
Ang Canada Pension Plan (CPP) ay 
maaaring maging basehan ng iyong 
retirement income. Ito ay pamamalagi 
sa Canada pagkatapos ng higit na 
edad 18 taong gulang. pamamalagi sa 
Canada pagkatapos ng higit na edad 18 
taong gulang.

Ang Old Age Security (OAS) at 
Guaranteed Income Supplement
(GIS) ay batay sa 40 taong pamamalagi 
sa Canada pagkatapos ng higit na 
edad 18 taong gulang. Ang pederal 
na pamahalaan ay may mga espesyal 
na kasunduan sa ilang mga bansa na 
maaaring makatulong sa karagdagan 
ng iyong OAS pension, subalit hindi ito 
pangkalahatan. Ang iba ay di makaka-
tanggap ng kabuoang halaga ng OAS.

Ang Municipal Pension Plan – isang paycheque 
habang-buhay
Ang enrolment sa Municipal Pension Plan (MPP) ay maaaring 
maging pinakamahalagang asset para sa inyong buhay habang ikaw  
ay nagtratrabaho, pangalawa lamang sa sahod na kinikita.

Ano ang Municipal Pension Plan?
Ang Municipal Pension Plan ay isang savings plan pang retiro na hinu-hulugan 
mo at ng iyong amo habang ikaw ay nagtratrabaho. Pagkatapos mo mag-retiro, 
igagarantiya nito ang buwanang kabayaran na iyong maaasahan.

Bakit napakahalaga ang Municipal Pension Plan?
• Malalaman mo kung magkano ang iyong magiging retirement income.
• Ang pension ay garantisado habang ikaw ay nabubuhay, at maaari kang pumili 

ng kabayaran para sa iyong asawa.
• Ito ay tiyak at wala ka ng aalalahanin pa. At di kailangan pamahalaan.

Ang Municipal Pension Plan ay nagbibigay ng:
• Garantisadong pension pang habang buhay.
• Access sa extended health at dental benefits.

ANG MUNICIPAL PENSION PLAN –  
Isang paycheque habang-buhay

MAHALAGANG IMPORMASYON PARA SA  
MGA MIYEMBRONG BUMABALIK IN-HOUSE

Paano naman ang CPP, OAS, at GIS?

SA KARAGDAGANG MGA KATANUNGAN? NARITO ANG 
HEU UPANG TUMULONG. 
Tumawag sa 1-877-476-7184 o mag email sa plandesign@
heu.org. Maaari mo ring diretsong tawagan ang MPP staff 
sa 1-800-668-6335.

basahin ang likod >



Paano gumagana ang pension:
Pagkatapos mag retiro, ang MPP ay magbabayad ng  
garantisadong buwanang kita batay sa isang pormula gamit ang iyong 
kabuuang taon ng serbisyo (pensionable service), ang katampatan ng 
pinakamataas na sahod sa loob ng 5 taon, at porsyentong bilang (1.9%). 
bilang. 

Sa bawat paycheque, ikaw at ang iyong amo ay magbibigay ng kontribusyon sa plan. 
Ang halaga ng iyong kontribusyon ay 8.61%, at ang halaga ng kontribusyon ng iyong 
amo ay 8.71%. Bagamat may kaltas ang buwanan mong sahod, garantisado namang may 
matatangap ka sa iyong pag-retiro. Ngayon ang akmang panahon na sumapi sa MPP lalo 
na at may dagdag na sahod bilang empleyado ng health authority.

Paano kung bahagi na ako ng MPP bago pa natanggalan ng 
kontrata o sa ibang empleyo?
Ang isang membro ay mananatiling kasapi. Ang iyong kontribusyon sa MPP ay 
maari mong ipagpatuloy.

Maari ba akong sumali sa Municipal Pension Plan?
Oo! Eto ang mga patakaran para sa bawat uri ng empleyo.

Mga regular na FULL-TIME na empleyado:

Ikaw ay naka-enroll sa Municipal Pension Plan.

Mga regular na PART-TIME na empleyado:

Kung hindi ka kasalukuyang empleyo. 
Kung ikaw ay part-time at hindi ka sigurado kung dapat kang sumapi Municipal 
Pension Plan, mangyaring tawagan ang aming hotline sa 1-877-476-7184 para 
humingi ng karagdagang impormasyon, o kaya’y  
mag-email sa plandesign@heu.org.

[Filipino]

PARA SA KARAGDAGANG 
impormasyon patungkol sa iyong 
pension, ibang benepisyo at nalalapit na 
Zoom info sessions patungkol sa MPP, 
pumunta sa www.heu.org/cssw-return


