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Mensahe mula sa Director, 
Office of the Ombuds

Ang Eaton ay naging sobrang busy nitong 18 
buwan mula nang isinagawa ang aming huling 
Report of the Ombuds Office. Bilang resulta ng 
maraming mga pinamuhunan, ang Eaton ay 
nagdagdag ng higit sa 30,000 mga bagong 
empleyado. Mula nang namuhunan, aming 
ipinakilala ang Ombuds na programa sa 
karamihan nitong mga bagong empleyado sa 
higit sa 90 site sa buong mundo. Maligayang 
pagbati sa Ombuds program! 

Ang ulat na ito, na sumasagot sa panahon ng 
Enero 2013 - Hunyo 2014, ay magbibigay buod 
sa data ng aming mga ginawang kaso mula sa 
higit sa 2,700 mga empleyado na nakipag-
ugnayan sa amin nitong 18 buwan na 
panahon. Ang ulat na ito ay magkakaloob rin 
ng isang maiksing malawakang pananaw sa 
anim na mga bagong bansa kung saan 
ipinakilala ang programa, bibigyang diin ang 
aming mga saligang aktibidad, ipaliliwanag 
ang mga tungkulin at responsibilidad ng 
Ombuds Office, at isasalarawan ang ilang mga 
karaniwang kase ng Ombuds. Gusto kong 
pasalamatan ang lahat ng mga empleyado 
mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo, na 
kusang nagkaloob ng mga sipi na ginamit 
namin sa ulat na ito. Ang disenyo sa pabalat 
ay mula sa isa sa maraming mga poster ng 
Ombuds na malapit nang magiging available 
sa mga iba’t ibang lokasyon sa mundo.

Mula pa noong 2002, ang Ombuds Office ay 
nagkakaloob ng bukod-tanging mapagkuku-
hanan ng impormasyon at tulong para matiyak 
na ang mga pinahahalagahan at pilosopiya ng 
Eaton ay napa¬patupad at gumagana sa 
buong organisasyon. Kung ayo ay may mga 
ikinababahala na may kinalaman sa trabaho, 
ang Ombuds Office ay isang kompi¬densyal na 
mapagkuhanan ng impormasyon at tung kung 
saan kayo makakahanap kayo ng isang Eaton 
Ombuds na may karanasan at kaalaman sa 
aming kultura, mga pinapahalagahan, at 
pamamalakad para mapakinggan at tulungan 

kayong magtrabaho sa gitna ng inyong 
situwasyon. Ang aming mga serbisyo ay 
nakakadagdag - pero hindi nito pinapalitan o 
nakikipaglaban sa - mga pormal na paraan ng 
Eaton tulad ng inyong manager, ang Global 
Ethics at Compliance Officer, o Human 
Resources.  

Noong Mayo 2014, si Evan Arrowsmith, ang 
Field Ombuds para sa North America, ay 
nagretiro. Ang kontribusyon ni Evan sa opisina 
ay mami-miss. Malugod namin siyang binabati 
at nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang 
napakaraming taong serbisyo. 

Ang ulat na ito ay isang oportunidad para sa 
amin, para hindi lamang magbigay imporma-
syon, ngunit para maabot rin ang ating 
komunidad ng mga empleyado at ipabago ang 
ating pananagutan para maging isang mabilis 
tumugon, at madaling mapuntahan bilang 
isang ligtas na lugar na kompidensyal, hindi 
pormal at walang kinikilingan, kung saan 
maaaring matalakay ng mga empleyado ang 
anumang isyu o ikinababahala sa lugar ng 
trabaho. Salamat sa inyong pagtitiwala.

Nilikha namin ang Ombuds Office ng higit nang 12 taong nang 
nakaraan na may layunin na magkaloob sa aming mga 
empleyado ng isang lugar kung saan sila ligtas at kompiden-
syal na masasabi ang anumang ikinababahala o isyu sa lugar 
ng trabaho. Ang karamihan sa mga empleyado, kapag may 
dilema o problema sa trabaho, ang pangunahing ginagamit ay 
ang mga pormal na paraan tulad ng kanilang manager o 
Human Resources. Gayunman, aming kinikilala na may mga 
panahon na kapag makakagamit ng isang kompidensyal, 
walang kinikilingan o off the record na lugar tulad ng Ombuds, 
ito ay nagpapahintulot sa mga empleyado na magpakonsulta o 
maghanap ng paggabay sa isang ikinababahala na dili kaya’y 
maaaring hindi nasabi. 

