
1. Ano ang entitlements ko sa pagtrabaho? 

 

Sa pangkalahatan, maraming batas sa Australia na nangangalaga sa 

karapatan ng mga lokal at dayuhang manggagawa, o 457 visa holders. 

Ayon sa National Employment Standards (NES), simula 1 January 2010, 

lahat ng mga empleyado sa Australia, kabilang na ang mga migrant 

workers dito, ay makatatanggap ng 10 basic minimum entitlements tulad 

ng: Maximum weekly hours ng pagtrabaho; Request for flexible working 

arrangements; Parental leave at mga katulad na entitlements; Annual 

leave; Personal/career’s leave at compassionate leave; Community Service 

Leave; Long Service Leave; Public holidays; Notice of termination at 

redundancy pay; at 8. Para sa karagdagang impormasyon, mag log-on 

lamang sa www.philembassy.org.au. 

 

2. Pwede bang i-pre-terminate ko o ng aking employer ang aking kontrata? 

 

Hindi maaaring magtrabaho ang isang worker o visa 457 holder sa ibang 

employer maliban sa kanyang sponsoring employer. Maaari lamang 

magpalit ng employer kung mayroong new nomination na inaprubahan ng 

Department of Immigration and Citizenship (DIAC) ng Australia. Ngunit 

ang ganitong opsyon ay komplikado at walang kasiguraduhan kaya kung 

hindi rin naman pagabuso ng employer ang dahilan ng pagpa pre-

terminate ng kontrata, mas mabuti pang manatili na lamang sa inyong 

employer na siya rin namang naging daan upang kayo ay makapunta ng 

Australia. 

 

Ang pag pre-terminate ng kontrata sa panig ng mga employer ay kapareho 

rin sa mga kondisyon na tulad sa lahat ng Australian worker. Ang pagtukoy 

sa hindi makatwiran, o malupit na dismissal ay matatagpuan sa Fair Work 

Act ng 2009 at sa mga naaangkop na industrial arrangements. Kung na-

dismiss ang inyong kontrata, ang visa 457 holder ay mayroon lamang 

dalawampu’t walong (28) araw para makahanap ng bagong sponsor at 



makapag-apply ng bagong visa.  Sa loob ng panahong ito, kailangan nyang 

tumawag o pumunta sa DIAC para mabigyan ng tamang abiso kung 

hanggang kalian may bisa ang kanyang visa. Kailangan din niyang ipaalam 

sa DIAC na na-dismissed siya ng kanyang employer upang pagbayarin ang 

naturang employer ng kanyang sweldo na katumbas din ng dalawampu’t 

walong (28) araw. 

 

3. Kung mayroong paglabag ang aking employer sa aming kontrata, ano 

maaari kong gawin?  

 

Ang mga paglabag ng employer sa mga individual employment contracts o 

work conditions na sakop ng modern awards, enterprise agreements o iba 

pang industrial agreements ay maaaring ipaalam sa Fair Work 

Ombusdman ng Australia na matatagpuan sa halos lahat ng capital cities 

at labingwalong (18) regional locations sa buong Australia. Mayroon din 

itong dalawampu’t anim (26) na state partner offices sa QLD, SA at NSW. 

 

4. Ano ang gagawin ko kung hindi maganda ang aking accommodation? 

 

‘Di tulad ng mga OFWs sa Middle East, hindi binibigyan ang 457 visa 

holders ng libreng pagkain at accommodation dahil ipinagpapalagay na 

ang gantimpala na ibinibigay at pinagkasunduan sa kontrata ay sumasakop 

na dito, maliban na lamang kung ito ay nakasaad na rin sa kanilang 

kontrata bilang insentibo sa mga dayuhang manggagawa na maninirahan 

at magtatrabaho sa regional areas o remote mining areas. 

 

5. Ililipat daw ako ng aking employer sa ibang opisina o lokasyon na hindi 

nakasaad sa aking pinirmahang kontrata. Ito ba ay ligal? 

 

Depende kung ang lokasyon ng pagtatrabahuhan ay mahalagang bahagi 

ng employment contract na hindi maaaring pirmahan ng worker kung 

malilipat siya sa ibang lugar. Sa ganitong sitwasyon lamang maaaring 



manghimasok ang POLO. Ngunit sa pangkalahatan, ang paglipat sa 

empleyado kasama na ang 457 visa holders ay bahagi na ng management 

discretion, lalo na kung ang employment contract, o industrial 

arrangements na sumasaklaw sa pagkuha sa migrant worker ay hindi 

nagbabawal sa pagpapalit ng lokasyon ng paggawa. 

 

6. Ano ang aking gagawin kung hindi ko masingil ang aking sweldo at iba 

pang benepisyo mula sa aking employer? 

 

Maaari kang magsampa ng kaso sa Fair Work Ombudsman o sa civil courts 

para sa damages. Maaari ka ring lumapit sa POLO upang matulungan kang 

makipagusap sa iyong employer upang masingil ang iyong unpaid wages. 

Kung hindi pa rin masingil ay maaari kang magsampa ng kaso sa NLRC 

laban sa iyong recruiter pagbalik mo sa Pilipinas. 

 

7. Tama bang tumakas ako sa aking employer? 

 

Ang absconding o pagtakas ay hindi agarang solusyon na inirerekomenta 

ng Philippine Embassy at POLO sapagkat mayroong mga mekanismo sa 

batas ng Australia tulad ng Fair Work Ombudsman para solusyonan ang 

mga problemang may kinalaman sa paggawa. Ngunit kung sa inyong 

palagay ay may banta na sa inyong kaligtasan o puri, maaari kang 

magtungo sa POLO o sa Philippine Embassy upang humingi ng tulong. 

