pagsisimula ng panayam. 
 
21.02   Ang empleyado ay bibigyan ng isang kopya ng naturang pagdisiplina 
na ilalagay sa personnel file ng mga empleyado. Ang isang kopya ng pagdisiplina ay ipa-
fax o i-email sa tanggapan ng Unyon. Kung ang isang Shop Steward o miyembro ay wala 
tulad ng kinakailangan, o ang isang kopya ng abiso sa pagdisiplina ay hindi nai-fax sa 
tanggapan ng Unyon, ang nagresultang pagdisiplina ay hindi magiging balido at hindi 
magagamit ng Kumpanya. Hindi kinakailangan ang representasyon sa kaso ng mga 
empleyadong nasa probasyon. 
 
21.03   Sa mga bihirang pangyayari, kung saan kinakailangang abisuhan ng 
Kumpanya ang isang empleyado sa pamamagitan ng koreo tungkol sa pagtanggal, ipa-fax 
ng Kumpanya ang isang kopya ng pagdisiplina sa tanggapan ng Unyon. 
 
21.04   Pag-aalis ng Mga Sanggunian sa Pagdisiplina  
 

Aalisin ng Kumpanya ang lahat ng sanggunian sa pagdisiplina mula sa 
personnel file ng empleyado sa kondisyon na walang karagdagang aksyon sa 
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pagdidisiplina na ginawa laban sa empleyado sa loob ng dalawampu't apat (24) na buwan 
ng pagtatrabaho. Ang tagal ng panahon na ito na dalawampu't apat (24) na buwan sa 
kalendaryo ay hindi dapat isama ang mga sumusunod: 
 

1) mga panahon ng lay-off; 
2) mga panahon ng walang bayad na pagliban; 
3) pagliban dahil sa karamdaman o pinsala nang higit sa tatlumpung (30) 

tuloy-tuloy na araw ng kalendaryo. 
 
 
ARTIKULO 22 PAGSASAAYOS NG MGA HINANAKIT 
 
22.01   Ang anumang reklamo, pagtatalo o pagkakaiba-iba ng opinyon sa 
pagitan ng Kumpanya, ng Unyon o ng mga empleyado na sakop ng Kasunduan ng 
Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito, na tungkol sa interpretasyon, aplikasyon, 
pagpapatakbo o sinasabing paglabag sa mga tuntunin at probisyon ng Kasunduan ng 
Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito, ay maituturing na isang hinaing. 
 
22.02   Impormasyon 
 

Kung saan ang Unyon ay nangangailangan ng impormasyon tungkol 
sa naipon na oras ng trabaho para sa hangarin na maitaguyod ang rate ng bayad ng isang 
empleyado, sumasang-ayon ang Kumpanya na makipagtulungan upang maibigay ang 
naturang impormasyon sa panahon na dalawang (2) taon o mas mahabang panahon na 
maaaring kinakailangan upang maitaguyod ang kanilang tamang rate ng bayad. 
 
22.03   Sa anumang hinaing tungkol sa mga oras na pinagtrabahuhan ng 
isang empleyado at ang halagang binayaran sa isang empleyado, agad na ibibigay ng 
Kumpanya ang naturang impormasyon patungkol sa dalawang (2) panahon ng pagbayad 
bago ang kahilingan. Kung ang impormasyon para sa isang mas mahabang panahon ay 
kinakailangan, ang normal na proseso ng Pamamaraan ng Hinaing ay nalalapat. 
 
22.04   Hindi dapat gamitin ng Unyon ang nabanggit na probisyon upang 
humiling ng impormasyon na hindi nauugnay sa isang tukoy na hinaing ng isang 
empleyado. 
 
22.05   Ang sinumang empleyado, ang Unyon o ang Kumpanya ay maaaring 
maghain ng isang hinaing. Ang anumang hinaing na hindi naihain sa loob ng labinlimang 
(15) araw ng pagtatrabaho kasunod ng pangyayaring nagbunga ng naturang hinaing, o sa 
loob ng sampung (10) araw ng pagtatrabaho ng huling araw na nagtrabaho kapag 
nauugnay sa isang hinaing sa pagpapaalis, ay mawawalan ng karapatan at tatalikdan ng 
naghihinaing na partido. Tungkol sa isang hinaing sa pagdidisiplina, "ang kaganapan na 
nagdulot" ay ang petsa kung kailan natanggap ng Unyon ang abiso sa pamamagitan ng fax 
o email ayon sa Artikulo 21.02. 
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22.06   Ang lahat ng mga hinaing ay isusumite nang pasulat. 
 
22.07   Ang pamamaraan para sa pagsasaayos ng mga hinaing at pagtatalo 
ng isang empleyado ay ang mga sumusunod: 
 

(1) sa pamamagitan ng isang talakayan sa pagitan ng empleyado at ng 
Chief Steward, o Assistant Chief Steward, o Kinatawan ng Unyon, o 
agarang superyor ng empleyado. 

 
(a) Kapag ang isang empleyado ay nagdala ng isang hinaing sa 

Chief Steward, o Assistant Chief Steward, o Kinatawan ng 
Unyon, ang Unang Hakbang sa Pamamaraan ng Karaingan ay 
isasaalang-alang na nasunod, na nagbibigay sa Chief Steward, 
o Assistant Chief Steward, o Kinatawan ng Unyon na nag-file 
ng hinaing nang pasulat. kasama ang Tagapamahala ng Planta 
o ang kanyang itinalaga. Ang Tagapamahala ng Planta o 
itinalaga ay dapat tumugon sa hinaing nang pasulat sa loob ng 
limang (5) araw ng kalendaryo sa Kinatawan ng Unyon. 
Pagkalipas ng limang (5) araw ng kalendaryo, ang Kinatawan 
ng Unyon ay maaaring magpatuloy sa Ikalawang Hakbang. 

 
(b) Kung dinala ng isang empleyado ang isang hinaing sa kanyang 

agarang superyor at ang isang kasiya-siyang pag-areglo ay 
hindi pa naabot sa loob ng limang (5) araw ng kalendaryo, kung 
gayon: 

 
(2) Ang Kinatawan ng Unyon o ang kanyang itinalaga ay maaaring dalhin 

ang bagay na ito sa Opisyal ng Kumpanya na itinalaga ng Kumpanya 
upang hawakan ang mga bagay na may kaugnayan sa paggawa. 
Kung ang bagay ay hindi natalakay sa loob ng sampung (10) araw ng 
kalendaryo mula sa petsa na natanggap ng Unyon ang nakasulat na 
tugon sa hinaing sa Unang Hakbang, tatawagin itong inabandona at 
ang karagdagang pag-uusapan sa Pamamaraan ng Karaingan ay 
mawawala. 

 
22.08   Kung ang isang kasiya-siyang pag-areglo ay hindi maabot, kung 
gayonsa kahilingan ng alinmang partido, sa loob ng labing-apat (14) na araw ng kalendaryo 
ng pagtanggap ng pangwakas, nakasulat na desisyon mula sa alinmang partido, ngunit 
hindi lalampas dito, ang bagay ay maaaring isangguni sa isang Arbitrator, na napili 
alinsunod sa Artikulo 23. 
 
22.09   Sumasang-ayon ang Kumpanya at ang Unyon na sa anumang 
oras bago ang petsa ng pagdinig para sa isang Arbitrasyon, maaari silang kusang 
sumang-ayon na gumamit ng kapwa katanggap-tanggap na Tagapamagitan sa 
kanilang mga pagtatangka upang malutas ang hinaing. Malinaw na naintindihan at 
napagkasunduan sa pagitan ng mga partido na ang sinumang naturang Mediator ay 
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walang awtoridad o kapangyarihan sa ilalim ng mga tuntunin ng Kolektibong 
Kasunduan upang magpataw o kailanganin ang mga partido na tanggapin ang 
kanilang iminungkahing pag-areglo sa bagay na pinagtataluhan. Ang lahat ng 
naaprubahang gastos at bayarin na maaaring natamo ng naturang Mediator ay dapat 
na pantay na tanggapin ng Kumpanya at ng Unyon, maliban kung magkakasundo. 
 
 
ARTIKULO 23 PAGPILI NG ISANG ARBITRATOR 
 
23.01   Matapos ipahiwatig ng isa sa mga partido na isinasagawa nila ang 
arbitrasyon, ang bagay ay irerefer sa isang solong Arbitrator tulad ng nakasaad sa Artikulo 
23.02.  
 
   Sa interes ng pag-areglo ng isang hinaing bago ang pagdinig sa 
arbitrasyon, ang alinmang partido ay maaaring humiling ng tulong ng isang tagapamagitan 
sa hinaing mula sa Mga Serbisyo sa Pagkakasundo ng Lalawigan ng Manitoba. Sa 
panahon ng buhay ng Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito, ang mga 
partido ay maaaring magkasundo sa isang listahan ng mga tagapamagitan bukod sa mga 
tagapamagitan na ibinigay ng Mga Serbisyo sa Pagkakasundo ng Lalawigan ng Manitoba. 
 
23.02   Ang isang hinaing ay ire-refer sa iisang Arbitrator tulad ng nakasaad sa 
ibaba ayon sa petsa ng hinaing sa sumusunod na panel ng mga indibidwal: 
 

(1) Blair Graham 
(2) Dianne Jones 
(3) Gavin Wood 

 
nagsisimula sa pangalan na kasunod ng pangalan ng huling Arbitrator, at nagsisimula muli 
sa simula ng panel kasunod ang pagtatapos ng panel. Para sa layunin ng naturang 
alokasyon, ang isang kaso na binawi mula sa arbitrasyon ay maipapalagay na hindi binawi 
mula sa arbitrasyon. Kung sa anumang kaso ang inilaan ng Arbitrator ay ayaw o hindi 
makakilos, ang indibidwal na ang pangalan ay sumusunod sa kanya sa panel ay dapat 
isumite bilang Arbitrator. 
 
