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HILING PARA SA MABUTING PAKAY  
 KASO #:  PETSA:  

PANGALAN NG MANGGAGAWA NG TULONG-NG-PAMAHALAANG-
MAGTRABAHO  

MANGGAGAWA #:  TELEPONO #:  

Ang pagbabalik ng pormang ito ay hindi sapilitan. Maaari ka pa ring magpahayag na nagkaroon ka ng mabuting dahilan (“mabuting pakay”) 
para sa hindi pagtugon sa mga alituntunin ng Tulong-ng-Pamahalaang-Magtrabaho kung hindi mo ibabalik ang pormang ito. Kahit na ibalik 
mo pa ang pormang ito, kailangan mo pa ring tawagan ang iyong manggagawa ng Tulong-ng-Pamahalaang-Magtrabaho bago ang iyong 
napagkasunduang pagkikita O pumunta sa napagkasunduang pagkikita upang pag-usapan ang iyong problema sa pakikilahok sa Tulong-
ng-Pamahalaang-Magtrabaho. Kung ikaw ay hindi pupunta sa iyong napagkasunduang pagkikita o tatawag, ang iyong tulong pinansiyal ay 
maaaring ibaba kung hindi mo kami bibigyan ng sapat na impormasyon sa pormang ito na magpapakita sa amin na ikaw ay nagkaroon ng 
mabuting dahilan  sa hindi paglahok. Ang petsa, oras, at lugar ng iyong napagkasunduang pagkikita ay nasa Paunawa sa Aksiyon (NA 840) 
na nagsasabi sa iyo tungkol sa iyong problema sa pagsali.  
 
Mga tagubilin: Kung ikaw ay nagkaroon ng mabuting dahilan para sa hindi paggawa ng dapat mong gawin sa Tulong-ng-Pamahalaang-
Magtrabaho, sulatan ang pormang ito. Bigyan mo kami ng alin mang impormasyon na mayroon ka (halimbawa, isang tala ng doktor) na 
magpapakita sa amin na ikaw ay nagkaroon ng mabuting dahilan. Maaari ka ring magsabi sa amin tungkol sa iyong mabuting dahilan sa 
pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng mga detalye sa bahagi sa ibaba.  
Matapos mong sulatan ang porma:  

1)   Gumawa ng isang kopya ng porma para sa iyo upang itago; AT  
2)  Ikoreo o ihatid ang porma pabalik sa iyong manggagawa ng Tulong-ng-Pamahalaang-Magtrabaho bago ang petsa ng iyong na-
pagkasunduang pagkikita upang pag-usapan ang iyong problema sa pakikilahok; O dalhin ang nakumpletong porma sa napagka-
sunduang pagkikita.  

_________________________, ipinapakita ng aming mga tala na 
hindi ka:  
 

  Lumagda sa planong Tulong-ng-Pamahalaang-Magtrabaho  
      sa ______________________ .  

  Nakilahok sa __________________ sa ___________________. 
  Gumawa ng mabuting pag-unlad sa iyong  

      _________________ gawain dahil   
  Tumanggap ng trabaho sa ____________________.  
  Nanatili sa iyong trabaho sa ____________________. 
  Nanatili ng parehong halaga ng mga kita 

 
Ang iyong tulong pinansiyal ay hindi ibababa kung ikaw ay nag-
karoon ng mabuting dahilan para sa hindi paggawa ng hiniling 
namin. Ang mga halimbawa ng mabuting mga dahilan ay na-
kalista sa kanan.  
 
Maaaring kailanganin mong magbigay ng maraming impormas-
yon sa iyong manggagawa upang patunayan ang iyong dahi-
lan.  
 
Kung ikaw ay walang mabuting dahilan, ang iyong tulong pi-
nansiyal ay hindi ibababa kung ikaw ay sasang-ayon sa pagtu-
pad na plano at gagawin ang nakasaad sa plano.  
 
 
 
 

 
 

Mabuting Pakay na mga Dahilan:  
Markahan ang lahat ng mga dahilan na angkop sa iyo. Kung ang 
iyong mga dahilan ay wala sa listahan, maaari mong markahan 
ang huling kahon at isulat ang iyong dahilan.  
 

   Ako ay nagkasakit. 
   Ang aking anak o isa pang miyembro ng aking  
   sambahayan ay nagkasakit at nangailangan ng aking  
   pangangalaga.   
   Hindi ako nagkaroon ng pangangalaga sa bata  
   Kamakailan lamang nagkaroon ako ng kamatayan sa  

       aking pamilya (asawa, magulang, anak o malapit na  
   kamag-anak).  
   Hindi ako nagkaroon ng transportasyon o pera para sa      

       gas.  
   Ang oras ng kabuuang paglalakbay ay hihigit pa sa:  

• dalawang oras sa pamamagitan ng bus o ibang 
pampublikong transportasyon  

• dalawang milyang kabuuang paglalakbay nang 
naglalakad  

   Panahon o ibang gawa ng kalikasan ay humadlang sa  
       paglalakbay.  

   Kailangan ko ng tulong sa kawalan ng kakayahang  
       matuto, kahinaan ng mental na kalusugan,  
       domestikong karahasan na suliranin, o problema sa       

   pag-aabuso ng droga.  
   Ako ay walang tahanan o naninirahan sa isang  
   hindi-matatag, pansamantalang tirahan.  
   Ako ay nagkaroon ng legal na mga problema.  
   Ako ay nasa bilangguan.  
   Ako ay nagtatrabaho noong araw na iyon.  
   Hindi ako kailanman nakatanggap ng nakasulat na  

       paunawa.  
   Ako ay may mga problema sa wika.  
   Iba pang mga dahilan na sa iyong paniniwala ay dapat tang   
   gapin. (Ipaliwanag:)____________________________________ 

__________________________________________________________ 
Bigyan mo kami ng alin mang mga detalye o impormasyon na 
magpapakita sa amin na ikaw ay nagkaroon ng mabuting dahi-
lan para sa hindi paglahok. ______________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________  
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PANGALAN NG KLIYENTE (MANGYARI LAMANG NA ILIMBAG)  
 

 
 

 
NUMERO NG TELEPONO NG KLIYENTE                    PETSA:  

LAGDA NG KLIYENTE  
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