
1. Ano ang entitlements ko sa pagtrabaho? 

 

Kung ikaw ay skilled worker, nakasaad sa iyong kontrata ang iyong 

entitlements sa ilalim ng Hong Kong Labor Ordinance. 

 

Kung ikaw ay HSW, sagot ng iyong employer ang airplane ticket papunta 

ng Hong Kong/Macau at pabalik ng Pilipinas, libreng tirahan, pagkain  o 

food allowance, isang araw na bakasyon o day-off sa loob ng isang lingo, 

libreng pagpapagamot at pagpapa-ospital, at bayad o hindi bayad na 

home leave na sagot muli ng iyong employer. 

 

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

 

Pwede mong i-pre-terminate ang iyong kontrata ngunit dapat kang 

magbigay ng 30- day notice sa iyong employer, para may pagkakataon sya 

na humanap ng kapalit mo. Kung hindi mo ito nasunod ay dapat kang 

magbayad ng katumbas na halaga ng iyong sahod sa isang buwan o ang 

katumbas na araw na balance ng 30 days na hindi mo na 

pagtratrabahohan. 

 

Pwede kang i-pre-terminate ng iyong employer kahit walang valid reason 

ngunit dapat din siyang magbigay ng 30-day notice. Kung hind ay 

magbabayad din siya sa iyo ng katumbas na sahod mo sa isang buwan o 

balanse kung pinaalis ka ng hindi pa tapos ang 30 days.  Dapat din niyang 

bayaran ang iyong sahod na katumbas ng iyong earned leave credits at 

sagutin ang iyong plane ticket pabalik sa Pilipinas. 

 

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

maaari kong gawin?  

 

Una ay kausapin mo muna ang iyong amo at ipaliwanag at hingin ang 

kanyang pagtupad sa kontrata.  Kung patuloy siyang lalabag, maari kang 



pumunta sa POLO upang humingi ng advice o mag reklamo, o kaya naman 

ay sa HK Labour Department. 

 

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

 

Kausapin mo ang iyong amo at sabihin ang problema.  Karamihan ng mga 

bahay sa HK ay “flats” o parang condominium units at maliliit lamang, 

depende sa kakayahan ng employer.  Kung hindi ka mabibigyan ng sarili 

mong kwarto, dapat ay safe at comfortable ka sa ibibigay sa iyong tulugan. 

 

Kung talagang sa palagay mo ay  hindi  safe at comfortable ang iyong 

accommodation,  pwede mong  idulog  ang iyong problema sa POLO o sa 

HK Labour Department. 

 

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

nakasaad sa aking pinirmahang kontrata. Ito ba ay legal? 

 

Hindi legal ang paglipat sa iyo sa ibang lokasyon ng trabaho maliban sa 

nakasaad sa iyong pinirmahang kontrata. Kung ikaw ay ililipat ng iyong 

employer sa ibang lokasyon ng pagtatrabahuhan, dapat ay ipaalam muna 

nya ito sa HK Labour Department. 

 

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

at iba pang benepisyo mula sa aking employer? 

 

Dumulog ka sa POLO. Kung ikaw ay dumaan sa placement agency, 

ipatatawag ng POLO ang HK Agency na counterpart ng iyong Philippine 

Agency.  Sila ang tutulong upang ang mga benepisyo mo ay iyong 

matanggap. 

 



7. Tama bang tumakas ako sa aking employer? 

 

Hindi.  Kung may reklamo ka sa iyong employer, dapat kang dumulog o 

magreklamo muna sa POLO o sa HK Labour Department. Kung ikaw ay 

tatakas baka ikaw ay pagbintangan ng iyong employer na nagnakaw o 

gumawa ng ibang masamang bagay.  

 

Kung talagang kinakailangan  mo ng umalis sa ano mang kadahilanan at 

wala ka ng pagkakataon ng pumunta sa POLO o sa Labour Dept., ang 

pinakamaganda mong gawin ay:  (1) lagi mong i-secure  ang iyong mga 

gamit na hindi pwedeng lagyan ng ano mang bagay ng iyong employer; (2) 

bago ka umalis ay tumawag ka ng Police Officer (tel. no 119). Pagdating ng 

Police Officer sa bahay ng employer mo ay ipaliwanag mo na ikaw ay aalis 

na at gusto mong mag witness siya na ikaw ay walang kinuha na ano mang 

gamit ng employer. Ito ay upang maiwasan na mapagbintangan ka na 

nagnakaw ng iyong employer. 

 

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

habang ako ay nagtatrabaho? 

 

Kung ikaw ay skilled worker, pwede kang mag apply  ng residency visa 

pagkatapos ng tulo-tuloy na pitong (7) taong pagtratrabaho sa HK. 

 

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

dito? 

 

Hindi.  Ang iyong pamilya ay pwedeng bumisita bilang mga turista lamang.  

Ang pinapayagan lamang ng HK government ay ang may diplomatic status. 

 

 



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 POLO (Philippine Overseas Labor Office) ay extension ng ating 

Department of Labor and Employment (DOLE) sa mga bansa kung saan 

may maraming bilang ng OFW. Dito pwede kumuha ang mga OFW ng 

kanilang OEC  kung magbabakasyon sila sa Pilipinas. Dito rin bine-verify 



ang mga job orders at employment contracts upang masiguro na meron 

nga’ng trabaho ang mga manggagawang Pilipinong 

pumupunta/pumapasok dito, at  ang mga trabahong yan ay taglay ang 

mga pinakamagandang kondisyon sa paggawa. Tungkulin ang POLO na 

protektahan at ipaglaban ang mga karapatan, kapakanan at interes ng 

ating mga kababayan sa ibang bansa. 

 

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 maaaring pigilan ng iyong employer na umuwi ng Pilipinas. 

Pareho kayong lalabag ng iyong employer at maaari kayong makulong. 

Maaari kang sumangguni sa POLO upang ikaw ay matulungan ng Labor 

Attaché. 

 

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

subalit gusto ko pang magtrabaho sa Hong Kong/Macau? Ano ang 

penalty kung ako ay mag-overstay o mag-TNT? 

 

Ikaw ay ipahuhuli ang HK Immigration Deptartment at ipakukulong.  

Binibigyan lamang ng HK government ang mga OFW ng 14 days extension 



ang kanilang visa upang sila ay may pagkakataon na humanap ng ibang 

employer.  Kung magkaroon man sila ng bagong employer o hindi, sila ay 

dapat umuwi muna sa kanilang bansa (country of origin) at saka nalang 

papayagang bumalik sa HK upang magtrabaho. 

 

 

 

 

 