23.03   Kapag ang isa sa mga partido ay nag-refer ng isang bagay sa 
arbitrasyon, ang bagay na ito ay didinigin sa loob ng tatlumpung (30) araw ng kalendaryo 
para sa suspensyon o pagtatanggal at siyamnapung (90) araw ng kalendaryo para sa 
anumang iba pang mga bagay. Ang bagay ay didinigin sa loob ng limitasyon ng oras na 
iyon maliban kung ang parehong partido ay magkakasundo sa isang petsa na lampas sa 
kinakailangang tatlumpung (30) araw ng kalendaryo o siyamnapung (90) araw ng 
kalendaryo, o sa kaganapan na wala sa tatlong (3) mga arbitrator na nakalista sa itaas ang 
magagamit upang magpulong sa loob kinakailangang tatlumpung (30) araw ng kalendaryo 
o siyamnapung (90) araw ng kalendaryo, alinman ang naaangkop. Kung ang mga partido 
ay hindi magkasundo sa isang petsa na lampas kinakailangang tatlumpung (30) araw ng 
kalendaryo, o siyamnapung (90) araw ng kalendaryo, alinman ang naaangkop, ang bagay 
na ito ay irerefer sa napiling Arbitrator na may karapatang magpasya sa bagay na ito. Sa 
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walang kaganapan na maaaring palawigin ang isang pagdinig sa isang panahon na mas 
mahaba kaysa sa isa pang tatlumpung (30) araw ng kalendaryo. Ang Arbitrator ay 
magkakaroon ng tatlumpung (30) araw ng kalendaryo upang mag-desisyon tungkol sa 
anumang bagay na may kinalaman sa pagsuspinde o pagtanggal, at siyamnapung (90) 
araw ng kalendaryo mula sa huling petsa ng pagdinig sa anumang mga kaso ng 
arbitrasyon na ini-refer sa kanya bukod sa suspensyon o pagtanggal. 
 
23.04   Ang Arbitrator ay tatanggap at isasaalang-alang ang naturang materyal 
na katibayan at mga pangangatwiran tulad ng maaaring i-alok ng mga partido at dapat 
gumawa ng malayang pagsisiyasat na sa tingin niya ay mahalaga sa buong pag-unawa at 
pagpapasiya ng mga isyung kasangkot. Sa pag-abot sa kanyang desisyon, ang Arbitrator 
ay dapat mapamahalaan ng mga probisyon ng Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-
unawaan na ito. 
 
23.05   Sa kaganapan ng terminasyon, paglabas o pagsuspinde ng isang 
empleyado, ang Arbitrator ay may karapatang panatilihin ang pagkilos ng Kumpanya, o 
ibalik ang empleyado na may buo, bahagi o walang pabalik na bayad (back pay), mayroon 
man o walang pagkawala ng seniority, o upang maayos ang bagay sa anumang paraan na 
itinuturing niyang nararapat. 
 
23.06   Ang desisyon ng Arbitrator ay pinal at iiral sa lahat ng mga 
kinauukulang partido. 
 
23.07   Ang Arbitrator ay hindi bibigyan ng kapangyarihang palitan, baguhin o 
ibahin ang anuman sa mga tuntunin ng Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan na 
ito, maliban sa nakasaad sa Artikulo 23.05 sa itaas. Ang lahat ng mga hinaing na isinumite 
ay dapat magpakita ng isang maaaring ipamagitan na isyu sa ilalim ng Kasunduan ng 
Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito at hindi nakasalalay sa o kasangkot sa isang isyu o 
pagtatalo ng alinmang partido na taliwas sa anumang probisyon ng Kasunduan ng 
Kolektibong Pakikipag-unawaan o kung saan nagsasangkot ng pagpapasiya ng isang 
paksa na hindi sakop ng o nagmumula sa panahon ng termino ng Kasunduan ng 
Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito. 
 
23.08   Layunin ng mga partido na ang Artikulo na ito ay dapat magbigay ng 
isang mapayapang pamamaraan ng pag-aayos ng lahat ng mga hinaing, upang walang 
pagtigil o pagkagambala ng normal na pagpapatakbo, bilang resulta ng anumang hinaing. 
Ang mga partido ay dapat kumilos nang may mabuting pananampalataya alinsunod sa mga 
probisyon ng Artikulo 22 ng Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito. 
 
23.09   Ang gastos at bayad ng Arbitrator ay dapat na pantay na pasanin ng 
mga partido sa paglilitis sa arbitrasyon. 
 
 
ARTIKULO 24 MGA BULLETIN BOARD 
 
24.01   Sumasang-ayon ang Kumpanya na sa panahon ng termino ng 
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Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito, papayagan nito ang paglalagay ng 
Unyon ng sarili nitong bulletin board sa mga lokasyon sa buong planta gaya ng 
napagkasunduan sa pagitan ng Kumpanya at ng Unyon. Ang layunin ay upang mag-paskil 
ng mga abiso na direktang nauugnay sa mga empleyado at ang anumang abiso, maliban 
sa mga regular na abiso, ay dapat munang tumanggap ng pag-apruba ng pamamahala. 
 
 
ARTIKULO 25 KOOPERASYON NG KUMPANYA AT UNYON - MGA SHOP 
STEWARD 
 
25.01   Kinikilala ng Kumpanya ang karapatan ng Unyon na magtalaga ng 
isang (1) Chief Steward at isang (1) Assistant Chief Steward para sa planta at isang (1) 
Shop Steward sa bawat departamento at isang Shop Steward sa bawat shift. 
 
25.02   Ipapaalam ng Unyon sa Kumpanya nang pasulat ang mga pangalan 
ng kanilang mga Shop Steward o kung may anumang mga pagbabago. 
 
25.03   Ang Tagapamahala ng Planta o ang nagtatrabaho superbisor ay dapat 
magpakilala ng mga bagong empleyado sa Shop Steward sa Departamento, na mag-aayos 
ng oras, alinman sa panahon ng pagkain o ng pahinga, upang makipagkita sa mga bagong 
empleyado para sa layuning maipaalam sa mga empleyado ang mga pangkalahatang 
kondisyon at responsibilidad patungkol sa Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan. 
 
25.04   Mga Imbestigasyon sa Hinanakit 
 

Ang Chief Steward ng Unyon, o sa kanilang pagkawala ay ang 
Assistant Chief Steward, o sa kanilang pagkawala ay isang (1) kahaliling Steward, ay 
papayagan na lumiban, na may bayad, sa regular na oras ng pagtatrabaho, para sa 
hangarin na siyasatin ang anumang mga hinaing. Ang Chief Steward, o Assistant Chief 
Steward, o kahaliling Steward, na humihiling ng pagliban sa trabaho upang siyasatin ang 
mga hinaing ay dapat gumawa ng kanilang kahilingan sa pamamagitan ng kanilang 
nagtatrabahong superbisor. Sa loob ng isang (1) oras ng naturang kahilingan ang Steward 
ay pakakawalan sa kondisyon na ang kahusayan ng operasyon ay hindi maaapektuhan. 
 
25.05   Papayagan ng Kumpanya ang isang (1) steward mula sa shift ng araw 
hanggang sa maximum na isang (1) oras na bayad na oras sa mga regular na rate 
upang dumalo sa mga pagpupulong ng oryentasyon ng bagong empleyado upang 
maipakita at ipaliwanag ang panitikan na nauugnay sa interes ng Unyon at sagutin ang 
anumang mga katanungan na maaaring mayroon ang mga bagong empleyado tungkol sa 
Unyon  
 
 
ARTIKULO 26 MGA RATE NG PAGHALILI 
 
26.01   Ang sinumang empleyado na pansamantalang itinalaga na 
magtrabaho sa isang mas mataas na bayad na klasipikasyon ay tatanggap ng mas mataas 
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na rate ng bayad para sa lahat ng oras na pinagtrabahuhan, maliban kung ang isang 
empleyado ay nagtrabaho ng apat (4) na oras o higit pa kung saan ay babayaran sila para 
sa buong shift. 
 
26.02   Ang sinumang empleyado na pansamantalang itinalaga na 
magtrabaho sa isang mas mababang bayad na klasipikasyon sa kahilingan ng Kumpanya 
ay patuloy na tatanggap ng kanyang mas mataas na rate ng bayad para sa lahat ng 
panahong pinagtrabahuhan. 
 
26.03   Pagsasanay ng Lead Hand /Corporate Trainer /Buddy 
 
   Ang mga empleyado na itinalaga upang humalili sa isang Lead Hand 
/Corporate Trainer nang isang (1) araw o higit pa ay tatanggap ng naaangkop na premium 
bilang karagdagan sa kanilang oras-oras na bayad. 
 
   Ang mga empleyado na itinalaga upang sanayin at maging 
responsable para sa isa pang empleyado para sa isang (1) araw o higit pa ay tatanggap ng 
pitumpu't limang sentimo (75 ¢) bawat oras bilang karagdagan sa kanilang oras-oras na 
rate ng bayad para sa lahat ng mga oras na itinalaga. Ang mga empleyado na itinalaga 
upang sanayin at maging responsable para sa isa pang empleyado nang mas mababa sa 
isang (1) araw ay tatanggap ng limampung sentimo (50¢) bawat oras bilang karagdagan sa 
kanilang oras-oras na rate ng bayad para sa lahat ng mga oras na itinalaga. Ang sistemang 
ito ay gagamitin lamang kung saan hindi magagamit o kwalipikado ang corporate trainer. 
Ang premium na ito ay ilalapat din sa mga empleyado na nakatalaga upang magbigay ng 
dedikadong pagsasanay na tutukuyin ng Kumpanya. Ang nasabing mga oportunidad sa 
pagsasanay ay iaalok sa mga senior na kwalipikadong empleyado sa shift at sa 
departamento. 
 