Mula nang ito’y nabuo noong 2002, higit sa 16,000 katao ang 
nakapunta na sa Ombuds Office para ipahiwatig ang kanilang 
mga ikinababahala - na nagpapakita ng tiwala na kanilang 
natatag sa alternatibong paraan ng resolusyon ng isyu na ito. 
Hinihikayat ko kayo na isaalang-alang ang paggamit ng 
mahalagang serbisyong ito tuwing kakailanganin.

Sa pamamagitan ng pagkakaloob sa mga empleyado ng 
oportunidad na makapagsabi ng mga isyu sa isang kompiden-
syal na paraan, ang Ombuds Office ay gumaganap ng isang 
mahalagang tungkulin sa pagpapakita ng pananagutan ng 
Eaton sa pagtatrabaho ng wasto. 

Ilene Butensky 
DIRECTOR, OFFICE OF THE OMBUDS

Certified Organizational 
Ombudsman Practitioner

Sandy Cutler, 
CHAIRMAN AND CEO

Ang Office of the Ombuds:   
Isang Independiyente at Kompidensiyal na 
Pinagkukuhanan ng Impormasyon at Tulong
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Ulat ng Aktibidad
Sa loob ng nakaraang labing-walong buwan, ang Ombuds 
team ay nagpakilala ng programa sa mga empleyado na 
Eaton sa mga bansa ng South Korea, Malaysia, South Africa, 
Turkey, Saudi Arabia at Japan. Kinalat rin ng pangkat ang 
programa sa higit sa 19.000 mga dating empleyado ng 
Coopera sa 14 mga bansa, at ang mga empleyado ay mula sa 
mga biniling kompanya na Jeil sa South Korea, Rolec sa 
Chile at Polimer Kaucuk saTurkey. Sa kabuuan, ang Ombuds 
ay nagkaloob ng on-site na training sa 172 mga pasilidad sa 
higit sa 40,000 mga empleyado ng Eaton sa buong mundo.

Dating Mga Cooper Site

Sino ang Gumamit sa Opisina

Mula nang bilhin ang Cooper 
noong 2012, ang Ombuds Office 
ay nagbigay ng panimulang 
training ng Ombuds sa higit sa 
19,000 mga dating empleyado 
ng Cooper sa loob gn 14 mga 
bansa at 93 mga site.

Halos isang quarter ng lahat ng 
mga kaso mula Enero 2013 ay 
mula sa mga lokasyon ng 
Cooper. 

172
nga site ang nabisita 
at nabigyan ng 
training

6
Mga Bagong Bansa

Para matiyak na kompidensyal, 
itinatabi lang ng Ombuds ang 
mga rekord ng mataas na 
antas na data. Walang mga 
detalyadong rekord ang 
itinatabi na magpapakilala sa 
sinumang indibiduwal na 
empleyado.

Technical/
Professional

20%
30%

Manager/
Supervisor

16%
11%

Opisina

5%
5%

Panlabas na 
Contact o Hindi 
Kilala

8%

Retirado/Dating 
Empleyado

2%
Naka-kontrata/
Temporary 
(Pansamanta-
lang Empleyado)

1%

46%
53%
Pabrika2,710

Total na Mga Kaso

30%
Asia Pacific

4%*
Europe, Middle 
East at Africa

North America
43%

Latin America at 
Caribbean

23%

Distribusyon ng Mga Kaso ayon sa Rehiyon

*  Ang Ombuds program ay hindi pa napapaki-
lala sa karamiahn ng mga bansa sa Europe sa 
rehiyon ng EMEA.

Ang Ombuds ay 
ipinakilala na sa 30 mga 
bansa na sumasaklaw 
sa 80 porsiyento ng 
lahat ng mga empleyado 
ng Eaton.

Mga Tumawag sa Ombuds Demograpiko ng Eaton

Senior Leader

2%
.05%



6 7

Japan
Noong Hunyo 2014, ang 
Ombuds program ay ipinakilala 
sa halos 300 mga empleyado sa 
apat na mga site sa Osaka, 
Kyoto at Tokyo, Japan, kasama 
na ang ilang mga dating 
lokasyon ng Cooper.

Turkey
Noong Marso 2014, nagsanay 
ang Ombuds team ng higit sa 
2,000 mga empleyado sa 
Ombuds program at Electrical 
at Hydraulics na mga opisina 
sa Istanbul at ang isang 
milyong square foor na 
hydraulic at industrcial hose 
plant sa Cerkezkoy, Turkey.

