
1. Ano ang entitlements ko sa pagtrabaho? 

 

Ang mga manggagawang dayuhan ay may karapatan at kaparehong 

benepisyo na tinatanggap ng isang Canadian or permanent resident 

kasama na ang tamang pasahod at protekyon sa paghahanapbuhay. Ito’y 

nakasa-ad sa employment contract at mga batas lokal at federal. Sang-

ayon naman sa patakaran ng Pilipinas, karapatan ng isang manggagawa 

ang libreng pasahe mula sa Pilipinas hanggang sa pook na 

pagtatrabahuhan at pabalik sa Pilipinas kapag tapos na ang kontrata, 

maliban kung siya ay naging permanent resident na. 

 

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

 

Oo, maaaring i-pre-terminate ng iyong employer ang iyong kontrata sa 

mga sumusunod na kadahilanan batay sa labor laws ng probinsya ng 

Canada gaya ng mga sumusunod: malubhang panloloko; pagsuway sa mga 

batas na ipinatutupad ng employer; kinagawiang pagpapabaya sa mga 

tungkulin; palagiang pag aabsent; pagsusuwail sa nakakataas sa 

katungkulan; pagsisiwalat ng mga sikreto ng kompanya o ng employer; 

paglabag sa mga kaugalian, tradisyon at batas ng Canada; at paglabag sa 

mga termino at kundisyon na nasasaad sa pinirmahang kontrata. 

 

Sa kabilang banda, maaaring i-pre-terminate ng manggagawa ang kontrata 

batay sa labor laws ng probinsya ng Canada tulad ng mga sumusunod na 

dahilan: seryosong pang iinsulto ng employer o ng kanyang kinatawan; 

hindi makataong pagtrato ng employer o ng kanyang kinatawan; paggawa 

ng isang krimen or kasalanan ng employer o ng kanyang kinatawan; at 

paglabag ng employer o ng kanyang kinatawan sa mga termino at 

kundisyon sa kontrata. 

 



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

maaari kong gawin? 

 

Una, kausapin muna ang iyong employer tungkol sa problema. Ipaalam din 

ang naturang problema sa Philippine Recruitment Agency na kumuha sa 

iyo. Kung hindi pa rin maresolba ay lumapit na sa Philippine Overseas 

Labor Office (POLO) na nakakasakop sa lugar na iyong pinagtatrabahuhan 

upang mabigayan ka ng karampatang payo. Maaari mo ring bisitahin ang 

website ng Ministry of Labor, Employment Standards Branch o tingnan sa 

kanilang website ang mga hakbang upang maresolba ang mga problema 

sa pagtatrabaho. 

 

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

 

Kung kailangang magreklamo, lumapit sa Employment Standard Branch ng 

Ministry of Labor o sa Temporary Foreign Workers Advisory Office kung 

nasa Alberta. 

 

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

nakasaad sa aking pinirmahang kontrata. Ito ba ay legal? 

 

Hindi, sapagkat nakasaad sa inyong kontrata ang lokasyon kung saan ka 

dapat magtatrabaho at nakasaad din sa iyong work permit na di ka 

maaaring magtrabaho sa ibang lugar o lokasyon maliban sa nakasaad sa sa 

work permit. 

 

6. Ano ang aking gagawin kung hindi ko masingil ang aking unpaid salaries 

at iba pang benepisyo mula sa aking employer? 

 

Maaari kang mag file ng complaint sa Ministry of Labor, Employment 

Standards Branch. Puede mong madown-load ang form at sundin lamang 

ang guide na nakasaad doon. Maari ka din lumapit sa POLO para sa 

kaukulang payo. Pag hindi ka pa rin nabayaran, maaari kang mag file ng 



kaso sa National Labor Relations Commission (NLRC) pagdating mo sa 

Pilipinas. 

 

7. Tama bang tumakas ako sa aking employer? 

 

Mali ang pag abscond (pagtakas) sa iyong employer ngunit kung ang 

dahilan ng iyong pagtakas ay dahil sa nanganganib na ang iyong buhay o 

puri sa kamay ng iyong employer tumakbo agad kayo sa Pulis o tumawag 

sa 911. 

 

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

habang ako ay nagtatrabaho? 