 
ARTIKULO 27 PANAHON NG PAGBAYAD - DIREKTANG DEPOSITO 
 
27.01   Sumasang-ayon ang Kumpanya sa isang lingguhang panahon ng 
pagbabayad para sa lahat ng mga empleyado na saklaw sa nakikipagsundong yunit. 
Magbabayad ang Kumpanya sa pamamagitan ng direktang pagdeposito sa account ng 
empleyado sa isang institusyong pampinansyal na pinili ng empleyado. Isang araw bago 
ang pagdeposito ng payroll, magbibigay ang Kumpanya ng isang electronikong pay 
stub breakdown ng nasabing lingguhang pagbabayad sa mga empleyado. Malinaw na 
iisa-isahin ng breakdown ang mga pagbabawas at lahat ng mga kita na 
nagpapahiwatig ng mga premium na pagbayad, obertaym, naka-bankong obertaym, 
nakamit na bakasyon at pangkalahatang bayad sa holiday. Sa kaganapan na ang 
isang empleyado ay walang personal na akses sa internet, bibigyan sila ng 
Kumpanya ng isang papel na kopya nang mas maaga sa pagdeposito ng payroll 
kapag hiniling. 
 
27.02   Mga Mali sa Payroll 
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   Ibibigay ng Kumpanya ang mga pay stub sa lahat ng mga empleyado 
sa nakikipagsundong yunit nang elektroniko, nang hindi lalampas sa hatinggabi sa 
Miyerkules ng bawat linggo maliban kung hindi ito magawa dahil sa mga sitwasyong hindi 
nila makontrol. Sa kaganapan na ang Kumpanya ay nagkamali sa bayad ng mga 
empleyado na katumbas ng pitong (7) oras ng regular na bayad o higit pa, kapag hiniling ay 
idedeposito ng Kumpanya ang naitamang halaga sa account ng empleyado sa loob ng 
apat (4) na araw ng negosyo mula sa pag-uulat sa Kumpanya ng pagkakamali. 
 
 
ARTIKULO 28 TRUST FUND NG EDUKASYON AT PAGSASANAY NG MANITOBA 
FOOD & COMMERCIAL WORKERS, LOCAL 832 
 
28.01   Ang Trust Fund ng Edukasyon at Pagsasanay ng Manitoba Food & 
Commercial Workers, Local 832 ay dapat na tulad ng nakasaad sa Apendiks "C" ng 
Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito. 
 
 
ARTIKULO 29 PAGHAHANAP SA LOCKER 
 
29.01   Sa lawak na ang mga locker ay kasalukuyang ibinibigay sa mga 
empleyado, nagkakaintindihan ang parehong mga partido na ang mga naturang locker ay 
maaari lamang buksan sa isa sa dalawang sumusunod na pangyayari: 
 

(1) (a) sa presensya ng empleyado, o 
 

(b) kung hiniling ng empleyado, sa presensya ng isang Shop 
Steward; 

 
(2) sa presensya ng isang Opisyal ng Pulisya. 

 
 
ARTIKULO 30 MGA APENDIKS  
 
30.01   Ang lahat ng mga Apendiks na nakakabit sa Kasunduan ng 
Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito ay maituturing na bahagi ng Kasunduan ng 
Kolektibong Pakikipag-unawaan sa pagitan ng mga partido. 
 
 
ARTIKULO 31 RESPETO AT DIGNIDAD 
 
31.01  Sumasang-ayon ang Kumpanya at ang Unyon na dapat maging 
malaya ang planta mula sa panliligalig, diskriminasyon at pananakot. Sumasang-
ayon din ang Kumpanya at ang Unyon na makipagtulungan sa isa't isa sa pagpigil at 
pag-alis ng panliligalig, diskriminasyon at pananakot sa lugar ng trabaho. Kung saan 
posible, ipapaalam sa Unyon ang anumang mga pormal na pagsisiyasat na 
kinasasangkutan ng mga miyembro ng Unyon at pananatilihing lihim ng parehong 
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partido ang impormasyong ito, maliban sa pagsisiwalat kung kinakailangan ng 
batas.  
 
  Ang patakaran sa May Respetong Lugar ng Trabaho ay ipapaskil 
sa lugar ng trabaho at ang nilalaman ay susuriin taun-taon sa mga pagpupulong ng 
departamento ng kalusugan at kaligtasan. 
 
31.02  Sumasang-ayon ang Kumpanya na ang mga empleyado, ang mga 
tao na importanteng bahagi ng ating tagumpay, ay kailangang tratuhin nang may 
dignidad, respeto, at pagkamakatarungan na naaangkop sa mga pangyayari.  
 
  Sumasang-ayon ang mga partido na ang mga paratang ng hindi 
naaangkop na pag-uugali, tulad ng panliligalig at walang galang na pagtrato ay 
maaaring ireklamo sa ilalim ng Artikulo 22. Kung hindi malulutas ng mga partido ang 
isyu sa pamamagitan ng pamamaraan ng hinaing, ang bagay na ito ay maaaring 
irefer sa isang arbitrator sa ilalim ng Artikulo 23. Sa kaganapan na makita ng 
arbitrator na ang isang paglabag sa Artikulo na ito ay naganap, siya ay mamagitan sa 
pagtatalo habang sinusunod ang proseso ng resolusyon ng pagtatalo maliban kung 
napagkasunduan ng mga partido. 
 

1) Kung ang bagay ay hindi malutas sa pamamagitan ng direktang 
pamamagitan, ang tagapamagitan ay magsusulat ng isang ulat na 
nagbabalangkas ng kanyang pananaw sa bagay at gagawa ng 
mga rekomendasyon para sa isang resolusyon. 

 
2) Ang mga indibidwal na kinilala sa pamamagitan ng proseso na 

nagsasangkot sa hindi naaangkop na pag-uugali ay muling 
sasanayin o angkop na didisiplinahin sa pagpapasya ng 
Kumpanya. Ang nasabing aksyon ay kumpidensyal na ibabahagi 
sa Pangulo ng Unyon. 

 
31.03   Parehong kinukumpirma ng Kumpanya at ng Unyon ang kanilang 
patuloy at matagal na pangako na lahat ng mga empleyado ng pamamahala at hindi 
pamamahala ay tatratuhin, at dapat tratuhin ang isa't isa, na may dignidad, respeto at 
pagkamakatarungan na naaangkop sa mga pangyayari sa kanilang pakikipag-
ugnayan sa lugar ng trabaho. Ang nasa itaas ay hindi makakaapekto o magiging 
salungat sa anumang iba pang mga probisyon ng Kolektibong Kasunduan. 
 
 
ARTIKULO 32 MGA PREMIUM NA BAYAD 
 
32.01   Premium ng Lead Hand 
 
   Ang isang empleyado na itinalaga bilang isang lead hand ng 
pamamahala ay babayaran ng skilled 2 na rate na dadagdagan ng pitumpu't limang 
sentimo (75¢) bawat oras para sa lahat ng oras na pinagtrabahuhan bilang lead hand. Ang 
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lahat ng mga posisyong Lead Hand ay ipapaskil upang makapag-apply ang mga 
interesadong empleyado, ngunit ang posisyon ay itatalaga ng Pamamahala. 
 
32.02   Corporate Trainer 
 
   Ang isang empleyado na itinalaga ng Pamamahala bilang isang 
Corporate Trainer ay babayaran ng skilled 2 na rate na dadagdagan ng limampung sentimo 
(50¢) bawat oras para sa lahat ng oras na pinagtrabahuhan bilang lead hand. Upang 
maging kwalipikado, ang isang empleyado ay kailangang magkaroon ng kakayahang gawin 
ang lahat ng mga trabaho. Ang lahat ng mga posisyong Corporate Trainer ay ipapaskil 
upang makapag-apply ang mga interesadong empleyado, ngunit ang posisyon ay itatalaga 
ng Pamamahala. 
 
32.03   Premium ng Off-Shift 
 
   Ang Off-shift ay tutukuyin bilang isang shift kung saan ang karamihan 
ng naka-iskedyul na oras ng empleyado ay tumatapat sa pagitan ng 3:00 p.m. at 7:00 a.m. 
Sumasang-ayon ang Kumpanya na bayaran ang sinumang empleyado na nagtatrabaho sa 
Off-shift ng apatnapu't limang sentimo (45¢) sa Enero 1, 2021, limampung sentimo 
(50¢) sa Enero 1, 2023, at limampu't limang sentimo (55¢) sa Enero 1, 2025 bawat oras 
bilang karagdagan sa regular na oras na rate ng bayad ng empleyado, para sa lahat ng 
regular na nakaiskedyul na oras na trabaho, na hindi kasama ang obertaym. 
 
 
ARTIKULO 33 PAGSASALIN 
 
33.01   Pagsasalin 
 
   Sumasang-ayon ang Kumpanya na magbayad para sa gastos sa 
pagsasalin ng Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan sa Tagalog. Paghahatian ng 
mga partido ang gastos nang 50/50 para sa anumang iba pang mga dokumento na 
mapagkasunduan nila na kailangang isalin. 
 
 
ARTIKULO 34 PINAGSAMANG KOMITE SA PAMAMAHALA NG PAGGAWA 
 
34.01   Sumasang-ayon ang Kumpanya at ang Unyon na magtatag ng 
isang Komite ng Pinagsamang Pamamahala ng Paggawa (Joint Labour Management 
Committee, JLM) upang matugunan ang mga isyu na inaalala sa Unyon at sa 
Kumpanya. Ang mga pagpupulong ay gaganapin taun-taon. 
 
34.02   Ang Komite ay bubuuin ng mga kinatawan mula sa Kumpanya 
kabilang ang Operating Manager ng planta, ang HR Manager, full-time na Kinatawan 
ng Unyon, ang Chief Steward, at ang mga Assistant Chief Steward. 
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34.03   Kapag napagkasunduan, ang mga partido ay maaaring 
magpatawag ng karagdagang mga pagpupulong sa mga nakasaad sa itaas. Ang Bise 
Presidente ng Mga Relasyon sa Paggawa at ang Pangulo ng Unyon ay magsisikap na 
dumalo sa isang pagpupulong bawat taon. 
 
34.04   Ang mga partido ay magsisikap upang matugunan at malutas ang 
mga isyung inilabas sa pagpupulong ng JLM. 
 
34.05   Sumasang-ayon ang Kumpanya at ang Unyon na magtatag ng 
isang komite ng Pinagsamang Relasyong Paggawa (Joint Labour Relations, JLR). 
Ang komiteng ito ay bubuuin ng kinatawan ng Unyon, ng chief steward at ng mga 
assistant chief steward, at ang naaangkop na mga kinatawan ng Kumpanya. 
Magpupulong ang komite ng JLR sa bawat tatlong buwan na may hangarin na lutasin 
nang mabilis ang mga problemang nauugnay sa mga isyu sa relasyon sa paggawa. 
Ang mga pagpupulong ay maaaring ganapin nang higit pa o mas madalas kaysa sa 
tatlong buwan sa pamamagitan ng pagkakasundo sa isa't isa. 
 