South Korea
Noong Mayo 2013, sina Ilene 
Butensky at Sophia Qiao ay 
bumisita sa South Korea at 
namuno sa 20 mga Ombuds 
training session sa higit sa 500 
mga empleyado mula sa 
Electrical, Vehicle, at Hydraulics 
na mga negosyo, kasama ng mga 
dating empleyado ng Cooper. Ang 
training ay isinagawa sa Busan, 
Seoul, Pyungtek at Hwasung.

South Africa
Noong Hunyo 2013, ang 
Ombuds team ay bumisita sa 
Wadeville, Kempton Park, 
Witbank, Vanderbijl Park, Cape 
Town, Durban at Richardsbay, 
South Africa,na nagsanay sa 
halos 500 mga empleyado mula 
sa Electrical, Hydraulics at 
Vehicle na mga negosyo sa 23 
mga sesyon.

Saudi Arabia
Noong Abril 2014, higit s 80 mga 
empleyado sa pasilidad ng 
Eaton sa Damamm, Saudia 
Arabia ang tumanggap ng 
training mula sa Ombuds team. 

Anim na Mga Bagong Bansa
Malaysia
Noong Mayo 2013, ang Ombuds 
program ay ipinakilala sa mga 
empleyado mula sa mga 
negosyo ng Electrical at 
Hydraulics sa Kuala Lumpur at 
Penang, sa Malaysia. 
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Pagsali sa IOA at  
Professional na Aktibidad
Sinusuportahan ng Eaton Ombuds team ang profession sa pama-
magitan ng mga outreach na aktibidad sa aming mga komunidad 
at pagsali sa International Ombudsman Association (IOA).

Abril 2013
Si Ilene Butensky ay nahirang sa 
Board of Directors ng Interna-
tional Ombudsman Association at 
nagtatrabaho bilang Treasurer ng 
Board. 

Abril 2014
Si Ilene Butensky ay nagsalita sa 
Spring Conference ng American 
Bar Association sa Miami, Florida 
tungkol sa paksa na “Introduction 
to Ombuds Practices (In-
troduksyon sa Mga Pamamal-
akad ng Ombuds.” BInigyang 
pansin ng talumpati ang 
kinabukasan ng mga pamamal-
akad ng Ombuds sa isang lugar 
tulad ng korporasyon. 

Hunyo 2014
Sina Sophia Qiao at Ilene Butensky ay 
nagsalita sa American Chamber of 
Commerce Japan sa Tokyo American 
Club. “Organizational Ombuds 
Programs – Their Role, Value and 
Impact (Ang mga Programa ng 
Organizational Ombuds  - Ang Tungku-
lin ng Mga Ito, Ang Halaga at Epeto)” 
ay ang itinanghal na paksa. 

Disyembre 2013
Si Gennette Tripari, field ombuds 
saLatin America at Caribbean na 
rehiyon, ay ang pangunahing 
tagapagsalita sa ika-labing anim 
na Brazilian Ombudsman Congress 
ng Brazilian Ombudsman 
Association sa Recife, Brazil. 
Itinanghal ni Genette ang imporma-
syon sa pangasiwaan ng Ombuds 
Office sa Eaton, kasama na ang 
pagpapatupad ng Ombuds Office, 
mga huwaran, mga estatistika, at 
mga estratehiya sa komunikasyon. 
HIgit sa 360 mga professional na 
Ombudsman sa buong Brazil ang 
lumahok sa Congress.

Mga Kategorya ng Kaso

Iba pa
2%

Mga Ugnayan sa 
Kasamahan sa Trabaho

4%
Trabaho at Career
16%

6%
Kaligtasan at Kalusugan

4%
Pamamahala at Pagsunod

8%
Pagtuturo sa Pamumuno

11%
Kabayaran

11%
Mga Benepisyo

10%
Pamamahala  
sa Pagganap

23%
Mga isyu sa  
Supervisor/Employee

Mga Panlabas na Contact
5%

Nagtuturo 
49%

Nagpapabilis 
49%

Decline
(Tanggihan)

2%
Mga Uri ng Suporta

Nagtuturo 
Nagaganap kapag ang Ombuds ay tumulong sa 
empleyado na malinaw ang isang isyu o 
tumutulong sa kanilang maunawaan ang 
kanilang mga opsyon at pinakamainam na paraan 
para mahikayat sila. Higit sa isa sa tatlo ng lahat 
ng coaching session ay nagtatapos sa isang 
rekumenasyon sa isang pormal na sangay tulad 
ng Human Resources o Etika. 

