
 

 

Maging isang Katulong, Nurse or Tagapangalaga 
sa Bahay sa Dubai 

Itutugma, ayun sa qualifications o experience mo 

Overseas Filipino Worker: Maid, Cook, Nanny, Care-Giver 

Description ng role: 

Ang info na ito ay nagsasangkot sa pagtulong sa 
isang pamilya na linisin, lutuin at pamahalaan 
ang kanilang pang-araw-araw na buhay.  

Kabilang sa isang normal na araw ang 
paghahanda ng pagkain para sa pamilya, 
paghuhugas ng mga pinggan, paglilinis ng 
bahay, paggawa ng mga kwarto/kama , 
pagtulog, pamamantalang damit at paghahanda 
ng pagkain. 

Maaari ka ring maging helper, na 
nangangahulugan ng pagsuporta sa mga may 
sakit, matanda o special needs na miyembro ng 
isang pamilya. Kasama sa trabaho ang 
pagtulong sa paghahanda ng pagkain, pag 
assist sa personal na kalinisan ng Clients, 
pagtulong sa kanila sa banyo, pagbibihis, 
paglilibot at pagkain. 

Ang pagaalaga mo rin ang mga bata sa pamilya, 
kabilang ang paglalaro sa kanila at pagtulong sa 
kanila sa kanilang pag-aaral at araling-bahay. Ito 
ay maaaring mangahulugan ng babysitting 
hanggang 4 na gabi bawat buwan. 

Ang mga tungkulin sa pangkalahatan at ang 
pagluluto / paghahanda ng pagkain, paglilingkod 
at paglilinis ay kinakailangan ng parehong mga 
tungkulin sa tabi ng araw-araw na pagpapatakbo 
ng tahanan. Ang mga Nanny at Care-Giver ay 
maaaring gumastos ng hanggang 50% ng 
kanilang oras sa paglilinis at pagluluto.

 

Take-Home Monthly Salary and Benefits: 

 

Mga panimula ay nagsisimula mula sa AED 1,500 (~ USD 400) at umaasa sa karanasan at 
kwalipikasyon. 

 

FREE accommodation, pagkain, segurong pangkalusugan, toiletries, home internet, 
pagsasanay, visa, permit at paglalakbay sa Dubai. 

 

 



 

Expert Level: Experienced Housekeeper 

Description ng role: 

Ito ang pinaka pinagkakatiwalaang at 
nakaranasang role sa sambahayan sa UAE. 
Upang makamit ang role na ito, dapat kang 
maging isang epektibong tagapagsalita sa 
parehong mga bata at mga magulang. Ikaw ay 
mapagkakatiwalaan, may pananagutan at 
kakayahang pamahalaan ang tahanan, mga 
bata at mga alagang hayop kung wala ang 
inyong Clients. 

Ikaw ay isang efficient na tagapamahala ng 
oras, may mahusay na mga kasanayan sa 
pagtatanghal at sapat na kumpiyansa upang 
kumilos sa iyong sariling initiative. Ikaw ay 
mahusay sa lahat ng mga domestic work, mula 

sa paglalaba at pamamalantsa sa pagluluto at 
paglilinis. 

Maaari kang magplano ng mga menu, gawin 
ang shopping/groceries ng pamilya at gumamit 
ng iba't ibang kagamitan sa kusina. 

Mas marami kang binabayaran para sa role na 
ito dahil matutulungan mo ang pamilya na may 
mas malawak na hanay ng mga gawain sa loob 
ng bahay, halimbawa pagtulong sa kanila na 
mag-pack ng mga maleta, valet ng kotse, 
pangangalaga sa mga bata, kahit na sa 
pamamahala ng iba pang mga maids at 
pangkalahatang pangangalaga ng bahay. 

 

 

Take-Home Monthly Salary and Benefits: 

 

Ang mga suweldo ay nagsisimula sa AED 1,800 (~ USD 480) at nakasalalay sa karanasan 
at qualification. 