 
ARTIKULO 35 PAGKAPASO AT PAG-RENEW 
 
35.01   Ang Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito ay magiging 
epektibo mula Enero 1, 2021, at mananatiling may bisa hanggang Disyembre 31, 2025 at 
pagkatapos nito mula taon hanggang taon, ngunit ang alinmang partido ay maaaring, nang 
hindi bababa sa tatlumpung (30) araw o hindi hihigit sa siyamnapung (90) araw bago ang 
petsa ng pagtatapos ng Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito, magbigay 
ng abiso nang pasulat sa kabilang partido na wakasan ang Kasunduan ng Kolektibong 
Pakikipag-unawaan na ito o upang makipagnegosasyon sa isang rebisyon nito. 
 

Sa petsa ng pagkapaso ng Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-
unawaan na ito, tulad ng nakasaad sa itaas, kung ang negosasyon ay hindi pa nakumpleto, 
sumasang-ayon ang Kumpanya at ang Unyon na ang Kasunduan ng Kolektibong 
Pakikipag-unawaan na ito ay awtomatikong palalawigin hanggang sa: 

 
(1) ang Kasunduan ay makamit sa pagitan ng mga partido rito; 
 
(2) ang isang welga ay idineklara ng Unyon sa pamamagitan ng 

pagbibigay sa Kumpanya ng pitong (7) araw ng kalendaryo na pasulat 
na abiso ng intensyon nitong magdeklara ng isang welga, o 

 
(2) ang isang lock-out ay idineklara ng Kumpanay sa pamamagitan ng 

pagbibigay sa Unyon ng pitong (7) araw ng kalendaryo na pasulat na 
abiso ng intensyon nitong magdeklara ng isang lock-out. 

 
35.02   Ang lahat ng mga rebisyon na ninanais ng alinmang partido sa 
Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan na ito ay dapat isumite nang pasulat sa 
loob ng sampung (10) araw ng kalendaryo ng pagbibigay ng naturang paunawa maliban 
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kung magkakaroon ng kasunduan ang mga partido sa Kasunduan ng Kolektibong 
Pakikipag-unawaan na ito. 
 
 

35.03   Kapag ang kinakailangang abiso ng terminasyon o rebisyon ay ibinigay 
ng alinmang partido, ang mga negosasyong nauugnay sa pareho ay agarang sisimulan at 
mabilis na isasagawa, upang kung ito ay makatuwirang posible, ang pareho ay maaaring 
pareho at kasiya-siyang magtapos sa loob ng panahon ng pag-abiso. 
 
 
BILANG SAKSI NITO ANG MGA PARTIDO NGAYON AY ISINASAKATUPARAN ANG 
KASUNDUAN NG KOLEKTIBONG PAKIKIPAG-UNAWAAN NA ITO. 
 
PARA SA UNYON      PARA SA KUMPANYA 
 
_______________________    ________________________ 
Reynaldo Andrade      Dezi Singh 
 
_______________________    ________________________ 
Ray Brodick       Alison Moist 
 
_______________________    ________________________ 
Alex Ciumac       Adam Horsman 
 
_______________________    ________________________ 
Lyle Goring       Craig Van De Vooren 
 
_______________________    ________________________ 
Bernice Nolette      Graeme Acheson 
 
_______________________ 
Fred Morrison 
 
_______________________ 
Lamberto Reyes 
 
_______________________ 
Wilmer Rocha 
 
_______________________ 
Tisha Svens 
 
_______________________ 
Sharon Grehan 
 
_______________________ 
Jeff Traeger 
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APENDIKS "A" 
 

PLANO SA KALUSUGAN AT KAPAKANAN, 
PLANONG DENTAL, PLANO SA PENSYON 

 
 
A-1  TRUST FUND NG BENEPISYO NG UFCW /MAPLE LEAF FOODS INC.  
 
A-1.01 (a) Sumasang-ayon ang Kumpanya at ang Unyon sa isang UFCW /Maple Leaf 

Foods Inc. Benefit Trust Plan upang magbigay ng mga benepisyo sa 
kalusugan at kapakanan tulad ng napagpasyahan ng Lupon ng Mga 
Tagapangasiwa sa pana-panahon. 

 
(b) Ang Lupon ng Mga Tagapangasiwa ay bubuuin ng tatlong (3) kinatawan na 

itinalaga ng Kumpanya at tatlong (3) kinatawan na itinalaga ng Unyon. Ang 
mga nasabing Tagapangasiwa ay maaaring palitan o tanggalin ng mga 
partido na nagtalaga ng mga nasabing Tagapangasiwala alinsunod sa 
Kasunduan at Deklarasyon ng Pagtitiwala na epektibo mula Hunyo 23, 2003. 

 
(c) Sumasang-ayon ang Kumpanya na magbayad ng apatnapung sentimo 

(40¢) bawat oras na kontribusyon para sa lahat ng oras na pinagtrabahuhan 
at binayaran sa nakikipagsundong yunit para sa mga parehong oras na 
binayaran para sa mga kontribusyon sa pensyon at dental. Ang mga 
naturang kontribusyon ay ipapasa sa Trust Fund sa loob ng dalawampu't 
isang (21) araw kasunod ng apat (4) o limang (5) linggong panahon ng 
accounting ng Kumpanya. 

 
Kinikilala rin na ang hangarin ng Unyon at ng Kumpanya ay upang matiyak 
ang pinansyal na integridad ng Trust Fund at paliitin ang potensyal ng 
pagkahulog ng pondo sa isang posisyon ng kakulangan. Para sa mga 
hangarin ng pag-unawa nito, ang Pondo ay maituturing na nasa isang 
posisyon ng kakulangan kung ang kabuuang mga pananagutan at mga 
reserba ay humigit sa kabuuang mga asset. 
 
Sa kaganapan na ang Pondo ay natukoy na nasa isang posisyon ng 
kakulangan, o kung ang isang posisyon ng kakulangan ay malamang na 
mangyari, sumasang-ayon ang Kumpanya na magbigay, bilang karagdagan 
sa apatnapung sentimo (40¢) bawat oras na nakasaad sa itaas, ang 
kabuuan ng perang kinakailangan tulad ng tinukoy ng aktuwaryo ng Plano, 
upang maitama ang sitwasyon. Ang nasabing mga karagdagang 
kontribusyon ay hindi magsisimula bago ang Enero 1, 2022 
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Kung at kailan kinakailangan ng karagdagang mga kontribusyon tulad ng 
nakasaad sa itaas, ang nasabing mga karagdagang kontribusyon ay hindi 
lalampas sa halagang dalawampung sentimo (20 ¢) bawat oras. 

 
 
A-2  PLANONG DENTAL NG MANITOBA FOOD AND COMMERCIAL 
WORKERS 
 
A-2.01  Mula Enero 1, 2021, sumasang-ayon ang Kumpanya na gumawa ng 
direktang kontribusyon sa "Manitoba Food & Commercial Workers Dental Plan" ng 
tatlumpu't siyam (39 ¢) na sentimo bawat oras para sa regular oras na bayad, bayad sa 
pagkakasakit (hindi kasama ang lingguhang bayad-pinsala), bakasyon ng full-time 
empleyado na may karapatan sa ilalim ng Artikulo 14, at mga Pangkalahatang Holiday, 
hanggang sa maximum ng pangunahing linggo ng pagtatrabaho patungkol sa lahat ng mga 
empleyado sa nakikipagsundong yunit, at kung kinakailangan upang mapanatili ang 
kasalukuyang iskedyul ng bayarin na tinukoy ng Aktuwaryo ng Plano upang maging 
epektibo tuwing Enero 1, ang isang pagtaas sa hinaharap na hanggang sa isang sentimo 
(1¢) bawat oras bawat taon kung kinakailangang mapanatili ang mga antas ng benepisyo 
na tinutukoy ng Lupon ng mga Tagapangasiwa. 
 
A-2.02  Ang mga naturang kontribusyon ay ipapasa sa Trust sa loob ng dalawampu't 
isang (21) araw kasunod ng apat (4) o limang (5) linggo na panahon ng accounting ng 
Kumpanya. 
 
A-2.03  Napagkasunduan na sa kaganapan na ang Pamahalaan ng Canada o ang 
Lalawigan ng Manitoba ay nagbigay ng isang hindi nag-aambag na Planong 
Pangangalagang Dental na may katulad na mga benepisyo, ang mga obligasyon ng 
Kumpanya na ipagpatuloy ang mga kontribusyon sa Manitoba Food & Commercial Workers 
Dental Plan ay titigil. Nauunawaan din na kung ang isang Plano ng Gobyerno ay gumawa 
ng mga parehong benepisyo, kung gayon ay tatanggalin ang mga benepisyong ito mula sa 
Manitoba Food & Commercial Workers Dental Plan at ang kontribusyon ng Kumpanya 
patungkol sa gastos ng mga benepisyong ito ay titigil. 
 
 
A-3  MGA NAWALANG BENEPISYO NG CCWIPP  
 
A-3.01  Sumasang-ayon ang Kumpanya na magbigay ng isang benepisyo sa 
kasalukuyan at dating mga empleyado na nawalan ng mga benepisyo bilang resulta ng 
paglipat mula sa CCWIPP. Ang benepisyo ay katumbas ng isang libo dolyar ($1,000) para 
sa bawat taon ng serbisyo hanggang Enero 1, 2008. Ang mga taon ng serbisyo ay bibilugin 
sa pinakamalapit na buong taon. Ang pagbayad ay gagawin sa buwan kasunod ng ika-65 
na kaarawan ng mga empleyado sa kondisyon na ang empleyado ay gumawa ng nakasulat 
na kahilingan para sa pagbayad. Magbibigay ang Kumpanya ng pagbayad na katumbas 
ng natitirang benepisyo ng Nakaraang Serbisyo ng CCWIPP na babayaran sa mga 
karapat-dapat na empleyado bago ang Pebrero 11, 2021. Ang pagbayad ay 
pahihintulutan ng mga Trustee, na nakasalalay sa antas ng pagpopondo ng Plano. 
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A-3.02  Ang mga pagbayad na ito ay pangangasiwaan ng UFCW/Maple Leaf Foods 
Benefits Trust at, kung hiniling, direktang babayaran sa RRSP ng mga empleyado. 
Sumasang-ayon ang tagapag-empleyo na ipasa ang sapat na mga pondo sa Trust upang 
magawa ang mga pagbayad. 
 
