
 

 
 
Petsa: Mayo 3, 2022 

Sa: Lahat ng mga Miyembro ng BCGEU sa Salvation Army Harbour Light 

Tungkol sa: Update tungkol sa Bargaining – Napagkasunduan ang Essential Services Staffing 
Levels, Nag-iskedyul ng Membership Meetings 

 

This is an important notice. Please consider having someone translate it for you. 

这是一份重要通知。请考虑请人为您翻译。 

ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਕਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰੋ। 
Ito ay isang mahalagang paunawa. Mangyaring pag-isipang ipa-translate ito para sa iyo 

Mga kaibigan, 

NAPAGKASUNDUAN NA ANG ESSENTIAL SERVICES STAFFING LEVELS 

Ano ang ibig sabihin nito? 

Ang Mayo 12 ay ang malamang na pinakamaagang petsa para sa anumang job action o kilos sa trabaho.  

Bagamat mayroon na ngayong kasunduan tungkol sa essential services staffing levels, hindi ka maaaring lumabas 

upang mag-strike hangga't hindi naiisyu ang Labour Relations Board ng Essential Services Order (Order). Palagay 

namin na mangyayari ito sa Mayo 9. Hangga't hindi pa naiisyu ang Order, ang Unyon ay hindi maaaring magbigay ng 

72-oras na strike notice, at hangga't hindi ibinibigay ang 72-oras na strike notice, ilegal na mag-strike.  

Sa ngayon, ang Strike Coordinating Committee ay magkakaroon ng meeting sa Miyerkoles upang i-finalize ang mga 

plano para sa job action. Magbibigay ng mga update kapag ito'y kinakailangan. 

MEMBERSHIP MEETINGS NA NAKA-ISKEDYUL PARA SA MAYO 9, 2022 

Lokasyon: 312 Main Street (and Cordova) 

Oras:  7 AM hanggang 9:30 AM, AT 

   3 PM hanggang 5:30 PM 

Mangyaring mag-attend sa session na pinakamainam para sa iyong iskedyul. Pinapayagan ang mag-drop-in. 

STRIKE PAY 

Dapat mong isumite ang iyong mga pay stub sa strike@bcgeu.ca upang matanggap mo ang strike pay. Kung ikaw ay 

casual, kailangan mong isumite ang iyong  pay stubs mula sa iyong huling 8-12 linggo. 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kung paano ito gawin, kontakin ang isa sa iyong mga 

steward: James Gareau, Christina Petrina, Monty Qureshi, o kaya James Thomas. 

Nakikiisa sa iyo, 

Ang Strike Coordinating Committee 

Kopya: Mahen Ramdharry, Vice-President – Component 4 Health Services 
Thom Yachnin, Director, Component 4 

 Eddie Mishra, Staff Representative 
 Megan McKinney, Coordinator, Component 4 
 Brent Camilleri, Coordinator, Negotiations      ZT/RH/MoveUP 

Balita tungkol sa 

BARGAINING 

| MANGYARING IPASKIL ITO | 

mailto:strike@bcgeu.ca