 

LIBRE accommodation, pagkain, seguro sa kalusugan, toiletries, home internet, 
pagsasanay, visa, permit at paglalakbay sa Dubai. 

 

 

 

Desirable Requirements: 

These are not essential but are good 
additional assets: 

 Arabic 
 
 Can swim 
 
 First Aid trained 

 

 Highly motivated, strong self-
initiative, good communicator 
and confident 



 

 

Ang Iyong Bagong Buhay sa Dubai: 
 

Ano ang mga benepisyo ng 
pagtatrabaho sa Dubai? 

Sa Dubai mayroon kang magandang suweldo at 
walang anumang malaking gastos o araw-araw 
na gastos. Nagkakamit ka ng pera at napakaliit 
sa paggastos upang makapag-save ka at 
magkaroon ng dagdag na pera upang 
magpadala ng bahay. Ito ay dahil 
makakatanggap ka ng LIBRENG tirahan, 
pagkain, seguro sa kalusugan, mga gamit sa 
banyo at internet sa iyong bahay.  

Ang Ethical Recruitment Agency (TERA) ay 
titiyak na ang iyong tagapag-empleyo ay 
nagbabayad para sa mga bagay na ito. 

Kapag nagtatrabaho sa bahay, ang iyong 
suweldo ay malamang na mas mababa at 
marami sa mga ito ay dapat na ginugol sa upa, 
pagkain at mga kagamitan. 

Hindi ito ang kaso sa Dubai kaya ang pagkuha 
ng trabaho sa Dubai ay maaaring maging isang 
mahusay na paraan upang kumita at makatipid 
ng pera nang mas mabilis upang mapabuti ang 
kalidad ng buhay para sa iyo at sa iyong pamilya 
sa hinaharap. 

Hindi mo kailangang magbayad ng anumang 
mga bayarin sa pangangalap o mga gastusin sa 
paglalakbay upang magkaroon ng trabaho.  

Gaano katagal ang proseso ng 
pagsasanay at placement? 

Kung mayroon kang isang pasaporte maaari 
kang maging sa Dubai sa loob ng dalawang 
linggo mula sa pagtanggap ng isang alok sa 
trabaho. Minsan maaari itong tumagal ng mas 
mahaba, ngunit karaniwang mas mababa sa 
isang buwan. 



 

Kapag nakumpirma mo na mayroon kang 
Passport o nag-apply para sa isa ay mag 
undertake ka ng medical check. Ang iyong bisa 
ay maaaring maibigay sa loob ng ilang araw 
pagkatapos na ma-verify ang isang medikal na 
tseke ng embahada ng UAE. Kailangan mong 
maging handa sa paglalakbay sa loob ng isang 
linggo mula sa iyong visa na issued sayo.  

Anong mga gastos ang kasama sa 
contrata? 

Ang mga gastos sa iyong paglalakbay at visa 
ay sakop at wala kang mga gastos sa 
accommodation. Kami, TERA, ay magbabayad 
para sa iyong paglalakbay. Sa sandaling 
mailagay ka sa isang tagapag-empleyo sa 
Dubai, babayaran ng employer ang TERA para 
sa mga gastos ng iyong paglalakbay. 

Ano ang kailangan mong bayaran? 

Kailangan mong magbayad para sa: 

 iyong sariling passport; 

 anumang paglalakbay papunta at mula sa 
pre-departure training at briefings bago ka 
umalis; at anumang paglalakbay sa 
paliparan para sa iyong paglipad patungong 
Dubai. 

Anong pagsasanay at suporta ang 
ipagkakaloob? 

Nais namin na magtagumpay ka, maging 
maligaya at nasiyahan, kaya tutulungan ka 
namin sa  

lahat ng aming makakaya. Matatanggap mo ang 
sumusunod na pagsasanay at suporta: 

 Training Pre-deployment training at 
briefings bago maglakbay sa Dubai. 