A-3.03  Upang mabalanse ang gastos sa tagal ng programang ito, kung 
kinakailangan, ang mga kontribusyon ay maaaring pagsamahin sa CCWIPP Legacy Fund 
na itinatag para sa Planta ng Brandon. 
 
A-3.04  Kung namatay ang isang miyembro bago matanggap ang pagbayad, 
babayaran ito sa kanyang estate. 
 
 
A-4  ANG PLANO NG MGA KAAKIBAT 
 
A-4.01  Simula Enero 1, 2008 ay titigil na ang pakikilahok sa CCWIPP. Ang mga 
empleyado ay itatala sa ilalim ng umiiral na mga tuntunin ng Plano Ng Mga Kaakibat na 
nagbibigay ng: 
 

(a) Mga benepisyong katumbas ng apatnapu't dalawa at kalahating porsyento 
(42.5%) ng mga kontribusyon ng empleyado kasama ang isang daan at 
apatnapu't apat na dolyar ($144) para sa bawat kumpletong taon ng Planong 
200 ng Senority (babawasan para sa mga hindi kumpletong quarter). 

 
(b) Ang normal na edad ng pagretiro ay 65 ngunit: 
 

1. Ang pagreretiro mula sa aktibong trabaho sa edad na 60 ay walang 
pagbabawas sa normal na anyo ng pensiyon. 

 
2. Ang pagreretiro mula sa aktibong trabaho sa edad na 55 o higit pa 

ngunit mas mababa sa edad na 60 at ang iyong natapos na mga taon 
ng serbisyo kasama ang nakumpletong mga taon ay katumbas o higit 
sa 85, ikaw ay karapat-dapat para sa isang binagong maagang 
pagbawas sa pagreretiro. Ang iyong pensiyon ay babawasan ng ½% 
para sa bawat buwan na ang iyong petsa ng pagreretiro ay bago ang 
edad na 60. 

 
(c) Mga kontribusyon ng empleyado na 2.5% ng regular na mga kita. 

 
 
A-5  Tala ng Doctor 
 
  Sa kaganapan ng pagkawala para sa mga medikal na kadahilanan o pinsala 
na hindi nauugnay sa trabaho, babayaran ng empleyado ang gastos ng paunang tala ng 
doktor. Ang Kumpanya ay responsableng bayaran ang gastos ng anumang iba pang mga 
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sertipikong medikal, pati na rin ang anumang Pagsusuri sa Kalakasan ng Katawan na 
Magtrabaho (Occupational Fitness Evaluation, OFE) o anumang iba pang dokumentasyon 
na hinihiling nito na ibigay ng isang empleyado kaugnay ng pagkawala dahil sa 
pagkakasakit, at babalik sa trabaho o mga akomodasyon ng lugar ng trabaho. 
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APENDIKS "B" 
 
B-1 MGA KLASIPIKASYON AT RATE NG BAYAD 
 
Ang sumusunod na mga rate ng pagbayad ay ilalapat sa lahat mga empleyadong 
nagsimula ng trabaho bago ang Enero 1, 2016. 
 

   Kasalukuyan Enero 1 Enero 1 Enero 1 Enero 1 Enero 1 
 2021 2022 2023 2024 2025         

Pangkala
hatan 1 

Simula $13.90 $14.20 $14.50 $14.80 $15.15 $15.55 
6 Buwan $14.40 $14.70 $15.00 $15.30 $15.65 $16.05 

12 Buwan $14.90 $15.20 $15.50 $15.80 $16.15 $16.55 

Pangkala
hatan 2 

Simula $14.70 $15.05 $15.35 $15.65 $16.00 $16.40 
6 Buwan $15.20 $15.55 $15.85 $16.15 $16.50 $16.90 

12 Buwan $15.70 $16.05 $16.35 $16.65 $17.00 $17.40 

Semi 1 
Simula $16.55 $16.95 $17.40 $17.85 $18.30 $18.80 

6 Buwan $17.00 $17.40 $17.85 $18.30 $18.75 $19.25 
12 Buwan $17.55 $17.95 $18.40 $18.85 $19.30 $19.80 

Semi 2 
Simula $17.60 $18.00 $18.45 $18.90 $19.40 $19.90 

6 Buwan $18.00 $18.40 $18.85 $19.30 $19.80 $20.30 
12 Buwan $18.60 $19.00 $19.45 $19.90 $20.40 $20.90 

Skilled 1 
Simula $19.15 $19.60 $20.10 $20.60 $21.15 $21.70 

6 Buwan $19.55 $20.00 $20.50 $21.00 $21.55 $22.10 
12 Buwan $20.15 $20.60 $21.10 $21.60 $22.15 $22.70 

Skilled 2 
Simula $20.20 $20.65 $21.15 $21.65 $22.20 $22.75 

6 Buwan $20.60 $21.05 $21.55 $22.05 $22.60 $23.15 
12 Buwan $21.20 $21.65 $22.15 $22.65 $23.20 $23.75 

 
Mga Trabahong Kasama sa 
Survey ng Sahod sa Maintenance 

Enero 1  
2021  

3rd Class Engineer $37.71  
Journeyman $42.27  
Mga Operator ng Waste Water $33.54  

Chief Engineer $49.75 
Idadagdag sa 
Survey ng 
Sahod sa 
Pagpapanatili 
para sa 2022 
at pasulong. 

2nd Class na Inhinyero $44.50 
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Ang sumusunod na mga rate ng pagbayad ay ilalapat sa lahat mga empleyadong nagsimula ng 
trabaho pagkatapos ng Enero 1, 2016. 

MGA RATE MGA 
HAKBANG 

Kasalukuyan  Enero 1, 
2021 

Enero 1, 
2022 

Enero 1, 
2023 

Enero 1, 
2024 

Enero 
1, 

2025 
            

Pangkalahatan 
1 

Simula $13.90 $14.20 $14.50 $14.80 $15.15 $15.55 

6 Buwan $14.40 $14.70 $15.00 $15.30 $15.65 $16.05 

12 Buwan $14.90 $15.20 $15.50 $15.80 $16.15 $16.55 

Pangkalahatan 
2 

Simula $14.70 $15.05 $15.35 $15.65 $16.00 $16.40 

6 Buwan $15.20 $15.55 $15.85 $16.15 $16.50 $16.90 

12 Buwan $15.70 $16.05 $16.35 $16.65 $17.00 $17.40 

Semi 1 

Simula $16.55 $16.95 $17.40 $17.85 $18.30 $18.80 

6 Buwan $16.80  $17.20 $17.65 $18.10 $18.55 $19.05 

12 Buwan $17.05  $17.45 $17.90 $18.35 $18.80 $19.30 

18 buwan $17.30  $17.75 $18.20 $18.65 $19.10 $19.60 

24 Buwan $17.55 $17.95 $18.40 $18.85 $19.30 $19.80 

Semi 2 

Simula $17.60 $18.00 $18.45 $18.90 $19.40 $19.90 

6 Buwan $17.80  $18.20 $18.65 $19.10 $19.60 $20.10 

12 Buwan $18.05  $18.45 $18.90 $19.35 $19.85 $20.35 

18 buwan $18.30  $18.70 $19.15 $19.60 $20.10 $20.60 

24 Buwan $18.60 $19.00 $19.45 $19.90 $20.40 $20.90 

Skilled 1 

Simula $19.15 $19.60 $20.10 $20.60 $21.15 $21.70 

6 Buwan $19.30  $19.75 $20.25 $20.75 $21.30 $21.85 

12 Buwan $19.55  $20.00 $20.50 $21.00 $21.55 $22.10 

18 buwan $19.80  $20.25 $20.75 $21.25 $21.80 $22.35 

24 Buwan $20.15 $20.60 $21.10 $21.60 $22.15 $22.70 

Skilled 2 

Simula $20.20 $20.65 $21.15 $21.65 $22.20 $22.75 

6 Buwan $20.35  $20.80 $21.30 $21.80 $22.35 $22.90 

12 Buwan $20.60  $21.05 $21.55 $22.05 $22.60 $23.15 

18 buwan $20.85  $21.30 $21.80 $22.30 $22.85 $23.40 
24 Buwan $21.20 $21.65 $22.15 $22.65 $23.20 $23.75 
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B-2 Programang Apprenticeship ng Trabaho  
 

Sa kaganapan na matukoy ng Kumpanya ang pangangailangan para sa isang 
Programang Apprenticeship, ang sumusunod na Programang Apprenticeship ay 
maaaring ipatupad sa pagpapasya ng Kumpanya. 

 
Mga Klasipikasyon ng Apprenticeship ng Mga Trabaho 

 
Ang programang apprenticeship ng mga lisensyadong trabaho at mga klasipikasyon 
ay i-aalok ng Kumpanya para sa mga karapat-dapat na empleyado alinsunod sa 
mga patakaran at regulasyon ng Probinsya ng Manitoba.  
 
Ang mga apprentice ay dapat sumunod sa lahat ng kinakailangang pagdalo sa 
paaralan ng trabaho at pumasa sa mga naaangkop na pagsubok. 
 
Ang sukat mula sa pagsisimula ng oras-oras na mga rate ng bayad ay hindi pa 
tapos at tatalakayin sa lahat ng iba pang mga sahod sa ilalim ng Apendiks B. 