Nagpapabilis 
Nagaganap kapag binigyang awtorisasyon ng 
empleyado ang Ombuds na ipasa ang kanilang 
kaso sa isang pormal na sangay.

Decline (Tanggihan)
Nagaganap kapag ang isang ikinababahala ay 
sinasagot na ng isang pormal na sangay tulad ng 
isang legal na abogado o tagapayo o isang 
pormal na pamamaraan para sa karaingan. 
Nagaganap rin ang pagtanggi kapag hindi 
maka-ugnayan muli ng Ombuds ang empleyado.  
*  Lahat ng mga interaksyon sa Ombuds ay isang walang 

kinikilingan at nananatiling nakahanay at walang 
kinikilingan habang itinataguyod ang isang patas na 
proseso.
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Mga Karaniwang Senaryo
Ang Eaton Ombuds Office ay nakikipag-ugnayan o kita sa pamamagitan 
ng telepono o nang personal sa higit sa 16,000 katao mula nang nilikha 
ito at nakinig sa iba’t ibang mga situwasyon sa iba-ibang mga lokasyon 

Senaryo ng APEX
Si Frank ay isang design engineer sa Eaton. Noong 
isang taon, si Carl ay naging bagong supervisor. 
Sinabi ni Frank na si Carl ay may ibang mga inaasah-
an kaysa sa kaniyang nakaraang supervisor at ang 
kanilang relasyon ay pilit na noong unang araw pa 
lang.  Ngayong taon, si Frank ay tumanggap ng P2 
APEX na rating, na lubos na nagpagalit sa kaniya 
dahil ang kanyang mga APEX rating ay parating P3 o 
mas mataas pa. Naisip niya na ang rating ay walang 
batayan at hindi makatarungan at lubos na ipinahi-
watig ang kanyang pagtutol kay Carl. Ito ay higit pang 
nagpalakas ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. 
Nakipag-ugnayan rin siya sa Ombuds para makakuha 
ng walang kinikilingan at may impormasyong pinag-
batayan na pananaw at magtanong kung posibleng 
i-apela ang kanyang rating sa APEX. Tinalakay ng 
Ombuds at ni Frank ang kahulugan ng P2 na rating at 
tinanong ng Ombuds si Frank kung malinaw sa kanya 
kung bakit binigyan siya ng kanyang manager ng “2” 
na rating sa kanyang mga kakayahan. Hindi daw mali-
naw. 

Hinggil sa apela ng kanyang rating, ipinaliwanag ng 
Ombuds na walang proseso ng pag-apela dahil ang 
panghuling APEX na rating ay nangangailangan ng 
parehong pagkakalibrate ng iba pang mga manager at 
paglalagda ng isang second level manager.  Tinuruan 
si Frank ng Ombuds na pagtuunan ng pansin ang 
hinaharap at magkasama nilang tinalakay ang ibang 
mga proactive at positibong paraan para mapamaha-
laan ang pagsulong ng kanyang relasyon kay Carl. 
Tinanong ng Ombuds si Frank kung komportable siya 
sa pag-schedule ng isang pagpupulong kay Carl para 
sa isang pagsusuri sa pagsulong at para makita kung 
ano ang nararamdaman ni Carl sa pagtatrabaho niya.  
Sumang-ayon si Frank na subukan ang paraan na ito. 
Nang binalikan siya ng Ombuds makalipas ang ilang 
linggo, sinabi niya na ang kaniyang relasyon sa traba-
ho kasama si Carl, kahit na hindi ideal, ay ganap na 
umunlad. Ipinahiwatig ni Frank na mas malinaw na sa 
kanya kung bakit siya binigyan ni Carl ng 2 sa kan-
yang mga kakayahan at kung ano ang kinailangan 
niyang pahusayin sa rating na iyon. 

Mga Ugnayan sa Empleyado
Nakatanggap ng tawag ang Ombuds Office mula kay 
Carmen, isang empleyado ng pabrika na naglilingkod 
na sa loob ng 12 taon. Pinaratang niya na ang kan-
yang team leader ay walang galang sa kanya at sa 
kanyang mga kasamahan - pinagbabantaan sila sa 
pananalita, na mawawalan sila ng trabaho at 
gumagamit ng di propesyonal na lengguwahe. 
Nakipag-usap na si Carmen sa kanyang supervisor 
tungkol sa situwasyon at humusay nga ang kalagay-
an ng panandalian pero ngayon ay ipinararatang niya 
na ang masamang ugali ay nagbalik muli. Hindi kom-
portable si Carmen sa sabihin ang isyu sa kanyang 
supervisor muli kaya’t nagpasya siya na tumawag sa 
Ombuds.