 3 araw na pagsasanay ng domestic worker 
ng UAE kapag dumating ka sa Dubai 

 Masinsinang pagsasanay sa trabaho para 
sa isang buwan sa Dubai. 

 Patuloy na mentoring mula sa iyong 
superbisor na maaari kang makipag-ugnay 
para sa suporta at payo. 

 Kami ay regular na nakikipag-ugnay sa iyo 
at sinusubaybayan ang iyong 
kapakanan(welfare). 

Magiging Bayarin Ka Sa Pagsasanay? 

Hindi. Hindi ka makakatanggap ng suweldo 
hanggang sa ikaw ay ilagay sa isang pamilya. 
Gayunpaman, makakatanggap ka ng libreng 
accommodation, pagsasanay, pagkain, 
paglalakbay at mga gamit sa banyo sa panahon 
ng iyong pagsasanay. Dapat mong tiyakin na 
mayroon kang sapat na pondo upang masakop 
ang iyong mga gastos sa panahon ng 
pagsasanay bago mo matanggap ang iyong 
unang pagbabayad sa suweldo. 

Papaano Ka Babayaran? 

Ang iyong suweldo ay awtomatikong ideposito 
sa iyong bank account bawat buwan sa 
pamamagitan ng isang sistema ng pamahalaan 
na nagsisiguro na ang iyong sahod ay 
binabayaran nang buo at sa oras. 

Gaano katagal ang iyong kontrata at 
kailan mo ito makikita? 

Ang iyong kontrata ay para sa dalawang taon na 
initiailly. Kung tumatanggap ng isang alok sa 
trabaho makakatanggap ka ng isang kopya ng 
iyong kontrata nang maaga. Kami ay 
magsasalita sa iyo sa pamamagitan ng ito at 
hayaan mong humingi ng anumang mga 
katanungan upang ikaw ay komportable sa mga 
ito bago ka mag-sign ito. 

Paano kung hindi mo gusto ang 
trabaho at gustong bumalik sa 
bahay? 



 

Kung iniiwan mo ang iyong trabaho sa loob ng 
anim na buwan, kakailanganin mong bayaran 
ang TERA para sa iyong paglalakbay patungo at 
mula sa Dubai. Tingin namin ito ay 
makatarungan dahil kakailanganin naming 
magbayad ng ilang mga gastos para sa iyong 
visa (USD $ 1,000) bilang karagdagan sa iyong 
mga gastos sa paglalakbay at din mamuhunan 
ng oras at pera sa paghahanap sa iyo ng kapalit. 
Magugol din kami ng maraming oras at pera sa 
paghanda sa iyo para sa Dubai at sa iyong 
pagkakalagay. 

Ano ang iyong mga karapatan? 

Mayroon kang maraming mga karapatan sa 
batas ng UAE bilang isang domestic worker. 
Narito ang ilan sa mga mahahalagang bagay: 

 Mayroon kang karapatan sa isang araw ng 
pahinga bawat linggo 

 Mayroon kang karapatan sa isang kopya 
ng iyong kontrata sa iyong sariling wika, na 
ipinakita sa iyo bago maglakbay sa UAE 

 Ang karapatan na walang pagnanakaw sa 
sahod 

 Ang karapatan na walang pagkaalipin sa 
utang 

 Ang karapatan na umalis sa iyong trabaho 
at umuwi 

 Ang karapatang baguhin ang mga 
tagapag-empleyo 

 Ang karapatan na maging malaya mula sa 
pang-aabuso at pagsasamantala 

Saan Ako Magiging Live? Kailangan 
ba akong magbayad ng upa? 

Ang iyong tagapag-empleyo ay magbibigay sa 
iyo ng isang pribadong silid sa kanilang 
modernong bahay upang manirahan, walang 
bayad sa sandaling mailagay ka. 

Sa panahon ng iyong unang ilang araw sa Dubai 
ay makikita mo sa trayser accommodation 
habang nakatanggap ka ng pagsasanay at 
naghihintay na mailagay. 

