
Ang New Jersey Asyano -Amerikano Legal  na 
Proyekto (NJ-AALP) ay isang inisyatibo ng 
Asyano-Amerikano Legal na Depensa at 
Edukasyon na Pondo (American Legal Defense 
and Education Fund (AALDEF).  
 
Itinatag noong 1974, ang AALDEF ay 
itinataguyod at pinangangalagaan ang 
karapatang sibil ng mga Asyano- Amerikano sa 
mga usapin tulad ng karapatan ng imigrante, 
karapatan sa pagboto, ekonomikong hustisya, 
karahasan sanhi ng galit, at maling asal ng 
kapulisan. Libo-libong mga Asyano- 
Amerikanong manggagawa ang nakatanggap na 
ng libreng legal na tulong sa pamamagitan ng 
AALDEF sa mga klinika ng Karapatan ng 
Mangagawa, at ang AALDEF ay matagumpay na 
ikinatawan ang higit sa 200 manggawang hindi 
nabigyan ng nararapat na minimum na pasahod 
at bayad sa overtime na labag sa batas.  

 
 Ang NJ-AALP ay tinatanggap ang  lahat uri ng 
tulong para sa mga patuloy na mga gawain nito. 
Mangyaring iparating ang lahat ng katanungan 
kay Alex Saingchin, Director, NJ-AALP, sa 
asaingchin@aaldef.org o 888-406-1555.    
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Mangyaring makipag-ugnayan sa amin 
kung nais mong makapunta sa isa sa 
aming mga libreng legal na klinika o 
seminar, nangangailangan ng legal na 
masasanggunian, o kailangan mo ng  
tulong para sa isang pagtatalo sa  
trabaho. 
 
Alex Saingchin 
Director, NJ-Asian American Legal 
Project 
888-406-1555 
asaingchin@aaldef.org  
 
Asian American Legal Defense and 
Education Fund (AALDEF) 
99 Hudson Street, 12th Floor 
New York, NY 10013-2815 
212-966-5932 
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Makipag-ugnayan  
sa Amin  

Suportahan ang NJ Asyano 
-Amerikano na Komunidad  

Ipinagtatanggol ang mga karapatang 

sibil ng mga Asyano-Amerikano  

mula 1974  



Ang New Jersey Asyano -Amerikano Legal  na 
Proyekto (New Jersey Asian American Legal 
Project [NJ-AALP]) ay isang inisyatibo ng 
Asyano- Amerikano Legal na Depensa at  
Edukasyon na Pondo (American Legal Defense 
and Education Fund (AALDEF) upang  
matugunan ang hindi nasasagot na  
p a n g a n g a i l a n g a n g  l e g a l  n g  m g a  
Asyano-Amerikano sa New Jersey.  
 
Kahit na mayroong higit sa kalahating milyong 
Asyano-Amerikanong nakatira sa New Jersey, 
kaunting lamang ang naroroon upang  
matulungan sila na malampasan ang mga balakid 
sa kultura at lengguwahe na kanilag kinahaharap 
kapag nangangailangan ng mga serbisyong legal.   
 
Maraming mga Asyano-Amerikano ang hindi 
nakakukuha ng legal na tulong dahilan sa hindi 
sila nakapagsasalita ng Ingles ng mabuti o  
napapaharap sa mga kultural na balakid na  
nagpapahina ng kanilang loob sa pagkuha ng 
tulong. Bukod dito, maraming Asyano-
Amerikano ay hindi alam ang kanilang mga 
karapatang legal at responsibilidad sa ilalim ng 
batas ng U.S. At ang mga hindi nakaaalam ay 
madalas na hindi nagagamit ang kanilang mga 
karapatan dahilan sa takot na maka-aapekto sa 
kanilang estado sa imigrasyon, kanilang trabaho, 
o kanilang mga pamilya. Ang mga mangggawa 
na walang papel ay lalong naaapektuhan dahilan 
sa sadya o hindi tuwirang banta ng kanilang 
pinagtatrabahuhan na isusumbong sila sa mga 
kinaukulan kung sila ay nagreklamo hinggil sa 
mga paglabag sa lugar ng trabaho.    
 