Pinakinggan ng Ombuds ang mga ikinababahala ni 
Carmen at tinalakay ang ilang mga opsyon, kasama 
ng mga pro at con ng bawat isa. Dahil ikinababahala 
niya ang paghihiganti, tinanong ni Carmen sa 
Ombuds na ipasa ang kanyang mga ikinababahala sa 
human resource nang hindi siya pinapangalanan. 
Makalipas na ipaalala kay Carmen na ang paghihi-
ganti ay laban sa Kodigo ng Etika ng Easton, ang 
Ombuds ay sumang-ayon na makipag-ugnayan sa 
human resource manager sa ngalan niya. Bilang 
resulta, inimbestigahan ng human resource manager 
ito at nakumpirma ang mga alegasyon ni Carmen. 
Kasunod nito, nakipag-usap ang human resources sa 
parehong team leader at department supervisor nang 
sabay - para linawin sa team leader ang tungkulin at 
mga limitasyon ng kanyang kapangyarihan, at ang 
inaasahan na mga kaugalian. Tinanong sa supervisor 
na turuan ang team leader, magkaloob ng buwanang 
puna sa human resources sa kanyang pag-unlad, at 
bigyan ng angkop na training sa kakayahan mula sa 
Eaton University. Sa buong proseso na ito, walang 
nagsabi na si Carmen ang taong nagpalabas ng isyu.

sa buong mundo. Ang bawat tawag ay bukod-tangi, pero ang ilang mga paksa 
ay mas karaniwan kaysa sa iba. Heto ang apat na kathang-isip na senaryo na 
kumakatawan sa karaniwang mga kaso ng Ombuds. 

•  Hindi sigurado kung saan o 
paano ipapahiwatig ang isyu 

•  Naghahanap ng kompidens-
sual at off-the-record na 
pakikipag-usap sa isang 
taong may kaalaman¬ sa 
mga patakaran at pamamal-
akad ng kompanya 

•  Kailangan ng walang 
kinikilingan na matatag na 
lupon para makatulong na 
makilala at tasahin ang mga 
opsyon 

•  Ang pangangailangan ng 
impormasyon o kalinawan sa 
isang bagay

•  Sinubukan na ang isang 
pormal na sangay

“Ang Ombuds ay isang 
mapagkukuhanan ng 
impormasyon at tulong na 
lubos na nakakatulong – 
isang makabuluha¬ng lambat 
na pansalo sa ating kultura”  
– empleyado ng Eaton

“Ang Ombuds ay isang 
mabisang taga-ayos ng mga 
isyu na may kaugnayan ¬sa 
trabaho sa isang napapana-
hon na paraan”  
–empleyado ng Eaton

“Ang Ombuds Office ay isang 
mabuti at walang kinikilingan 
na mapagkukuhanan ng 
tulong at impormasyon para 
sa mga empleyado. Ito ay 
nagbibigay kontribusyon sa 
ating kapakanan at tumaas 
ang ating antas ng tiwala.”  
– empleyado ng Eaton

Pakikinggan ng Ombuds ang inyong 
situwasyon at susuriing¬ mabuti 
upang lubos itong maunawaan. Tapos, 
ikaw at ang Ombuds ay gagawa ng 
isang listahan ng mga makatuwirang 
opsyon. Magkasama, tatalakayin 
ninyo ang mga pro at cons ng bawat 
opsyon. Ang mga uri ng opsyon ay 
kinabibilangan ng: magpaturo mula sa 
Ombuds kung paano lumapit sa iba 
pang dulugan, kumuha ng imporma-
syon na nakakatulong na lutasin ang 
isyu, ipakausap sa ibang pormal na 
sangay ang Ombuds, o magsagawa ng 
ibang uri ng kilos. Kayo ang magpasya 
kung aling opsyon ang inyong 
pinaniniwalaan na pinakamainam para 
sa inyo, hindi sa Ombuds.

Ano ang maaasahan ko kung 
ako ay makipag-usap sa 
Ombuds??

Bakit nakikipag-ugnayan 
ang mga empleyado sa 
Ombuds Office?
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Dilemang Pang-etika
Tinanggap ni Sarah ang trabaho bilang isang 
administrative assis¬tant sa isang departamen-
to na pinamumunuan ni Michelle, isang plant 
manager sa Eaton. Sa kaniyang sandaling 
pamamalagi, si Michelle ay nakalikha ng mga 
napakahusay na mga resulta at ganap na gina-
galang ng kaniyang mga kasamahan sa trabaho 
at ng senior management.