 
 
B-3 Para sa layunin ng mga pagtaas ng sahod sa itaas, ang anim na buwan na pagtaas 

ay dapat ipatupad pagkatapos makumpleto ang isang libo at apatnapung (1,040) 
oras na aktwal na tinrabaho, kasama ang mga holiday ayon sa batas at ang bayad 
na bakasyon. Ang labindalawang buwan na pagtaas ay dapat ipatupad sa parehong 
batayan, pagkatapos makumpleto ang dalawang libo at walumpung (2,080) na oras 
na aktwal na tinrabaho, kasama ang mga holiday ayon sa batas at ang bayad na 
bakasyon. Ang pagkalkula ng mga oras na aktwal na tinrabaho ay dapat na ibukod 
ang pagliban dahil sa karamdaman, aksidente, o anumang pagliban na hindi 
binayaran ng Kumpanya. 

 
 
B-4 Pag-renew sa Lisensya ng Maintenance at Powerhouse 
 

Sumasang-ayon ang Kumpanya na bayaran ang (mga) gastos upang mapanatili 
ang kanilang mga tiket. Kung ang Kumpanya ay humiling sa isang empleyado na i-
upgrade ang kanyang tiket, magbabayad ang Kumpanya ng mga gastos na 
nauugnay sa pag-upgrade na naaayon sa kasalukuyang kasanayan. 

 
 
B-5 Survey Para sa Sahod ng Maintenance 
 

Ang Kumpanya ay gagawa ng isang taunang survey ng sahod sa maintenance na 
binubuo ng limang mga tagapag-empleyong pang-industriya sa Lungsod ng 
Winnipeg at limang mga tagapag-empleyong pang-industriya sa Lungsod ng 
Winnipeg na kinilala ng Unyon. Ang mga posisyon ng kinakailangang lisensyadong 
mga dalubhasang trabaho na tinutukoy ng Kumpanya na dapat magsama ng isang 
rate para sa mga dalawahang tiket at lisensyadong 3rd Class Stationary Engineer 
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(isasama ang Chief Engineer at 2nd Class Engineer epektibo sa 2021) ay ibe-
benchmark sa bawat isa sa mga kinilalang kumpanya. Ang mga rate ng 
klasipikasyon para sa bawat posisyon na ito sa bawat tagapag-empleyo ay ia-
average sa isang rate. Ang pinakamataas at pinakamababang rate ay aalisin at ang 
natitirang walong average na rate ay kakalkulahin sa isang simpleng average. Kung 
ang average na ito ay higit sa dalawa porsyento (2%) ang taas ng rate kumpara sa 
rate ng Maple Leaf Consumer Foods Inc., ang rate ng Maple Leaf Consumer Foods 
Inc. ay isasaayos sa average na ito. Ang rate ng lisensyadong 4th Class Stationary 
Engineer ay ipoprorate upang mapanatili ang parehong pagkalat sa pagitan ng rate 
ng 3rd at 4th Class Stationary Engineer, Ang mga pagsasaayos sa ilalim ng 
probisyong ito ay nalalapat lamang sa mga pinangalanang trabaho sa itaas. 
 
Ang survey na ito ay makukumpleto sa Nobyembre ng bawat taon na may anumang 
kinakailangang mga pagsasaayos na epektibo sa unang panahon ng pagbayad ng 
Disyembre. 
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APENDIKS "C" 
 
 

TRUST FUND NG EDUKASYON AT PAGSASANAY 
MANITOBA FOOD & COMMERCIAL WORKERS,  

LOCAL 832 
 
 
C-1 Sumasang-ayon ang Kumpanya na gawin ang mga sumusunod na kontribusyon 

bawat oras sa Trust Fund ng Edukasyon at Pagsasanay ng Manitoba Food & 
Commercial Workers Local 832: 

 
13¢ bawat oras epektibo sa Enero 1, 2016 
 
Ang mga oras kung saan magbibigay ang Kumpanya ng nasabing mga halaga ay 
kapareho ng mga oras sa naibigay para sa Planong Dental sa ilalim ng Artikulo A-
2.01, at ipapadala sa Unyon sa parehong pamamaraan. 

 
 
C-2 Ang layunin ng Trust Fund ng Edukasyon at Pagsasanay ng Manitoba Food & 

Commercial Workers Local 832 ay upang magbigay ng pagsasanay para sa mga 
miyembro ng nakikipagsundong yunit kung kinakailangan sa pana-panahon, para 
man sa personal na pagpapabuti, o sa pakikipagtulungan sa Kumpanya, para sa 
pagsasanay na napagpasyahan ng Unyon at ng Kumpanya na magiging kapaki-
pakinabang sa mga kasapi ng Kumpanya at ng Unyon. 
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APENDIKS "D" 
MGA TITULO NG TRABAHO AT KLASIPIKASYON 

 
 

DEPARTAMENTO PAY 
GRADE TITULO NG TRABAHO 

   

HAM BONING   

 GL1 Dump Tubs 
 GL1 General Labour 
 SS1 Femur Bone 
 SS1 Trim Rinds 
 SS2 Ham Receiver 
 SS2 Membrane Skinner 
 SS2 Scaler/Jitney Operator 
 SS2 Service Lines 
 SK1 Boneless QA/HACCP Inspector 
 SK1 Front Skinner 
 SK1 Ham Boner 
 SK1 Trim & Seam Hams 
 SK1 Whizzard Knife Operator 
 SK2 Knife Sharpener 
 SK2 Skilled Spare 
   

Ham Boning Pack Off   
 GL1 General Labour 
 GL2 Scale and Pack 
 SS2 Service Lines 

 SS2 Strapping Machine and Application 
Operator 
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MGA DEPARTAMENTO NG CURING: PUMPING, SMOKEHOUSE, STUFFING, 
TUMBLE 
 GL1 General Labour 
 GL1 Knocking Pots 
 GL1 Loader 
 GL1 Pack Ham to Moulds 
 GL2 Condensation 
 SS1 Grinder 
 SS1 Injectors 
 SS2 Scaler 
 SS2 Service Lines 
 SK1 Batching Station and Grind 
 SK1 Blending Operator 
 SK1 Massage and Tumble 
 SK1 Stuffers 
 SK2 Ham Formulator 
 SK2 Pickle Maker 
 SK2 Smokehouse Operator 
 SK2 Stuffing Line Coordinator 
 SK2 Suspedtec System Operator 

   

SHIPPING   
 SK1 Highlift Operator  
 SK1 Shipper/Receiver 

   
MGA SERBISYO SA 
PLANTA   

 SS1 Stores 
 SS2 Receiver Asst - Packaging Materials 
 SK1 Receiver - Raw Meats 
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 SK2 Receiver - Dry Goods 

PACKAGING   
 GL1 Wrap & Pack 
 SS2 Receiver Asst - Dry Goods 
 SS2 Scaler 
 SS2 Service Lines 
 SK1 HACCP Checker & Document 
 SK1 Machine Operators 
 SK1 QA 

  SK2 Receiver - Packaging Materials 
   

SANITATION   

 GL1 Janitors  

 GL2 Power Truck Operator 

 GL2 Wash Moulds/Pans 

 SS2 Clean & Sanitize 
 SK1 Suspedtec Attendant 

   
 

SAUSAGE   
 GL2 Tray Pack and Wrap 
 SS2 Service Lines 
 SK1 Grinder Operator 
 SK1 Stuffers 
 SK2 Grinder Mixer Operator 
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BACON   

 GL1 General Labour – Formulation 

 GL1 General Labour – Packaging 

 GL2 Belly Align/Hanger/Decomb 

 GL2 Condensation 

 GL2 Draft Loader 

 SS1 Massage Operator 

 SS2 Receiver/Shipper 

 SS2 Sanitation 

 SS2 Service Lines/Scaler 

 SK1 Grader/Slicer Operator 
 SK1 HACCP Checker & Document 

 SK2 Injector Operator 

 SK2 Pickle Maker 
 SK2 Smokehouse Operator 

   

MAINTENANCE   

  Survey Power Engineers 
  Survey Journeyman Trades 

 
85% ng 
Rate ng 
Trabaho 

Walang tiket na Mga Trabaho 

 SK2 Yardman 

 SK2 Maintenance Helper 

   

WASTEWATER   

 Survey Operator 

 SK2 Nagsasanay na Operator 
 
Sumasang-ayon ang Kumpanya at ang Unyon na maaaring may mga pagbabago o 
pagdaragdag sa listahan ng mga titulo ng trabaho at klasipikasyon. Sa kaganapan ng 
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anumang mga pagbabago o pagdaragdag sa Appendix D, ang mga partido ay sumasang-
ayon na talakayin ang mga nasabing pagbabago o pagdaragdag. 
 
D-2 Pagbabago ng Trabaho – Pagpapakilala ng Bagong Trabaho 

 
(a) Kapag ang mga pagbabago sa produksyon ay makabuluhang nagbago ng 

mga trabaho o kapag ipinakikilala ang mga bagong trabaho, maliban sa mga 
Trabahong Maintenance, susuriin ng Kumpanya ang (mga) trabaho at 
itatalaga ang (mga) trabaho sa naaangkop na klasipikasyon ng trabaho. 
Kung saan ipinakikilala ang mga bagong trabaho, ang isang naaangkop na 
panahon ng pagsubok na hindi lalampas sa apat (4) na buwan ay mailalapat 
upang matiyak ang isang walang kinikilingang pagsusuri ng trabaho. 

 
(b) Sa paggawa ng pagpapasiya, isasaalang-alang ng Kumpanya ang naturang 

mga kadahilanan na maaaring kasama ngunit hindi limitado sa: pag-
benchmark, kasanayan, kinakailangang kakayahan, pagiging kumplikado, 
responsibilidad, mga kondisyon sa pagtatrabaho, atbp. 

 
(c) Sumasang-ayon ang Kumpanya na isiwalat ang lahat ng impormasyong ito 

sa Unyon at mga pamantayan hinggil sa pagpapasiya tungkol sa mga 
pagbabago sa mga trabaho at paggawa ng mga bagong trabaho. 

 
(d) Aabisuhan ng Production Manager ang Unyon at Chief Steward, nang 

pagsulat, ng bago o makabuluhang nabago na mga trabaho sa lalong 
madaling panahon. 