Ang Nj-AALP ay naglalayong matugunan ang 
kakulangan sa mga legal na serbisyo sa  
pamamagitan ng pagkakaloob ng edukasyon sa 
komunidad at nagiging daan bilang tulay sa legal 
na sistema. 

Hinggil sa NJ-Asyano-
Amerikano Legal na 
Proyekto  

Libreng Klinikang Legal 
Kami ay nag-aalok ng buwanang libreng  
klinikang legal, nagbibigay ng libreng legal na 
pagpapayo sa mga usapin sa trabaho o 
imigrasyon.  

___ 
 

Edukasyon sa Komunidad  
Kami ay nagsasagawa ng pagsasanay sa  
edukasyon at “Alamin ang Iyong mga 
Karapatan” na pagsasanay para mabigyang 
kaalaman at edukasyon ang mga Asyano-
Amerikano hinggil sa kanilang mga pangunahing 
legal na  karapatan. 

___ 
 

Pagsangguning Legal  
Kami ay nagbibigay at nag-aayos ng legal na 
pagsasangguni sa mga lokal na abogado at 
tagabigay ng serbisyong legal na maaaring  
makipag-usap sa iyo gamit ang iyong sariling 
lengguwahe.  

___ 
 

Legal na Representasyon 
Kami ay nagkakaloob ng legal na  
representasyon para sa mga habulin sa  
trabaho tulad ng hindi nabayarang sahod/
habulin sa oras, at mga mapanganib na 
kalagayan sa mga mababang-sahod na 
Asyano-Amerikanong manggagawa. 

___ 
 

Pag-oorganisa sa Komunidad  
Kami ay tutulong sa iyo at sa iyong kasamahan 
sa trabaho upang lumaban sa iyong  
pinagtatrabahuhan upang makuha ang  
anumang sahod na para sa iyo, at mapabuti ang 
kalagayan sa iyong trabaho.  
 
 
 

Serbisyo ng Proyekto  

K A R A P A T A N  N G  M G A  
MANGGAGAWA 
Ikay ay pinangangalagaan ng halos lahat ng batas sa 
pagtatrabaho – walang kinalaman sa iyong 
estado sa imigrasyon.  
 

Ikaw ay dapat na binabayaran ng hindi mababa sa NJ 
minimum na pasahod na $6.15/oras. Sa Oktubre 1, 
2006, ang minimum na pasahod ay tataas  
sa $7.15/oras.  
 

Kung ikaw ay nagtatrabaho ng higit sa 40 oras sa 
alinmang linggo, ikaw ay nararapat sa 1.5 ulit ng 
iyong regular na pasahod.  
 

Hindi naayon sa batas para sa isang  
nagpapatrabaho na magkaroon ng diskriminasyon 
laban sa sinuman dahilan lang na ang taong iyon ay 
Asyano, babae, o dahil sa kanilang relihiyon o  
pinagmulang nasyon.  

___ 
 

KARAPATAN NG MGA UMUUPA  
Ikaw ay pinangangalagaan ng halos lahat ng batas sa 
pabahay – walang kinalaman sa iyong estado 
sa imigrasyon.  
 

Ang mga nagpapa-upa ay may tungkulin na 
panatilihin ang kanilang pinauupang pag-aari sa isang 
ligtas at disenteng kalagayan. Ito ay kasama ang 
mga:  
 

• Pagpapanatili ng initan, mainit at malamig na 
tubig, gas at elektrisidad  

• Pag-aayos sa bubong, bintana, at dingding  
• Panatilihing walang peste sa upahang lugar. 
• Pagbibigay ng gumaganang mga kandado at 

pintuan.  
 

Ang nagpapaupa sa iyo ay hindi maitataas ang 
iyong upa o gantihan ka dahilan sa  
pagsusumbong ng mga paglabag sa pabahay 
at kalusugan, o pagpapatupad ng iyong mga  
karapatan sa ilalim ng pag-uupa.  
 

Hindi naayon sa batas para sa isang nagpapa-upa 
na may diskriminasyon laban sa sinuman dahil ang 
isang tao ay Asyano, isang babae, o dahilan sa 
kanilang relihiyon.  

Alamin ang Iyong mga 
Karapatan!  