Binigyan ni Michelle si Sarah ng mga resibo 
upang iayos ang kaniyang buwanang ulat. Hindi 
pa nakapaghanda si Sarah ang mga ulat ng gas-
tusin para sa iba, pero inisip na ang isa sa mga 
resibo ay para sa isang bagay na hindi pinapa-
hintulutan bilang gastusin ng kompanya. Hindi 
naging komportable si Sarah dito at hindi gus-
tong lapitan si Michelle dahil kung gawin niya 
ito, maaaring masira ang kanilang relasyon sa 
pagtatrabaho, lalo na kung ang gastusin ay mat-
uturing na karapat-dapat. 

Nagpasya si Sarah na makipag-usap sa isang 
kompidensyal na paraan sa Ombuds. 
Magkasama, nirepaso nila ang situwasyon, ang 
patakaran sa gastusin, at mga pros at cons ng 
iba’t ibang mga opsyon kasama na ang pakikip-
ag-ugnayan sa Global Ethics and Compliance. 
Tiniyak sa kaniya ng Ombuds na ang kaniya na 
hindi hinihiling sa ilalim ng Etika na hindi mag-
pakilala kung piliin niya ito. Pagkatapos makip-
ag-usap sa Ombuds, naramdaman ni Sarah na 
ang tinutukoy na gastusin ay naaayon sa limita-
syon at, para sa kaniyang katahimikan ng pag-
iisip, tatawagan niya ang Ethics Help LIne para 
makuha ang kanilang pagpapaliwanag. Bilang 
resulta ng pagtawag ni Sarah, nakipag-ugnayan 
ang Ethics Office sa division controller na nag-
imbestiga sa gastusin sa kaniyang ulat at 
napagpasyahan na ito ay tunay na lehitimo nga 
at ayon sa patakaran ng Eaton. Ito ay sinabi kay 
Sarah nang siya ay tumawag muli. 
Nagpasalamat siya sa opisyal ng Ethics para sa 
tulong nito sa paglulutas ng dilema at pagbaba-
lik sa katahimikan ng kaniyang pag-iisip.

Stress dahil sa Overtime
Tumawag si Tanya sa Ombuds Office tungkol sa 
dami ng overtime na hinihiling sa kanyang plan-
ta. Sinabi niya sa Ombuds na maraming mga 
empleyado ang nagtatrabaho ng pitong araw 
kada linggo ng ilang buwan na. Ang karamihan 
sa kanyang mga kasamahan sa trabaho ay nag-
bibigay rin ng puna sa kanilang pagiging pagod 
at walang panahon para sa kanilang mga pami-
lya.  Sinabi ni Tanta na madalas ay wala silang 
sapat na trabahong gagawin tuwing Lunes dahil 
hindi nadadala sa oras ang mga materyales o 
nagamit na ng Sabado’t LInggo. Nakipag-usap si 
tanya sa kanyang supervisor ng ilang bese tung-
kol sa kanyang mga ikinababahalang ito, pero 
sinabi na kahit ito ay sinusuri sa ngayon, nakiki-
tungo sila sa maraming mga order na hindi pa 
nagagawa at mga limitasyon sa dami ng emp-
leyadong nagtatrabaho. Nagpasya si Tanya na 
tumawag sa Ombuds para makita kung may iba 
pang bagay na magagawa.

Makalipas na kausapin siya para sabihin ang 
mga opsyon na magagamit niya, hiniling ni 
Tanya sa Ombuds na makipag-usap sa HR man-
ager ng pasilidad pero huwag babanggitin ang 
kanyang pangalan. Tinalakay ng Ombuds ang 
mga ikinababahal sa HR manager, na nagpali-
wanag sa pagkahuli ng produksyon ng planta at 
pangangailangan ng overtime pero kinilala rin 
na nababahala siya sa mga empleyado na kai-
langan ng mga ito ng pahinga at ipapakonsidera 
muli sa pamunuan. Binanggit ng Human 
Resouces na maraming mga empleyado na 
hangga’t maaari ay gusto ng puro overtime. 
Pinagpasyahan ng staff ng planta na bumuo ng 
isang pangkat para matingnan ang situwasyon 
ng dalo ng materyales para matiyak na ang 
produksyon ay makakapagpatuloy ng hindi 
naaantala tuwing Lunes. Nag-isip rin ng mabuti 
ang pangkat ng mga paraan kung paano maka-
kapahinga ang mga empleyado. 

