
1. Bilang OFW sa Australia, ano ang kailangan kong identification 

document o ID Card? Kailangan ko bang dalhin ito palagi? 

 

Walang immigration police sa Australia na maaaring mang-harass ng 

workers sa mga lansangan o mismong tahanan ng OFWs kaya hindi na 

kinakailangang parating dala ang work permits o visas. Ngunit sa mga 

pampublikong transaksyon, kadalasang hinihingi ang Australian drivers’ 

license at visa stamp sa mga pasaporte 

 

2. Gaano katagal bago ko makuha ang aking work permit o residence visa? 

 

Karaniwang dumarating ang mga OFWs sa Australia na mayroon nang 

work visa na denominated bilang sub-category 457 visa na itinatak ng 

Australian Embassy sa Maynila. Ang permanent status ay karaniwang 

natatanggap pagkatapos magtrabaho ng manggagawa sa kaparehong 

sponsoring employer nang dalawang (2) taon. Para naman sa mga nais 

piliin ang General Skilled Migration pathway, dumarating sila sa Australia 

nang mayroon nang permanent visa at samakatuwid ay itinuturing nang 

permanent residents. 

 

3. Ano ang mga kagawiang labag sa kultura o kaugalian ng mga Australian? 

 

Ang Australia ay isa sa mga first world country na nagpapahalaga sa 

paggalang sa relihiyon at cultural affiliations. Lahat ng malalaking relihiyon 

at kagawian ay matatagpuan at nirerespeto dito, maliban lamang sa mga 

makalabis na paraan kung saan maaaring pagkakitaan ng social at kriminal 

na pag-uugali. Ang animal cruelty ay hindi katanggap tanggap. 

 

4. Anong mga gawain ang itinuturing na magandang asal sa Australia? 

 

Mahalaga sa mga Australiano ang pagmamahal sa Diyos at sa bayan, 

respeto sa matatanda at mahihina, pagkamakabayan, volunteerism, 

pagkakapantay-pantay, at adventurism sa pagiisip. Bilang mamamayan, 

sila ay mapagmalaki, at itinuturing ang kanilang sarili bilang karapat-dapat 

na kaagaw ng mga Amerikano. Ang pag puna sa kahinaan ng gobyerno at 



foibles sa masamang gobyerno ay hindi lamang inaasan kundi itinuturing 

nilang responsibilidad. 

 
5. Ano ang dapat kong malaman tungkol sa karaniwang pagkain o mga 

kagawian sa pagkain dito sa Australia? 

 

Ang Australia ay parehong tropical at temperate na bansa kaya’t 

maraming nabubuhay na uri ng gulay na karaniwang tumutubo rin sa 

Pilipinas maliban sa gabi. Ang Australian beef ay may kamahalan at 

maraming isda at seafood na maaaring pagpilian. Sa mga Asian stores ng 

mga Pilipino maaari ka namang makabili ng frozen malunggay, tuyong 

sapsap at bangus. 

 

6. Maaari ba akong mag open ng bank account? Paano? 

 

Dalhin lamang ang iyong drivers’ license at passport. Hindi mo kailangang 

magdeposito kaagad ng pera. 

 

7. Paano ako bibili o mag-aaply para sa simcard o linya ng cellphone? 

 

Kahit saang malls at shops ay maaaring makabili ng call cards at 

cellphones ngunit kinakailangang magpakita ng proof of address at 

drivers’ license. Kung ikaw ay mag-aaplay ng postpaid account, kailangan 

din ng bank debit card bukod sa mga nasabing IDs. 

 

8. Paano ang karaniwang paraan ng transportasyon sa Australia? Paano ito 

gamitin? 

 

Ang karaniwang paraan ng transportasyon dito ay tren, plane, bus at taxi. 

Ang mga imprastraktura ditto ay isa sa pinaka mahusay at pinaka malawak 

sa buong mundo. Karamihan sa mga major airlines ay tumatakbo sa mga 

international at domestic airports dito. Maaari kang sumakay ng tren mula 



sa Adelaide, South Australia to Alice Springs sa Northern Territory. Ngunit 

ang pinaka mas madaling uri ng transportasyon ay ang pribadong kotse, 

na kaya nang bilhin ng isang ordinaryong OFW ilang buwan mula nang siya 

ay dumating sa Australia. 

 
9. Saan madalas nagkikita-kita ang mga Pilipino? Paano pumunta doon? 
 

Walang nakatalagang lugar para sa mga Pilipino para magtipon-tipon sa 
Australia hindi tulad ng sa ibang bansa. Ngunit madalas ang mga Pilipino 
sa Asian stores at malls malapit sa kanilang tahanan. 

 
10. Gusto kong maging maayos at kapaki-pakinabang ang aking 

paghahanapbuhay bilang OFW dito sa Australia, ano ang aking dapat 
pakatandaan tungkol sa aking employer o kumpanya? 

 
 

Sundin ang mga company and immigration rules at magtrabaho ng mabuti 
upang maging matiwasay ang iyong pagtatrabaho sa Australia. 

 
11. Ano ang gagawin ko kung ako ay papipirmahin ng aking employer ng 

kontrata na nakasulat sa wikang hindi ko maintindihan o ang mga 
nilalaman nito ay kaiba sa kontratang inaprubahan ng POEA? 

 
Huwag itong pirmahan at humingi ng tulong sa POLO upang kayo ay 
gabayan. 

 
12. Paano ko makokontak ang Philippine Embassy / Consulate o Philippine 

Overseas Labor Office (POLO)? 
 

Philippine Embassy 
 

No. 1 Moonah Place, Yarralumla ACT 2600, Australia 
Telephone :      (612) 6273-8882 / 237-052           
E-mail : polocanberra@y7mail.com 

 
13. Anong emergency number sa Australia ang maaari kong tawagan kung 

sakaling kailangan ko ang tulong ng pulis, doctor/ambulansya, bumbero, 
etc.? 

 
Ambulansya, pulis at bumbero            -           000 