 
(e) Ang isang empleyado o ang Unyon na nararamdaman na ang isang bagong 

klasipikasyon ng trabaho na tinukoy ng Kumpanya ay hindi tama ay maaaring 
mag-apela sa Komite sa Pagsusuri ng Trabaho, nang pagsusulat, para sa 
isang pagsusuri. Ang apela ay dapat maglaman ng mga katotohanan at/o 
datos na susuriin at isasaalang-alang ng Komite sa Pagsusuri ng Trabaho. 

 
(f) Ang Komite sa Pagsusuri ng Trabaho ay binubuo ng dalawang (2) mga 

nominado na itinalaga ng Unyon at dalawang (2) mga kinatawan ng 
pamamahala na itinalaga ng Kumpanya at isang independiyenteng 
tagapangulo. Ang mga nominado ng Unyon ay dapat na binubuo ng 
Kinatawan ng Unyon o dalawang (2) empleyado ng nakikipagsundong yunit. 
Ang Komite ay dapat magpulong sa loob ng tatlumpung (30) araw ng 
kalendaryo mula sa pagtutol ng isang empleyado sa klasipikasyon ng trabaho 
na itinatag ng Kumpanya, kung iyon ang kaso. Kung ang mga partido ay 
sumang-ayon sa isang independiyenteng tagapangulo, ang naturang 
tagapangulo ay dapat na maging isa sa mga Arbitrator na nakalista sa 
Artikulo 23 maliban kung magkakasundo ang mga partido sa iba. Ang bayad 
sa tagapangulo ay dapat na pantay na hatiin ng mga partido. Ang Kumpanya 
ay magbabayad para sa gastos sa lahat ng mga empleyado, maliban kung 
ang isa sa mga nominado ng Unyon ay isang Kinatawan ng Unyon. 

 
(g) Ang desisyon ng karamihan ng Komite sa Pagsusuri ng Trabaho ay 
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nagbubuklod sa parehong partido at hindi maaaring bumuo ng paksa ng 
hinaing o proseso ng arbitrasyon. 

 
(h) Walang sahod ang mababawas o madadagdagan hanggang sa maibigay ng 

Komite ang desisyon. 
 
(i) Sumasang-ayon ang mga partido na lutasin ang mga isyu sa klasipikasyon 

ng trabaho sa paraang inilarawan sa itaas o sa pamamagitan ng isang 
kahaliling proseso na mapagkakasunduan. 

 
D-3 Ang lahat ng mga empleyado na nasa trabahong Skilled 2 "Ham Boning Rotation 

(inaalis ang mga buto mula sa ham)" ay dapat na paikutin at kasiya-siyang 
maisagawa ang lahat ng mga trabaho sa pag-ikot upang manatili sa trabaho. 
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APENDIKS E 
 

Naka-iskedyul na Labindalawang (12) oras na mga shift para sa full-time na 
Mga Power Engineers at Mga Empleyado ng Wastewater Treatment 

 
E-1 Ang linggo ng trabaho ay magsisimula ng 6:30 a.m. sa Linggo at magtatapos sa 

6:30 a.m. ng susunod na Linggo. 
 
E-2 Ang mga Power Engineer ay nakaiskedyul ng walo (8) o labidalawang (12) oras na 

mga shift. Simula sa Enero 1 ng bawat taon, ang Kumpanya, sa pagkokonsulta sa 
mga Power Engineer, ay susubukan na magkasundo sa isang iskedyul para sa 
labindalawa (12) buwan na panahon simula Abril 1 at magtatapos sa susunod na 
Marso 31. Kung walang maabot na kasunduan, susubukan ng Kumpanya at ng 
Unyon na lutasin ang bagay sa pagkokonsulta sa mga empleyado. Kapag nabigong 
maabot ang kasunduan, iiskedyul ng Kumpanya ang mga empleyado sa dalawang 
(2) linggong pag-ikot ng trabaho na walumpung (80) oras na may pantay na 
pamamahagi ng oras at hindi hihigit sa isang walong (8) oras na shift. 

 
E-3 Ang mga empleyado ay babayaran ng isa at kalahating (1½) beses ng kanilang 

regular na rate para sa mga oras na pinagtrabahuhan nang labis sa kanilang naka-
iskedyul na shift (walo (8) o labindalawa (12) oras) o higit sa walumpung (80) oras 
na binayaran nang tuwid na oras sa isang dalawang (2) linggo na pag-ikot. 

 
E-4 Para sa mga empleyado na naka-iskedyul na magtrabaho ng 12 oras na shift at ang 

isang pangkalahatang holiday ay tumapat sa isang naka-iskedyul na araw ng 
trabaho, babayaran sila ng kanilang regular na rate para sa normal na oras at 
karagdagang 12 oras sa rate na oras at kalahati para sa pangkalahatang holiday. 
Kung ang isang full-time na empleyado ay nagtatrabaho ng 12 oras na shift at ang 
pangkalahatang holiday ay hindi tatapat sa isang naka-iskedyul na araw ng trabaho, 
sa kanyang unang naka-iskedyul na shift pagkatapos ng holiday ay babayaran siya 
sa rate ng oras at kalahati para sa normal na shift at makatanggap ng karagdagang 
labindalawang (12) oras na bayad para sa pangkalahatang holiday. Ang parehong 
pamamaraan ang ilalapat kapag ang dalawang (2) pangkalahatang holiday ay 
tatapat sa isang linggo ng kalendaryo. 

 
E-5 Ang mga Power Engineer ay bibigyan ng apatnapung (40) oras na pagliban para sa 

bawat linggo ng karapatan sa bakasyon sa ilalim ng Artikulo 14.03. Ang mga 
empleyado na binibigyan ng isang araw ng karapatan sa bakasyon ay babayaran ng 
hanggang sa labindalawang (12) oras ng regular na bayad para sa araw ng 
bakasyon na may pag-unawa na ang kabuuang karapatan sa bakasyon para sa 
taon ay batay sa apatnapung (40) oras bawat linggo ng karapatan sa bakasyon . 

 
E-6 Ang mga Power Engineer na nagtatrabaho ng labindalawang (12) oras na shift ay 

may karapatan sa tatlong (3) bayad na pagliban. 
 
E-7  Ang mga empleyado ng Wastewater Treatment na nagtatrabaho ng labindalawang 
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(12) oras na shift ay may karapatan sa labindalawang (12) oras na bayad, tatlong 
(3) mga bayad na pagliban at isang (1) bayad na pagkain. 

 
E-8 Sa ilalim ng Artikulo 19.08 ng Kolektibong Kasunduan - Bayad sa Pagkamatay, ang 

maximum na bilang ng mga oras kung saan ang isang empleyado ay maaaring 
maging karapat-dapat na mabayaran ay tatlumpu't anim (36) na oras. 
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MGA LIHAM NG KASUNDUAN 
SA PAGITAN NG: 
 

MAPLE LEAF CONSUMER 
FOODS INC., isang pangkat na 
korporasyon na nagdadala ng 
negosyo sa lalawigan ng Manitoba 
(simula dito ay tutukuyin bilang 
ang "Kumpanya") 

AT 
UNITED FOOD & COMMERCIAL 
WORKERS UNION, LOCAL Blg. 
832, naka- charter sa United Food 
& Commercial Workers 
International Union (simula dito ay 
tutukuyin bilang ang "Unyon")  

 
1. 

 
Ang layunin ng liham ng kasunduan na ito ay upang magbigay ng paglilinaw tungkol 
sa nakaraang pagkilala sa senoirity para sa mga empleyado na tinanggal sa ilalim 
ng Bahagi A ng nakaraang Kasunduan ng Kolektibong Pakikipag-unawaan at kinuha 
ang pagkakataong muling magtrabaho sa Maple Leaf Consumer Foods Inc., 
Pasilidad ng Lagimodiere, Winnipeg, Manitoba. 
 
Sa partikular, kikilalanin ng Kumpanya ang dating seniority para sa nabanggit na 
mga empleyado na naipon sa ilalim ng Bahagi A ng nakaraang Kasunduan ng 
Kolektibong Pakikipag-unawaan, na napaso noong 1999, para sa mga sumusunod 
na layunin: 
 
a) mga karapatan sa bakasyon; 
b) patungkol saklasipikasyon ng mga pagpapaskil; 
c) patungkol sa lay-off and recall; 
d) sa pag-iskedyul ng mga oras; at 
e) iskedyul ng bakasyon. 
 
Para sa lahat ng iba pang mga layunin, ang nasabing mga empleyado ay tatanggap 
ng isang bagong petsa ng seniority na Abril 1, 1999. 

 
 
2. 
 

Alinsunod sa kasunduan sa pagsasara para sa mga pasilidad ng Marion Street at 
Warman Road, ang mga apektadong empleyado ay nakredito ng pinagsamang 
kabuuang serbisyo para sa karapatan sa bakasyon sa ilalim ng 14.03 at 14.14. 
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3.  
 

Para sa tagal ng kasalukuyang kolektibong kasunduan, ang Tagapag-empleyo ay 
magpapatuloy na magbigay sa Chief at Assistant Chief Steward ng makatuwirang 
akses sa isang pribadong silid upang magsagawa ng pribadong interes ng Unyon. 
 
Sumasang-ayon ang Union na huwag abusuhin ang pribilehiyong ito. 

 
 
4. Plano sa Pagbabahagi ng Tagumpay ng Lagimodiere  
 

Sumasang-ayon ang Kumpanya na ang isang plano sa pagbabahagi ng 
tagumpay ay mananatili sa panahon ng termino ng Kasunduan ng Kolektibong 
Pakikipag-unawaan. Ang potensyal na mga pagbabayad ng plano ay hindi 
bababa sa kani-kanilang mga saklaw ng kasaysayan. 
 
Kung plano ng Kumpanya na gumawa ng anumang mga pagbabago sa mga 
programang ito ay pauna nilang ibibigay ang mga detalye sa Unyon. 

 
 
5.  Mga Pansamantalang Paglipat 
 

Kinikilala ng Mga Partido na ang mga pagkakataon tulad ng mga pagkakaiba-iba sa 
dami ng trabaho o backlog ng trabaho, maaaring kailanganin ng Kumpanya na ilipat 
ang mga empleyado mula sa isang departamento papunta sa isa pa. 
 