 

Maaari.  Kung ikaw ay isang Live-in Caregiver sa Canada, maaari kang mag-

apply ng permanent resident status (maliban sa Quebec) matapos ang 

dalawampu at apat (24) na buwan o matapos makumpleto ang tatlong 

libo at siyam na daang (3,900) oras ng pagtatrabaho sa loob ng apat (4) na 

taon simula sa araw ng iyong pagdating sa Canada. Kung ikaw naman ay 

empleyado sa mula sa NOC O, A and B ay maari kang mag qualify bilang 

permanent resident sa pamamagitan ng pag-aaply sa ilalim Federal Skilled 

Worker's Program, the Canadian Experience Class o sa Provincial Nominee 

Program. Ang mga empleyado naman sa kategoryang C and D ay maaari 

ring mag-apply ng permanent residency kung sa panahon ng kanilang 

paninilbihan ay mapromote sila o kahit na low skilled ang kanilang 

posisyon ay mag-qualify sa tiyak na kategorya sa Provincial Nominee 

Program. 

 

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

dito? 

 

Maaaring tumira o bumisita sa iyo ang iyong legal na asawa at mga anak 

kung mapunuan nila ang mga requirements para sa temporary residents. 



Kailangan ding mapapatunayan ng immigration officer na sila ay titira 

lamang ng pansamantala at wala silang criminal record. 

 

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. Ano ang OEC? Saan ako makakakuha nito? 

 

Ang Overseas Employment Certificate (OEC) ay katibayan na ikaw ay balik-

manggagawa o migrant worker. Ang mayroon nito ay libre sa travel tax at 

airport fee sa Pilipinas, kaya “exit pass” ang bansag nito. Makukuha ito sa 

POLO bago ka umuwi sa Pilipinas. May bisa ito ng 60 araw lamang mula sa 

iyong pagtanggap. Kung nakaligtaang kumuha ng OEC sa POLO o nawalan 

ito ng saysay dahil lumampas na ang 60 araw, makakakuha rin ng OEC sa 

POEA. Pero nagbibigay ng OEC ang POEA sa mga “balik-manggagawa” 

lamang, hindi sa lahat ng mga Pilipinong migrant worker. Kung ikaw ay 

hindi bibigyan ng POEA ng OEC, alamin sa Department of Tourism kung 

maituturing kang balik-bayan na libre din sa travel tax. 

 

12. Ano ang POLO at ang mga serbisyo nito? 

 

Ang Philippine Overseas Labor Office (POLO) ay kalakip na opisina ng 

Embahada ng Pilipinas o ng Konsulado ng Pilipinas at ito ay 



pinamumunuan ng ng Labor Attaché. Sa pangkalahatan, ito ay 

nagpapatupad ng mga serbisyo ng Department of Labor and Employment 

(DOLE) para sa mga OFW tulad ng mga sumusunod: (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, OWWA, Philhealth at SSS memberships; 

(4) (Pagtulong) pagkupkop sa mga nanganganib na OFWs at pagpapauwi 

sa mga ito sa Pilipinas; (5) pamamagitan sa mga kasong idinudulog ng mga 

OFWs na may kinalaman sa paggawa o kontrata; (6) pagbibigay ng 

Reintegration Preparedness Programs bilang paghahanda sa mga OFWs sa 

kanilang pagbabalik sa Pilipinas; at (7) 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 taon, dapat i-

renew ang OWWA membership bago matapos ang dalawang taon. 

Importanteng i-renew ang iyong OWWA membership upang manatiling 

active 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? 

 

Hindi ka maaring pigilan ng iyong employer na umuwi ng Pilipinas. Maari 

kang sumangguni sa Employment Standard Branch NG Ministry of Labor 

upang ikaw ay tulungang makauwi.  Ang POLO ay nandiyan din upang 

tumulong. 



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

subalit gusto ko pang magtrabaho sa Canada? Ano ang penalty kung ako 

ay mag-overstay o mag-TNT? 

 

Kung ayaw ng i-renew ng iyong employer ang iyong kontrata maaaring 

kang humanap ng bagong employer na payag kang i apply ng bagong LMO 

provided na hindi pa expire ang iyong work permit. Sa panahon na 

inaapply ang iyong bagong LMO, hindi ka maaaring magtrabaho. 

 

Kailangang maapprove muna ang iyong bagong LMO at makapag apply ka 

ng bagong work permit. Kung ang manggagawa ay mahuhuling nag 

ooverstay sa Canada, siya ay bibigyan ng Immigration ng takdang araw na 

boluntaryong niyang lisanin ang Canada o kung hindi siya ay puwersahang 

pauuwiin (exclusion o deportation order). 

 

 

 