Magkakaroon ba ng anumang 
pagbabawas mula sa iyong Salary o 
Extra Charges? 

Wala. Labag sa batas para sa iyong tagapag-
empleyo na kumuha ng anumang pagbabawas 
mula sa iyong suweldo. Kung ang iyong 
tagapag-empleyo ay kumukuha ng pera mula sa 
iyong suweldo mangyaring mangyaring 
makipag-ugnay sa amin sa lalong madaling 
panahon upang matulungan ka namin. 

Anong uri ng suporta ang mayroon 
ka? 

Kapag dumating ka sa Dubai ay matutugunan ka 
ng aming ahensiya sa placement partner; isang 
pamahalaan na inaprubahan ng Ministry of 
Labor Agency na nag-specialize sa paglalagay 
ng mga domestic worker. 



 

Dadalhin ka nila sa iyong tirahan kung saan 
matutugunan mo ang iyong superbisor na 
tutulong sa iyo na manirahan at magbigay sa iyo 
ng payo at paglilibot sa iyong tirahan. Ang iyong 
unang buwan sa Dubai ay isasama ang 
pagsasanay at pagpupulong ang mga potensyal 
na pamilya na maaari mong mailagay. Sa unang 
anim na buwan ng iyong pagtatrabaho 
makakatanggap ka ng patuloy na suporta sa 
pagsasanay at mga pagsusuri mula sa aming 
ahensya ng kapareha. Makikipag-ugnay din 
kami upang suriin ka at tiyaking ang lahat ay 
okay.  

Ano ang magiging iyong oras ng 
pagtatrabaho? 

Karaniwang gagana ka ng 10-12 oras bawat 
araw, 6 na araw bawat linggo. Makakatanggap 
ka ng isang araw ng pahinga bawat linggo. Ito ay 
batas para sa iyo na makatanggap ng 12 oras ng 
pahinga sa bawat 24 na oras. 

Paano kung hindi mo gusto ang iyong 
tagapag-empleyo? 

Pinagsisikapan namin na itugma ka sa tamang 
employer bago ka ilalagay at lagi mong 
matugunan ang iyong tagapag-empleyo bago ka 
mailagay sa kanila. Kung mayroon kang 
anumang mga alalahanin sa kanila sa yugtong 
iyon maaari mong piliin na hindi mailagay sa 
kanila. Sa sandaling nailagay ka na, sa ilang 
mga sitwasyon maaaring posibleng baguhin ang 
mga tagapag-empleyo kung ito ay kapwa 
nagpasya na hindi ka naitugma. 

Paano ka makikipag-ugnay sa iyong 
pamilya?  

Ang iyong tagapag-empleyo ay magbibigay sa 
iyo ng access sa internet sa kanilang bahay 
nang walang bayad. Mas mainam para sa iyo na 
magkaroon ng iyong sariling device upang ma-
access ang internet, ngunit maaaring maging 
okay ang iyong pamilya sa pagbibigay sa iyo ng 
access sa isa sa kanilang mga device kung 
kinakailangan. 

Ano ang mangyayari sa dulo ng iyong 
kontrata? 

Kung nagawa mo na rin pagkatapos ay maaari 
mong piliin na pahabain ang iyong kontrata o 
hilingin na mailagay sa ibang employer. Maaari 
mo ring piliin na bumalik sa bahay. 

Maaari mo bang mag-unlad at kumita 
ng mga pagtaas ng suweldo habang 
lumalaki ka? 

Oo. Ang aming partner agency sa Dubai ay 
nagpapatakbo ng isang sistema upang 
pahintulutan kang lumipat ng mga grado habang 
natututo ka at maging higit na karanasan. 

Makakaapekto ba ang pagbabago ng 
iyong kontrata kapag nakarating ka 
sa Dubai? 

Hindi. Kung ito ay, mangyaring makipag-ugnay 
sa amin sa lalong madaling panahon. 

