
Kami ang mga kawaní sa edukasyon, mga 
drayber ng bus, custodian, mga nasa gawaing 

klerikal, mga youth at family worker, at mga 
manggagawang nasa trades.

tingnan ang likuran para sa 
karagdagang impormasyon

Mga Manggagawa sa Edukasyon ng CUPE

Sa likod ng bawat mag-aaral ay ang 
27,000 propesyonal, mapag-arugang mga 
manggagawa ng CUPE na pinananatili ang 

ating mga paaralan na

Malinis, Ligtas at SumasakláwMalinis, Ligtas at Sumasakláw
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Kami ang mga kawaní sa edukasyon, 
mga drayber ng bus, custodian, mga nasa 
gawaing klerikal, mga youth at family 
worker, at mga manggagawang nasa 
trades na pinananatiling malinis, ligtas, 
at sumasakláw ang ating mga paaralan.

Kami ay humihingi ng isang makatarungang pakikipag-
ayos - kailangan naming lahat ng sapat na pagpopondo 
para sa pampublikong edukasyon sa BC.

Ang modelo sa pagpopondo ng panlalawigang pamahalaan, 
kung saan ang pera ay ibinibigay sa bawat mag-aaral pero 
hindi sa bawat programa, iniwan nito ang mga school board 
na walang pagpipilian. Ang papaliit na ibinibigay na enrollment 
dollars ay nangangahulugan sa mga Board nang pagputol sa 
mga programa at serbisyo - kabilang ang mga nakatutulong 
sa ating mga pinaka-mahina at nasa-panganib na mag-aaral. 
Mukhang hindi maunawaan ng pamahalaan na ang isang 
programa ay dapat tumakbo, kahit ito man ay pagpopondo 
para sa 7 o 10 mga mag-aaral.

Ito ay simple: ang patuloy na pagputol ng pagpopondo ay 
nangangahulugan ng mas kaunting mga serbisyo at programa. 
Kapag nawalan ng trabaho ang mga manggagawa sa 
edukasyon ng CUPE, o ang kanilang mga oras ay nabawasan, 
ang kalidad ng pampublikong edukasyon para sa lahat ng 
ating mga anak ang nasasakripisyo. At kapag ang ating mga 
sahod ay laging mas mababa kaysa sa pribadong sektor, hindi 
natin maaakit ang pinakamahusay na mga manggagawa.

Ang inyong 27,000 mga manggagawa sa edukasyon ng CUPE 
ay pinananatili ang ating mga paaralan na malinis, ligtas, 
at sumasakláw. At hindi pa kami nagkaroon ng pagtaas ng 
sahod mula noong 2009. Ang karaniwang taunang sahod sa 
buong BC para sa mga kawaní sa edukasyon ng CUPE ay mas 
mababa sa $24,000 - mas mababa pa kaysa sa pambansang 
kahulugan ng mababang-kita. Kami ay humihingi ng parehong 
pagtaas ng sahod katulad ng ibinigay ng pamahalaan sa iba, 
na kung saan ay magiging sapat lamang upang umangkop sa 
batayan na pang araw-araw na gastos.

Pinahahalagahan namin ang inyong suporta habang 
hinihiling namin sa panlalawigang pamahalaan na bumalik sa 
bargaining table upang makipag-ayos sa isang makatarungan 
at makatwirang kontrata. Makipag-ugnay sa lokal na CUPE sa 
inyong komunidad para sa higit pang kaalaman, o pumunta sa  
www.bcschools.cupe.ca.

Mga Manggagawa sa 
Edukasyon ng CUPE Kailangan 

ang Inyong Suporta!

cupebcschools

@CUPEbcschools

[Filipino]

T38567Filipino_BC handbill_Final.indd   2 8/22/2013   9:05:35 AM


