
1. Bilang OFW sa Canada, anong dokumento ang dapat kong dalhin tanda 

ng aking pagkakakilanlan? Kailangan ko bang dalhin ito palagi? 

 

Sa pagpasok mo sa Canada, kailangan mong ipakita sa immigration officer 

ang mga sumusunod na dokumento: pasaporte kung saan nakatatak ang 

bisang ipinagkaloob sa iyo ng Embahada o Konsulado ng Canada; ang sulat 

mula sa Embahada o Konsulado ng Canada naagpapatunay ng pagbibigay 

sa iyo ng bisa; at kopya ng mga dokumento na nagpapatunay na may 

trabahong mag-iintay sa iyo sa Canada kagaya ng LMO at employment 

offer o employment contract na pirmado ng iyong employer. 

 

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

 

Ang work permit ay ipagkakaloob ng Immigration Officer sa araw ng 

pagdating ng manggagawa sa Canada matapos mapatunayan na siya ay 

may lehitimong papeles upang magkapagtrabaho sa Canada. 

 

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

 

Ang ano mang uri ng pandaraya ay hindi katanggap tanggap sa mga 

Canadians. Kung ikaw ay nakagawa ng pagkakamali sa trabaho, 

inaasahang ito ay iyong aaminin at gagawin ang nararapat na hakbang 

upang ayusin ang naturang pagkakamali lalo na kung ito ay naka-apekto sa 

trabaho ng iba. Itinuturing din na isang seryosong pagkakamali ang 

pagsuhol sa isang kawani ng pamahalaan ng Canada. 

 

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

 

Ang pakikipag-kamay ay isang normal na uri ng pagbati para sa parehong 

babae at lalaki kung nakikipagkilala. Sa pakikipag usap, karaniwang 

ginagamit ang first name ng kausap. Kung mas matanda ang kausap, 

mainam na tawagin sya ng Mr./Mrs./Ms. (apelyido) bilang tanda ng 



respeto.  Kung ikaw ay kinakausap, inaasahan kang sumagot maliban na 

lamang kung mapansin mong may hindi kanais-nais na intesyon ang taong 

kumakausap sa iyo kung saan maaari mo itong iwasan.  Ang pag-

boboluntir sa mga proyekto sa komunidad ay binibigyan ng kahalagahan. 

 

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

kagawian sa pagkain dito sa Canada? 

 

Mahilig sa frozen at pre-prepared foods at gourmets ang mga Canadian 

dahil mas mabilis silang initin sa microwave at madaling maihanda sa loob 

ng ilang minuto. Mahilig din sila sa manok, baka, turkey, steak, ham, pork, 

potatoes at rice.  Ang chicken at ham ay paborito nilang pagkain sa mga 

okasyong tulad ng Pasko, New Year at Easter.  Ang turkey ay popular 

tuwing ipinagdiriwang nila ang Thanksgiving. 

 

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

 

Maaari kang magbukas ng bank account.  Maaring ipakita ang work 

permit, passport o international credit cards. 

 

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

 

Maaari ka lamang magkaroon ng linya ng telepono maging prepaid man o 

plan sa pamamagitan ng pag-aaply sa mga tephone providers tulad ng 

Rogers, Fido, Shaw at Telussa pamamagitan ng kanilang mga 

representatives sa mga malls o maaari kang bumisita sa kanilang opisina. 

Maaari kang bumili ng prepaid simcards mula sa mga retailers doon o sa 

mga 7-Eleven Stores. 

 



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

gamitin? 

 

Ang mga bus, trains, skytrains, at ferries ay ilan sa mga pampublikong 

transportasyon sa Vancouver.  Ang Vancouver Regional Transit System 

(Translink) ay nahahati sa tatlong fare zones at ang halaga ng ticket ay mas 

mahal kung mas malayo ang iyong destinasyon.  Ang ticket ay maaring 

gamitin para sa bus ay maaari rin gamitin sa ferries at skytrains.  Mayroon 

din mga bicycle lanes kung ninanais na gumamit ng bisikleta.  Sa Toronto 

naman, mayroong subways, buses, streetcars, at bicycle lanes na madalas 

gamitin ng mga taong nakatira sa loob ng city.  May ferries din patungong 

Hanlan's Point, Centre Island, at Ward's Island. 

 

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

 

Walang tiyak na lugar sa Canada kung saan nagkikita-kita ang mga Filpino 

subalit maraming organisasyon/asosasyon ditto na siyang nagbibigay 

suporta sa mga bagong dating na manggawang Filipino. Sa Vancouver, 

popular ang Multi-Cultural Helping House Society na matatagpuan sa 4802 

Fraser St. Vancouver, BC V5V 4H4 na ang layunin ay tumulong sa mga 

bagong dating na migrante o manggagawa. 

 

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

paghahanapbuhay bilang OFW dito sa Canada, ano ang aking dapat 

pakatandaan tungkol sa aking employer o kumpanya? 

 

Marapat lamang na malaman mo ang mga regulasyon ng employer o 

kumpanyang iyon papasukan upang hindi magkaroon ng problema. 

Sumunod ka din sa mga batas lokal at federal. 

 

 



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 muna itong pirmahan.  Lumapit o tumawag kayo sa POLO upang 

kayo ay magabayan ukol sa usapin ng inyong kontrata.  Maari rin lumapit 

sa mga advocacy groups na sumusulong sa mga karapatan ng mga 

manggagawa gaya ng Committee for Domestic Workers and Caregivers 

Rights at Multi Cultural Helping House Society sa Vancouver at Center for 

New Comers sa Calgary, Alberta at iba pa. 

 

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

Overseas Labor Office (POLO)? 

 

Para sa mga manggagawa sa Western Canada (Alberta, British Columbia, 

Northwest Territories at Yukon), makipagkita, mag e-mail or tumawag sa: 

 

Philippine Overseas Labor Office 

410-675 W. Hastings St., Vancouver, B.C., Canada, V6B 1N2 

E-mail  :    polo_vancouver@dole.gov.ph 

Telephone :    (604) 682-5770 

Fax No.  :    (604)692-0887 

 

Para sa mga manggagawa sa ibang probinsya sa Canada: 

 

Suite 801, 161 Eglinton Ave., Toronto, Ontario, Canada, M4P 1J5 

E-mail  :    polo_toronto@dole.gov.ph 

Telephone :    (416) 975-8252 

 

mailto:polo_vancouver@dole.gov.ph


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

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

etc.? 

 

Maaari kang tumawag sa 911 para sa mga emergency services sa Canada. 

 

___ 


