
1. Bilang OFW sa Brunei, ano ang kailangan kong identification document o 

ID Card? Kailangan ko bang dalhin ito palagi? 

 

Kailangan mo ng identification card (IC) na siyang ini-isyu ng Brunei 

Immigration Department para sa lahat ng mga mamamayan at dayuhan 

dito. Kulay green ang IC ng mga dayuhan sa Brunei na siyang dapat mong 

daladala sa lahat ng oras. 

 

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

 

Sa normal na proseso, mayroon nang working visa ang isang OFW bago ito 

makapagtrabaho sa Brunei maliban kung ikaw ay turista na nakahanap ng 

trabaho habang naroroon. Sa ganitong pagkakataon ang employer ang 

mag-aaplay ng working visa para sa iyo at depende kung meron pang 

available na quota o wala, maaaring tumagal ang approval ng ganitong 

visa ng ilang linggo. Ang resident visa ay ini-issue lamang sa mga dayuhang 

nakapangasawa ng residente doon. 

 

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

 

Bawal mag-alaga ng aso dito dahil itinuturing itong malas ng mga Melayu 

pagkat isang kamalasan at napakaruming karanasan sa kanila ang 

mapadikit sa asong basa. Bawal din ang karne ng baboy. Masamang asal 

ang pagtanggi sa inaalok na pagkain. Kung gusto mong tanggihan ang 

ibinibigay na pagkain, hipuin mo ang lagayan ng pagkain sa pamamagitan 

ng iyong kanang kamay. 

 

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

 

Nakagawian ng mga Melayu ang bumati sa mga kadugo nila ng 

“Assalammualaykum” o peace be with you sa Ingles kung sila ay 

dumadalaw sa mga kaanak, kaibigan at kakilala. 



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

kagawian sa pagkain dito sa Brunei? 

 

Kahit bawal o haram sa mga Melayu ang baboy, may mga tindahang pag-

aari ng mga Intsik na nagtitinda ng pork sa bansang ito. May sari-saring 

pagkain na matitikman din dito tulad ng Chinese at Malay foods. Meron 

ding mga restawran na nagse-serve ng Japanese foods, Indonesian, Thai, 

at Filipino foods. Siempre, hindi rin mawawala ang European cuisine. 

 

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

 

Maaari.  Kailangan lang na magpasa ng kopya ng passport, kontrata, at IC. 

 

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

 

Maraming cellcards at cellphones na itinitinda sa shops at malls sa Brunei 

subalit ang pagbenta ng mga SIM cards ay nire-regulate ng kanilang 

pamahalaan para na rin sa kanilang seguridad. Ang mga SIM cards ay 

mabibili lamang sa isang sangay ng Communications Department kung 

saan din inirerehistro ang mga nabibiling simcards. 

 

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

gamitin? 

 

Bus ang kaisa-isang paraan ng transportasyong pampubliko sa Brunei. May 

mangilan-ngilan ding taxi umiikot din sa nag-iisang terminal ng bus na 

nasa sentro ng capital city ng Bandar Seri Begawan. Karamihan kasi sa mga 

residente dito ang may sariling kotse pagkat mura ang sasakyan at 

gasolina dito. 

 



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

 

Napakaliit ang bansang Brunei at halos araw-araw ay nagkikita-kita ang 

mga OFWs dito. Madalas sila sa mga malls tulad ng Gadong Mall at 

Yayasan sa Bandar Seri Begawan. Ang “family day” na idinadaos ng 

Philippine Embassy tuwing Hunyo ay sinasalihan din ng maraming Pilipino. 

Madalas ding magkikita-kita ang mga OFWs sa mga birthday parties, 

anniversary celebrations, binyag, at syempre, sa simbahan  tuwing Linggo. 

 

10. 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. 

 

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

Overseas Labor Office (POLO)? 

 

House #17 Simpang 126, Jalan Tutong, Bandar Seri Begawan 

BA 2111, Negara, Brunei Darussalam 

Telephone :      (6732) 237-052 / 237-052           

Fax No.  :      (6732) 236-980 

Hotline  :      (673) 883-0933 

E-mail  :      polo_brunei@dole.gov.ph 

 

12. Anong emergency number sa Brunei ang maaari kong tawagan kung 

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

etc.? 

 

Emergency Police : 993 
Ambulance  : 991 
Fire Station  :    995 