Ang isang senior na empleyado ay hindi kakailanganin na tanggapin ang isang 
pansamantalang paglipat kung mayroong isang junior na empleyado sa 
departamento na kwalipikado para sa trabaho at magagawa nila ang gawain ng 
ililipat na junior na empleyado. 

 
 
6.  
 

Sumasang-ayon ang mga partido na bumuo ng isang komite upang suriin ang 
mga kasanayan sa pagsasanay sa buong planta upang matiyak na sapat ang 
pagsasanay na ibinibigay sa mga empleyado. Ang mga termino ng 
sanggunian ng komite na ito ay idedetalye sa isang liham ng pag-unawa at 
maglalaman ng mga sumusunod na item: 

 
1. Ang komite ay binubuo ng tatlong miyembro na itinalaga ng Unyon at 

tatlong miyembro na itinalaga ng Kumpanya. 
 
2. Ang komite ay magsasagawa ng isang pagsusuri ng mga kasanayan sa 

pagsasanay at pamamaraan para sa lahat ng mga departamento ng 
planta. 
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3. Bilang karagdagan sa mga pangkalahatang konsiderasyon, ang komite 

ay gagawa ng mga rekomendasyon sa Komite ng Pinagsamang 
Pamamahala ng Paggawa tungkol sa pangkalahatang mga 
pangangailangan sa pagsasanay ng mga departamento.  

4. Kapag natapos ang pagsusuri, ang komite ay magbibigay ng isang ulat 
sa Komite ng Pinagsamang Pamamahala ng Paggawa at dadalo sa 
pulong ng pagtatanghal upang sagutin ang anumang mga katanungan. 

 
5.  Sa pagsasaalang-alang sa mga rekomendasyon ng komite, ang 

pamamahala ay makatuwirang kikilos at nasa mabuting 
pananampalataya na may hangaring gumawa ng mga makabuluhang 
pagpapabuti sa mga kasanayan at pamamaraan ng pagsasanay, kung 
saan kinakailangan. 

 
 
7.  Proseso ng Pag-post Online 
 

Susuriin ng Kumpanya ang posibilidad ng pagpapatupad ng isang proseso 
ng pag-post sa online sa buong buhay ng kasunduan at tatalakayin ito sa 
Unyon sa mga taun-taong pagpupulong sa JLM.  

 
 
8. Proyekto sa Pinagsamang Trabaho 
 

Sumasang-ayon ang Kumpanya na talakayin ang posibilidad ng pagtataguyod 
ng isang magkasamang proyekto sa pagtatrabaho, upang kumuha at 
suportahan ang mga taong may kapansanan sa lugar ng trabaho. Ang layunin 
ay kumuha ng mga manggagawa na kinikilala bilang may kapansanan at 
maaaring isama ang pagtatrabaho sa mga ahensya ng serbisyong panlipunan 
na kasalukuyang nakikipagtulungan sa populasyong ito. Tulad ng kaso sa 
lahat ng mga empleyado, kinikilala ng mga partido ang mga kinakailangan sa 
kalusugan at kaligtasan at kaligtasan ng pagkain sa loob ng planta.  

 
 
9. Artikulo sa Magalang na Lugar ng Trabaho 31 
 

Sa panahon ng kasalukuyang negosasyon sa kontrata, ang Unyon ay 
nagpalabas ng mga alalahanin tungkol sa paggalang sa lugar ng trabaho sa 
loob ng planta. Magkasamang kinikilala ng Kumpanya, ng Unyon at ng mga 
empleyado ang kahalagahan ng pagkakaroon ng paggalang sa isa't isa at 
dignidad sa lugar ng trabaho.  

 
Upang matugunan ang mga inilabas na alalahaning ito, ang Kumpanya at ang 
Unyon ay: 

 
• Itataguyod ang paggalang at dignidad bilang isang bukas na item ng 

agenda sa Komite ng Pinagsamang Relasyong Paggawa.  
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• Ang mga karagdagang miyembro ay maaaring anyayahan na dumalo sa 

mga pagpupulong kung naaangkop;  
 

• Sa pagpapatibay ng kontrata, ang komite ay magpupulong sa lalong 
madaling panahon na posible o sa loob ng tatlong (3) buwan; 

 
• Ang komite ng Pinagsamang Relasyong Paggawa ay magpupulong 

bawat tatlong buwan. 
 
 
10. Pagpapalawak sa Planta ng Lagimodiere 
 

Sa pamamagitan nito ay ipinapaalam ng Kumpanya na magkakaroon ng isang 
pagpapalawak sa pasilidad ng Lagimodiere, at bilang pagkilala sa 
katotohanang ang Kumpanya ay nangangailangan ng kakayahang umangkop 
para sa ganito kalaking pagpapalawak sa pasilidad ng Lagimodiere, ang mga 
sumusunod ay ilalapat: 
 
Kinikilala na upang matiyak ang isang balanse ng mga kasanayan sa panahon 
ng pag-ramp up, ang paggalaw ng mga empleyado mula sa isang lugar 
patungo sa isa pa ay magiging mahalaga sa tagumpay ng pag-ramp up.  
 
Upang matiyak ang isang maayos na pag-ramp up hanggang sa proseso ng 
bacon expansion, sumasang-ayon ang mga Partido sa mga sumusunod: 

 
• Sumasang-ayon ang Kumpanya na magpaskil ng isang Pagpapahayag 

ng Interes upang makipag-ugnayan sa mga empleyado tungkol sa mga 
oportunidad sa trabaho na magreresulta mula sa pagpapalawak. 

 
• Ang kakayahang muling italaga ang kasalukuyan o dating mga 

empleyado ng departamento ng Bacon sa pamamagitan ng kasunduan 
sa isa't isa na may pagsasaalang-alang sa mga kwalipikasyon at 
seniority. 

 
• Ang mga trabahong nauugnay sa pagpapalawak ay sabay-sabay na 

ipapaskil. 
 

• Ang mga bakanteng kaugnay sa paggalaw ng mga empleyado mula sa 
kasalukuyang planta ng Bacon patungo sa planta ng pagpapalawak ay 
ipapaskil alinsunod sa Kolektibong Kasunduan. 

 
• Ang kasunduang ito ay mananatili sa loob ng 4 na buwan. Ang 4 na 

buwan na panahon ay magsisimula sa sandaling ang mga partido ay 
nagpulong upang pormal na talakayin ang petsa ng pagpapatupad. 
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Bukod dito, napagkasunduan na ang Kumpanya ay magbibigay sa Unyon ng 
patuloy na mga update sa pag-unlad at ang alinmang partido ay maaaring 
pahabain ang liham na ito sa pamamagitan ng pakikipagsundo sa isa't isa. 

 
Nilagdaan ngayong ika-_____ na araw ng ______________, 2021. 
 
Sa ngalan ng Unyon:   Sa ngalan ng Kumpanya: 
 
_________________________   __________________________ 
Jeff Traeger      Dezi Singh  



 73 

UNANG EKSIBIT 
 
PARA SA: BAGO O MULING KINUHANG EMPLEYADO: 
 
Ipinapaalam sa iyo ngayon na ang pagiging miyembro ng Unyon ay isang kundisyon ng 
trabaho at ang pagpapanatili ng mabuting katayuan sa Unyon ay nangangailangan ng 
pagbayad ng mga dapat bayaran sa Union, mga bayarin sa pagsisimula at pagtatasa ayon 
sa pinahintulutan ng Unyon. Mga artikulo ng Kasunduan sa pagitan ng United Food & 
Commercial Workers Union, Local 832 at Maple Leaf Consumer Foods Inc. ay naglalaman 
ng sumusunod na mga pahayag: 
 
Sumasang-ayon ang Kumpanya na panatilihin sa empleyo nito sa loob ng 
nakikipagsundong yunit, tulad ng nakabalangkas sa Artikulo 1 ng Kasunduang ito, tanging 
mga miyembro lamang ng Unyon na nasa mabuting katayuan. Ang Kumpanya ay 
malayang kumuha at muling kumuha ng mga bagong empleyado na hindi miyembro ng 
Unyon, kung ang sinabing hindi miyembro, part-time man o full-time, ay karapat-dapat para 
sa pagiging miyembro sa Unyon at dapat gumawa ng aplikasyon sa opisyal na application 
form ng pagiging miyembro sa loob ng sampung (10) araw ng kalendaryo mula sa petsa ng 
pagkuha o muling pagkuha at maging miyembro sa loob ng tatlumpung (30) araw ng 
kalendaryo.  
 
 Sumasang-ayon ang Kumpanya na ibawas mula sa sahod ng empleyado ang mga 
naturang babayaran sa Unyon at mga bayarin sa pagsisimula na pinahintulutan ng regular 
at maayos na pagboto ng mga miyembro ng Unyon. Sumasang-ayon din ang Kumpanya 
na awtomatikong ibawas ang mga babayaran sa Unyon mula sa unang (mga) sahod ng 
bago o muling kinuhang empleyado. Ang mga perang ibabawas sa anumang buwan ay 
ibibigay ng Kumpanya sa Sekretarya-Tresurero ng Unyon sa loob ng dalawampung (20) 
araw ng kalendaryo kasunod ng pagtatapos ng apat (4) o limang (5) linggong panahon ng 
accounting ng Kumpanya na sinamahan ng isang apat (4) na linggo o buwanang listahan 
ng mga pangalan, mga Numero ng Seguro sa Lipunan at mga numero ng planta ng mga 
empleyado kung kanino ginawa ang mga pagbabawas at ang halaga ng bawat pagbawas. 
 
Mangyaring kumpletuhin kaagad ang nakalakip na Aplikasyon sa Pagiging Miyembro at 
ibalik ito sa Kumpanya upang maipasa nila ito sa UFCW, Tanggapan ng Unyon Local 832 
(1412 Portage Avenue, Winnipeg MB R3G OV5) sa loob ng 10 araw ng kalendaryo mula sa 
iyong pagsisimula o petsa ng muling pagsisimula. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
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