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PAUNAWA SA PAGTATAPOS NG SERTIPIKASYON 
NG SELYONG PANGPAGKAIN  
Kung ikaw ay may anumang mga katanungan o nais ng higit na 
impormasyon tungkol sa aksiyong ito, mangyaring tawagan ang 
iyong manggagawa.  

 

• • 
Pangalan ng Kaso : 
Numero ng Kaso : 
Distrito  : 
Manggagawa  : 
Telepono  : 

• • Petsa ng Paunawa : 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Magtatapos ang Sertipikasyon ng iyong Selyong Pangpagkain sa ________________________. Kung nais mong patuloy na 
makakuha ng mga selyong pangpagkain, dapat mong kumpletuhin ang bagong aplikasyon at maging determinadong karapat-
dapat bago ang pagtatapos ng panahon ng iyong sertipikasyon.  

 

2. Makakakuha ka ng hiwalay na sulat na kasama ang petsa at oras ng pakikipagkita. Tawagan agad ang iyong manggagawa kung 
hindi mo matanggap ang sulat ng pakikipagkita sa loob ng 10 araw ng abisong ito.  

 

3. Kung magpa-file ka ng Mga Quarterly Report, dapat kang magsumite ng kumpletong Quarterly Report (QR 7) nang hindi 
lalampas sa ika-11 ng buwan sa kung saan ito ay nakatakda upang maiwasan ang posibleng pagka-antala sa mga benepisyo.  

 
 

Kung ikaw o ang iyong awtorisadong kinatawan ay hindi makapag-apply muli nang personal, tawagan ang lalawigan 
sa _________________. 
Maghahanda kami na makapanayam ka ng isang manggagawa o ang iyong awtorisadong kinatawan sa 
pamamagitan ng telepono.  

 

MAHAHALAGANG ALITUNTUNIN  

●  Kung muling kang mag-a-apply nang lampas sa petsang nakalista sa #1 sa itaas, maaaring kailangan mong maghintay nang 
hanggang 30 araw bago isagawa ang panghuling aksyon sa iyongaplikasyon. Bilang karagdagan, maaaring makakuha ka ng 
bahagi lamang ng mga benepisyo para sa unang buwan ng iyong bagong panahon ng sertipikasyon. Ikaw ay may karapatang 
mag-apply para sa Expedited Service (ES) kung mayroong pagka-antala sa iyong mga benepisyo. 

 

● Kung mayroon kang magandang dahilan sa hindi pag-a-apply sa oras, dapat mong sabihin sa welfare department ng lalawigan. 
Kung mayroon kang magandang dahilan para sa pagka-antala, maaaring makuha mong muli ang mga nawalang benepisyo. 

 
● Mayroon kang karapatan na kumuha ng aplikasyon mula sa welfare department ng lalawigan sa anumang oras at tanggapin ng 

department ng lalawigan ang iyong aplikasyon. Ang aplikasyon ay dapat na mapirmahan at maglaman ng nababasang 
pangalan, address at pirma o isang saksi na ang mara. 

 

● Bibigyan ka ng 10 araw upang isumite ang anumang kinakailangang pagpapatunay. 

● Ang aksyong ito ay kinakailangan ng sumusunod na (Mga) Seksyon ng Manwal ng Selyong Pangpagkain: 63-504.25, 251, at .6. 
 
 
 
Ikaw ay may karapatan na humiling ng isang pagdinig ng estado kung hindi ka sumasang-ayon sa alinman ng mga 
kinakailangang ito. Tingnan ang likod ng paunawang ito para sa isang hiling na pagdinig. 
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