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Ang Edukasyon ay Walang Hangganan

ALAY NG UFCW CANADA PARA SA  
MIGRANTENG MANGGAGAWA  

SA TAONG 2013

SCHOLARSHIP 

Pagtatatuwa:   Ang UFCW Canada ay hindi dapat pinapalagay na mayroong responsibilidad 
ukol sa mga aplikasyong mawawala, mapupunta sa ibang tirahan, o kaya’y hindi 
matatanggap sa ganap na takdang petsa ng kaukulang deadline.  Responsibilidad ng 
aplikante ang tiyakin at siguruhin na tama ang aplikasyon, malinaw at madaling maintindihan 
ang pagkakasulat ng aplikasyon, at maipadala ang aplikasyon sa tama at akmang paraan.   
Lahat ng aplikasyong matatanggap ay magiging pag-aari ng UFCW Canada. 
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ng pangingibang bansa kalakip ang pag-asang  makapagbibigay ng magandang 
kinabukasan para sa mga anak ay kadalasang magkatuwang sa bawat desisyon ng 
isang migranteng manggagawa.  Bilang pinakamalaking pribadong sektor na unyon 
sa buong bansa ng Canada, ang UFCW Canada ay sadyang nakakaunawa sa 
kahalagahan ng edukasyon.  Dahil sa pananaw na ito, napagpasiyahan ng UFCW 
Canada na mag-alok ng dalawampung (20) scholarship sa mga anak, apo, kapatid, 

o pamangkin ng migranteng manggagawa.  Bawat scholarship ay nagkakahalaga ng limandaang 
dolyar ($500.00 CDN).  Simula noong 2010, ang Scholarship na Alay ng UFCW Canada para sa 
Migranteng Manggagawa ay nakakalap nang mahigit na siyam na libong aplikasyon mula sa iba’t-
ibang sulok ng mundo at nakakuha ng dalawampu’t-limang mahuhusay na mga batang nanalo. 

Huling Araw ng Pag-aapply: 

Ika-31 ng Disyembre, 2013 sa ganap na alas singko ng hapon.  Ang mga batang mananalo ang siya lamang makakatanggap 
ng pasabi sa pamamagitan ng nakarehistrong koreyo o email bago dumating ang ika-31 ng Mayo, 2014.

Mga Pamantayan ng Scholarship:

Ang mga migranteng manggagawa na pumasok sa Canada na sumailalim sa pamamagitan ng 
Temporary Foreign Workers Program katulad ng live-in caregiver, pana-panahunang manggagawa sa 
pansaka, o isang pansamantalang manggagawa sa anumang kalakalan ( “ang aplikante”) ang maaaring 
mag-apply.  Ang bawat aplikante ay maaaring mag-numina o magmungkahi ng kaniyang anak, apo, 
kapatid, o pamangkin.

Ang taong numinado ng aplikante ay maaaring naninirahan sa ibang bansa, maaaring may ibang 
nasyonalidad, may edad na apat hanggang dalawampung taong gulang, at dapat ay kasalukuyang 
nag-aaral o may planong mag-aral sa isang institusyong pang-edukasyon.

Ang aplikasyon ay kailangang kumpleto sa impormasyon upang mapasali at maisaalang-alang sa pagpili 
ng sinumang magwawagi.  Ang bawat aplikasyon ay hindi isasauli ng UFCW Canada sa mga aplikante.  
Higit sa lahat, ang desisyon ng UFCW Canada sa pagbibigay at pagpili ng mga taong magwawagi ng 
scholarship ay ganap at hindi maaaring ilagay sa masusing pagsisiyasat. 

Mag-apply sa pamamagitan ng koreyo:
 
Kumpletuhin ang aplikasyon para sa Scholarship na Alay ng UFCW Canada sa mga Migranteng 
Manggagawa na nakapaloob dito at ipadala sa pamamagitan ng koreyo sa:

UFCW Canada Migrant Workers Scholarships 2013 
300-61 International Boulevard, Toronto, Ontario, Canada, M9W 6K4

Mag-apply online: 

www.ufcw.ca/migrantscholarships 

A

Ang mga aplikasyon na makukuha online ay isinalin sa mga sumusunod na wika:  Ingles, Pranses, 
Espanyol, Pilipino, opisyal na Intsik (Mandarin), at Thai.
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