
Mga Karapatan sa Akomodasyon ng Mga Manggagawang Buntis
Gabay para sa Mga Employer at Empleyado sa Estado ng Washington

Nagbibigay ang mga batas sa akomodasyon sa pagbubuntis ng mga partikular na 
proteksyon sa mga karapatang sibil para sa mga empleyadong buntis. Sa ilalim ng 
batas ng Washington (RCW 43.10.005), dapat ibigay ng lahat ng employer na may 
15 o higit pang empleyado ang mga akomodasyong ito.

Ano Ang Mga Batas sa Akomodasyon sa Pagbubuntis?

Sa ilalim ng batas ng Estado ng Washington, ang employer ay hindi maaaring:

• Mabigo o tumangging tulungan ang isang empleyadong buntis, maliban na lang kung magdudulot ang paggawa nito 
ng “hindi nararapat na paghihirap (undue hardship)”;

• Gumanti laban sa isang buntis na empleyadong humihiling ng pagbabago sa kanyang kapaligiran sa trabaho;
• Tumangging magbigay ng mga pagkakataon sa trabaho sa isang kwalipikado sanang empleyado nang dahil sa 

kanyang mga pangangailangan; o
• Hingin sa empleyadong buntis na lumiban o mag-leave kung may maibibigay namang alternatibong solusyon.

Tinutukoy ng batas ang “hindi nararapat na paghihirap” bilang, “isang aksyong nangangailangan ng makabuluhang 
kahirapan o gastos.”

Maaaring humiling ang mga employer ng isang nakasulat na tala mula sa isang 
propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na ibinabalangkas ang 
pangangailangan para sa pagbabago kapag hihilingin ng isang empleyadong 
buntis ang:

• Mga madalas, mas mahaba, o flexible na pagpunta sa banyo;
• Pagbabago ng patakaran ukol sa pagbabawal na kumain o uminom;
• Pag-upo o pagpapahintulot sa mas madalas na pag-upo ng empleyado; at
• Pagtanggi sa pagbubuhat nang higit pa sa 17 libra o pound (7.7 kilogramo).

Maaaring humiling ng mga partikular na pagbabago ang mga empleyadong 
buntis sa kanilang kapaligiran sa trabaho para makatulong sa kanilang kondisyon 
sa pagbubuntis at kalusugan pagkatapos ng kapanganakan ng bata, tulad ng 
pangangailangang magpasuso o maglabas ng gatas. Dapat tuparin ng mga 
employer ang kahilingan ng isang empleyadong buntis para sa:

Anong Mga Karapatan sa Akomodasyon ang 
Mayroon ang Mga Buntis na Empleyado?

Tanggapan ng Attorney General ng Estado ng Washington
Wing Luke Civil Rights Unit
www.atg.wa.gov/wing-luke-civil-rights-division

Ano ang Mga Ipinagbabawal na Gawi?

Tumatanggap ang Civil Rights Unit ng Attorney General ng Estado ng Washington ng mga reklamo mula sa mga empleyadong 
buntis na maaaring nalabag ang mga karapatan sa lugar ng trabaho.

Makipag-ugnayan sa amin sa pregnancy@atg.wa.gov o mag-iwan ng mensahe sa aming linya nang walang bayad sa  
(833) 660-4877.

Maaari ka ring magpasa ng reklamo online sa:  www.atg.wa.gov/pregnancy-accommodations

Paano Ako Mag-uulat ng Paglabag sa Aking Mga Karapatan sa Pagbubuntis?

Ibinigay ang sheet ng impormasyong ito bilang mapagkukunan para sa pangkalahatang edukasyon at hindi ito ibinigay para sa layuning makapagbigay ng anumang uri ng legal na payo.

• Muling pagsasaayos ng trabaho, kabilang ang pagbabago ng iskedyul 
ng trabaho, muling pagtatalaga ng trabaho, pagbabago ng istasyon ng 
trabaho, o pagbibigay ng kagamitan;

• Pansamantalang paglipat sa posisyong hindi gaanong nakakapagod o 
mapanganib;

• Pag-angkop ng iskedyul para sa mga pagbisita sa doktor bago manganak; at
• Anumang karagdagang akomodasyong maaaring kailanganin ng empleyado.
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