“Sa aking unang 
karanasan sa Ombuds 
Office, pinakinggan nila 
ang aking ikinababahala 
at ginabayan ako sa 
wastong tao na maka-
kalutas sa aking isyu.”  
– empleyado ng Eaton

“ Sa patnubay nila, paraan ng 
pagpapasensya at pagturo na 
ginamit sa aking personal na 
pakikipagkita sa Ombuds, nakata-
mo ako ng pakiramdam ng 
hustisya at nasaksihan ang 
paggana ng sistema na pumapa-
bor sa integridad.” 
–empleyado ng Eaton

“Sa pamamagitan ng Ombuds 
Office, matatalakay ko ang aking 
mga isyu ng hindi natatakot na 
mapaghigantihan. Madali silang 
maabot at nakatulong sa akin na 
makapagpatuloy.”   
– empleyado ng Eaton

Kung ang Ombuds ay mga 
empleyado na binabayaran 
ng kompanya, paano 
namin malalaman na siya 
ay walang kinikilingan at 
kompidensyal?

Habang ang Eaton ang 
nagpasimula sa Ombuds Office 
ng higit na sa 12 taong 
nakaraan, ito ay tiyak na nilikha 
para makapagkaloob sa mga 
empleyado ng isang kompiden-
syal at ligtas na lugar para 
masabi at matugunan ang 
kanilang mga isyu. Kung hindi 
magagalang ng Ombuds Office 
ang pananagutan sa pagiging 
kompidensyal, sa gayon, ang 
Eaton at ang mga empleyado 
nito ay hindi na ito kakailan-
ganin. Kami ay walang 
kinikilingan, at hindi kami ang 
pangasiwaan, ni hindi bahagi 
ng anumang dibisyon ng 
negosyo at samakatuwid ay 
wala kaming interes sa 
anumang kinalabasan maliban 
sa pagiging patas lang.

Sino ang makakagamit ng 
Office?

Ang lahat ng mga dating 
empleyado, mga retirado, mga 
contrac¬tor, mga pansaman-
tala, para sa mga hindi 
inaasahang pagkakataon na 
empleyado at mga part-time na 
empleyado at mga intern ay 
makakagamit ng Office para 
talakayin ang anumang mga 
ikinababahala o tanong na may 
kinalaman sa trabaho.
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Kompidensyal
Pinananatili ng Ombudsman na ang lahat ng 
mga komunikasyon sa mga naghahangad ng 
tulong sa isang ¬ may tiwalang paraan, at 
hindi nagpapahayag ng kompidensyal na mga 
komunikasyon maliban na lang kung nagbigay 
ng pahintulot na gawin ito. Ang nag-iisang 
eksepsyon sa pribelehiyo na ito ng pagiging 
kompidensyal ay kapag may litaw na panganib 
ng matinding pinsala.
Independiyente 
Ang Ombudsman ay independiyente sa 
istruktura, tungkulin at anyo sa pinakamataas 
na grado na posible sa loob ng organisasyon.
Walang Kinikilingan
Nananatiling walang kinikilingan at walang 
pinapanigan ang Ombudsman. Ang 
Ombudsman ay hindi sumasali sa anumang 
situwasyon na maaaring makalikha ng isang 
pagsasalungat ng interes.
Di pormal
Ang Ombudsman, bilang isang di pormal na 
pinagkukuhanan ng tulong, ay hindi sumasali 
sa anumang pormal na pagpapasya o 
administratibong pamamaraan na may 
kinalaman sa mga ikinababahala na 
ipinagbigay-alam sa kanya. Ang pakikipag-
ugnayan sa Ombuds ay hindi matuturing na 
abiso sa kompanya.
Para lubos pang matutunan ang tungkol sa 
Kodigo ng Etika at Mga Pamantayan sa 
Pamamalakad ng IOA, bumisita sa  
www.ombudsassociation.org.

Ang Ombuds Team
Mula sa Kaliwa, Sophia Qiao, field ombuds, Asia-Pacific; Terry Boudreau, field 
ombuds, North America; Gennette Tripari, field ombuds, Latin America at 
Caribbean; Ilene Butensky, director; Crystal Bahr, associate ombuds; at Devyani 
Singh, field ombuds, India, Southeast Asia, Middle East, Africa at Turkey.