 

8. Maaari ba akong mag-apply ng citizenship o immigrant status dito 

habang ako ay nagtatrabaho? 

 

Kung ikaw ay nakapagtrabaho na nang dalawang (2) taon sa parehong 

employer, maaari ka nang mag-apply ng permanenteng visa sa 

pamamagitan ng iyong sponsoring employer. Kung ikaw naman ay lumipat 

na sa bagong employer, maaari ka ring i-apply ng permanent visa ng iyong 

bagong employer. Maaari kang mag-apply ng citizenship matapos mong 



manirahan sa Australia ng apat (4) na taon na walang liban at may valid na 

Australian visa. Dapat ay isang permanent resident na ang aplikante sa 

huling isang (1) taon ng apat (4) na taong paninirahan. Dapat ay mayroong 

ring mahigit pa sa ninety (90) days na paninirahan nang walang absence 

bago mag-apply ng Citizenship sa Australia. 

 

9. Bilang isang migrant worker, maaari ba akong magsama ng kapamilya ko 

dito? 

 

Maaari.  Ang mga myembro ng pamilya ng OFW o primary visa holder, ay 

itinuturing na secondary visa holder ngunit ang pagdala sa kanila sa 

Australia ay depende sa iyong sponsoring employer. na sigurado ay gusto 

munang siguraduhing ang primary visa holder ay nakatutok sa kanyang 

trabaho at cultural and language adjustment bago dalhin ang kanyang 

mga kapamilya doon. 

 

10. Ano ang ibig sabihin ng Balik-Manggagawa? 

 

Ang “balik-manggagawa” ay Pilipinong manggagawa, na hindi pa 

permanent o long-term resident ng ibang bansa na umuwi sa Pilipinas at 

babalik din sa iniwang employer sa ibayong-dagat. (balik-employer, sa 

madaling salita). Iba ito sa “balik-bayan” na isa namang Pilipinong 

nangibang- bansa nang higit sa isang taon at mananatili sa Pilipinas nang 

hindi lampas ng isang taon din. Iba pa rin ito sa “ofw” o “migrant worker” 

na isang manggagawa sa ibayong dagat na hindi naging mamamayan 

(citizen) ng ibang bansa. (Sec. 3 at 35 ng Migrant Workers Act). 

 

Ang tatlong ito ay inililibre ng batas sa travel tax.  

 

11. Maaari ba akong kumuha ng OEC sa POLO bago ako umuwi o 

magbakasyon sa Pilipinas? 

 

Sa pamamagitan ng pagpapadala ng required documents sa POLO 

Canberra dahil wlang OWWA officer sa Australia. 

 



12. Ano ang POLO at ang mga serbisyo nito? 

 

Napapaloob ang Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa Embahada ng 

Pilipinas at ito ay pinangungunahan ng Labor Attaché. Sa pangkalahatan, 

ito ay nagpapatupad ng mga sumusunod na serbisyo ng Department of 

Labor and Employment (DOLE) para sa mga OFW tulad ng: (1) pagproseso 

ng mga kaukulang dokumentong may kinalaman sa pagtatrabaho ng mga 

Pilipino sa ibang bansa (verification at evaluation ng employment 

documents); (2) pagpapalawig ng impormasyon ukol sa mga karapatan ng 

OFW; (3) pagpo-proseso ng OEC at OWWA memberships; (4) 

pamamagitan sa mga kasong idinudulog ng mga OFWs na may kinalaman 

sa paggawa o kontrata; (5) pagbibigay ng Reintegration Preparedness 

Programs bilang paghahanda sa mga OFWs sa kanilang pagbabalik sa 

Pilipinas; at (8) nagsisilbing linkage ng gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno 

ng mga bansang mayroong OFW. 

 

13. Kailan ko dapat i-renew ang aking OWWA membership? Importante ba 

ito? 

 

Ang iyong OWWA membership ay dapat i-renew tuwing matatapos ang 

iyong employment contract na kadalasan kasabay sa pagkuha ng OEC. 

Subalit kung ang iyong kontrata ay lalagpas ng dalawang (2) taon, dapat i-

renew ang OWWA membership bago matapos ang dalawang taon. 

Importanteng i-renew ang iyong OWWA membership upang manatiling 

aktibo ang iyong status at patuloy na makinabang sa mga OWWA benefits 

tulad ng insurance, repatriation, scholarships, livelihood loans at iba pa. 

 

14. Tapos na ang kontrata ko at gusto ko nang umuwi sa Pilipinas subalit 

ayaw pumayag ng aking employer.  Ano ang dapat kong gawin? 

 

Ipagbigay-alam ito sa Department of Immigration and Citizenship na 

siyang nagpapataw at nagpapatupad ng mga isyu na may kinalaman sa 

validity ng work visas. 

 

 



15. Paano kung ayaw nang i-renew ng employer ko ang aming kontrata 

subalit gusto ko pang magtrabaho sa Australia? Ano ang penalty kung 

ako ay mag-overstay o mag-TNT? 

 

Ang mga non-citizens na umaabuso sa batas ng Australia ay inaasahang 

kusang loob na umalis doon. Kung hindi ito boluntaryong gagawin siya ay 

ikukulong at palalabasin ng Australia sa lalong madaling panahon. Ang 

mga overstayers at iba pang nagtatrabaho nang di legal doon ay umaagaw 

ng job opportunities mula sa mga unemployed Australian citizens at 

residents.  Ang Australian Department of Immigration and Citizenship ay 

nagbibigay ng insentibo sa mga employers na tumutulong sa kanila sa pag-

confirm kung ang isang tao na temporary stayer sa Australia ay may 

karapatang magtrabaho doon. 

 

 

 

 

 