Sino ang nagbabayad para sa lahat ng 
iyong mga gastos sa placement? 

Sinasaklaw ng ahensiya ang mga gastos na ito 
hanggang sa mailagay ka. Sa sandaling 
mailagay ka sa isang pamilya, ibabalik ng 
pamilya ang ahensiya para sa gastos ng iyong 
paglalakbay at pangangalap.  

Ito ba ay isang problema kung hindi 
ka nagsasalita ng Arabic? 

Hindi. Halos lahat sa UAE ay nagsasalita ng 
Ingles. Samakatuwid ang Ingles ay mahalaga. 
Gayunpaman, ang Arabic ay isang karagdagang 
asset at ginustong.  



 

Maaari bang makakuha ng trabaho 
ang iyong pamilya at mga kaibigan? 

Oo, kung natutugunan nila ang mga minimum na 
kinakailangan at ipasa ang interbyu. Hilingin sa 
kanila na mag-apply online 
https://www.ethicalrecruitmentagency.com  

Ano ang gusto ng Dubai? 

Ang Dubai ay isang napaka-modernong, 
kapana-panabik at mayayamang lungsod. 
Habang ang populasyon ng UAE ay nasa paligid 
ng 9.2 milyong katao, lamang 1.5 milyon sa 
kanila ang katutubong Emiratis. Ang iba pang 
7.8 milyon ay mga ekspatriate at mga 
migranteng manggagawa na katulad mo. 

Ito ay isang mainit na bansa na may mga 
temperatura na bihirang bumabagsak sa ibaba 
25 degrees Celsius. Sa tag-init na 40 degrees ay 
normal sa labas, gayunpaman halos lahat ng 
mga tahanan, mga kotse, mga shopping center, 
hintuan ng bus at kahit istasyon ng tren ay may 
air conditioning. Ang Dubai ay may napaka-
moderno at murang sistema ng tren. Ang Dubai 
ay may maraming mga bagay upang makita 
tulad ng pinakamataas na gusali sa mundo, ang 
Burj Khalifa. 

Ang UAE ay isang Muslim na bansa kaya ang 
alak ay mahigpit na kinokontrol. Ngunit 
pangkalahatang ito ay isang medyo 
mapagpahintulot na bansa dahil sa bilang ng 
mga dayuhan na naninirahan doon. 

Bakit Napakaraming Bagay na Libre 
para sa Iyo? 

Ligal na ngayon sa UAE para sa mga domestic 
worker na magbayad para sa kanilang mga visa, 
travel at recruitment fee. Ayon sa batas, dapat 
bayaran ng mga employer ang mga bagay na ito 
para sa iyo. 

Ang iyong tirahan, pagkain at mga gamit sa 
banyo ay libre dahil ang mga ito ay nakabatay sa 
halaga ng iyong trabaho.

 
 

Isang Halimbawa sa Araw ng Trabaho 

6-11am                      
Morning Shift 

 Maghanda ng almusal 
 Malinis 

 Hugasan 

 Linisin 

 

 

 

11am-3pm                    
Break 

 Tanghalian 
 Rest 

 

 

 

 

 

3pm-8pm                       
Night Shift 

 Pamamalantsa 
 Childcare 

 Maghanda ng 
hapunan 

 Hugasan 



 

 Prepare 

dinnerash up 

 

Tungkol sa amin 
Ang Ethical Recruitment Agency (TERA) ay nakatuon sa etikal na recruitment. 

Ang aming misyon ay upang tulungan ang mga migranteng manggagawa na makinabang ng higit sa 
kanilang trabaho. Naniniwala kami na ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay maaaring magdala ng mga 
transformative benefits sa manggagawa, sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. Nais naming 
tulungan ang mga tao na mapagtanto ang mga benepisyong iyon habang pinoprotektahan sila mula sa 
mapagsamantalang rekrutment at kaayusan sa trabaho. 