Mga Pamantayan sa  
Pamamalakad ng IOA
Ang Eaton ay isang aktibong miyembro ng International Ombudsman 
Association (IOA). Bilang isang independiyenteng pinagkukuhanan ng 
impormasyon ng mga empleyado ng Eaton, kami ay sumusunod sa mga 
Pamantayan sa Pamamalakad para sa Organizational Ombuds ng IOA.



Humingi ng tulong sa mga 
ikinababahala sa lugar ng trabaho.
Apat na paraan para makakuha ng payo, mag-ulat ng problema, 
at masagot ang mga isyu na may kaugnayan sa trabaho.

Kompidensyal at mga Toll-Free na Numero
Ligtas at hiwalay mula sa mga linya ng telepono ng Eaton. Para makipag-ugnayan sa amin,  
i-dial ang toll-free na numero, o sa AT&T access code + toll free na numero.

ARGENTINA 
0-800-288-5288 + 866-296-6283
AUSTRALIA 
1800-755-056
CANADA 
1-866-296-6283
BRAZIL
0800-8888-288 + 866-296-6283
CHILE 
800-360-312 + 866-296-6283
COLOMBIA 
01-800-911+0010 + 866-296-6283
COSTA RICA 
0-800-011-4114 + 866-296-6283
CHINA - MAINLAND  
8008-2008-91 (LANDLINE)   
4008-2008-91 (MOBILE PHONE)

DOMINICAN REPUBLIC 
1-866-296-6283
HONG KONG  
800-968-331

INDIA 
1800-200-3866
IRELAND 
1800-946-348 
INDONESIA 
007-803-321-8017
JAPAN 
0034-800-10-0485  
MALAYSIA 
1800-81-6205
MEXICO 
01-800-112-2020 + 866-296-6283
NEW ZEALAND 
0800-990-074
PHILIPPINES  
1800-1110-1846 
PUERTO RICO 
1-866-296-6283
SAUDI ARABIA 
800-814-2820 
(STC FIXED AND MOBILE NETWORKS )
800-850-0205 
(MOBILITY MOBILE, ZAIN MOBILE  
AND ATHEEB NETWORK) 

SINGAPORE 
800-321-1121
SOUTH AFRICA 
0800-99-9983 
SOUTH KOREA 
080-520-0786 
SWITZERLAND 
0800-835575
TAIWAN  
0800-088-658
THAILAND 
001- 800-32-029
TURKEY  
00-800-1420-78374 (LAND LINE USERS) 
+90 212 331 4650  (LOKAL NA TAWAG)   

UAE 
8000-3570-2896 
UNITED KINGDOM  
0808-234-5918
ESTADOS UNIDOS
866-296-6283
VENEZUELA 
0-800-552-6288 + 866-296-6283

Para sa karagdagang impormasyon, 
bumisita sa amin sa www.eaton.com/
ombuds o magpadala ng e-mail sa 
amin sa ombuds@eaton.com
www.eaton.com/ombuds
Ang pakikipag-ugnayan sa Ombuds 
Office ay hindi matuturing na abiso 
sa Eaton.

Makipag-usap 
sa Inyong 
Manager

Magtanong 
Sa Human 
Resource

Makipag- 
ugnayan  
sa Ethics

Magtanong 
sa Ombuds

Siya ang lubos na naka-
kakilala sa inyo, sa in-
yong mga responsibili-
dad sa trabaho, at ang 
inyong pang-araw araw 
na mga isyu tulad ng ka-
ligtasan, mga review sa 
pagganap, kabayaran, o 
harassment.

Makipag-ugnayan sa 
Human Resouce kung 
ang inyong manager ay 
hindi makakatulong sa 
inyo o kung may tanong 
kayo tungkol sa mga 
bagay tulad ng mga 
oportunidad na 
makapagtrabaho, mga 
promosyon, Mga Be-
nepisyo.

Para i-ulat o talakayin 
ang mga legal o etikal na 
ikinababahal tulad ng pa-
nunuhol, pagnanakaw o 
mga salungat sa interes. 
Ang mga instruksyon sa 
pagtawag mula sa inyong 
bansa ay matatagpuan sa 
Global Ethics and Compli-
ance website sa JOE.

Tiwalang makipag-usap 
sa isang walang kini-
kilingan na Ombudsper-
son kung paano ang 
gagawin sa isang isyu o 
problema na may kinal-
aman sa trabaho.
Ligtas at hiwalay mula 
sa mga linya ng telepo-
no ng Eaton


