
1. Bilang OFW sa Hong Kong / Macau, ano ang kailangan kong 

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

 

Pagdating sa Hongkong, kailangan mong mag-apply ng Hongkong 

Identification Card sa Hongkong Immigration Department. Ito ang 

kadalasang hinihingi tuwing may opisyal kang transaksyon sa Hongkong. 

Kailangan ding hawak mo ang iyong orihinal na Philippine Passport na may 

valid na working/employment visa, at ang iyong valid employment 

contract. 

 

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

 

Sa loob ng 7-14 working days. 

 

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

Hongkong/Macau? 

 

Tulad din sa Pilipinas ang mga hindi magandang asal ay hindi katanggap-

tanggap sa kanila. Kung may iaabot kang bagay, dapat dalawang kamay 

ang iyong gagamitin, huwag isang kamay lamang.  Bawal din ang mamalo 

ng bata. 

 

4. Anong mga gawain ang itinuturing na magandang asal sa Hongkong / 

Macau? 

 

Dahil kaparehong Asiano, ang mga itinuturing na magandang ugali ng 

Pilipino tulad ng pagrespeto sa matatanda at autoridad, pagiging matapat, 

pagmamalasakit sa pamilya at pagaari ng iyong employer, pagiging 

masipag at tapat ay ilan sa ugali o asal na malaki ang maitutulong upang 

maging maayos ang samahan ng OFW at ng kanyang employer. 

 



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

kagawian sa pagkain dito sa Hongkong/Macau? 

 

Depende sa iyong employer.  Kung sila ay Intsik, mga Chinese (Cantonese) 

foods ang pagkain nila gaya ng rice, noodles, meat, at gulay.  Gumagamit 

sila ng kaibang spices at sangkap sa kanilang niluluto.  Kung expatriates 

from US and Europe naman, tinapay at western food.  May mga employer 

na nagbibigay ng food allowance sa HSW kung makita nila na may 

problema sa pagkain upang sila na ang magluluto ng sariling pagkain.  Sa 

kalaunan, natututunan na rin mga Pilipino ang kanilang pagkain at ito ay 

kanila namang nagugustuhan. 

 

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

 

Maaari.  Pumunta ka lang sa bangko at sabihin ang iyong gustong bank 

account (Hongkong Dollar o kaya’y US Dollar account). Kadalasang 

hinihingi ang mga dokumento tulad ng HK ID, proof of residence (billing 

statement na naka pangalan sa iyo) at passport.  Kung ikaw ay HSW at 

walang billing statement, ang kopya ng iyong Employment Contract ay 

kailangan ipakita kung saan naka sulat ang address kung saan ka nakatira. 

 

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

 

Sa mga convenience stores gaya ng 7-Eleven, Circle K. Kung nasa HK island 

side ka, maraming nagtitinda sa Worldwide Centre sa Central.  

 

8. Paano ang karaniwang paraan ng transportasyon sa Hongkong / Macau? 

Paano ito gamitin? 

 

Very efficient ang mass transport system sa HK.  May Metro Train 

Railways o MTR, mga big bus, light bus na katumbas ng mini-bus sa 



Pilipinas.  Sa HK island ay mayroon ding  trambia o “tram”.  May inter-

island ferries din at pwede ka ring mag taxicab. 

 

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

 

Kalimitan ay sa mga designated areas sa mga parks at sa mga simbahan 

tuwing araw ng Sabado o Linggo na kanilang day-off. Madalas din ang mga 

Pilipino sa Worldwide Centre kung saan karamihan ng mga tindahan ay 

pag-aari ng mga Pilipino. Dito sila namimili ng mga tinda mula sa Pilipinas 

tulad ng pagkain, babasahin, Filipino VCDs at iba pa. Narito ang iba-ibang 

mga branches ng mga bangko sa Pilipinas, remittance centers at money 

changers. 

 

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

paghahanapbuhay bilang OFW dito sa Hongkong/Macau, ano ang aking 

dapat pakatandaan tungkol sa aking employer o kumpanya? 

 

Tandaan lamang na may kahirapang humanap ng employer ngayon kaya 

mabuting panatilihing maganda ang relasyon sa kasalukuyang employer. 

Kung mahusay ang pakikisama mo sa kanyang pamilya, malamang na 

susuklian ka ng katumbas na turing at mahabang ugnayan. 

 

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)? 

 

POLO-Hong Kong 

 

14th Floor, United Centre, 95 Queensway, Admiralty. Hong Kong SAR 

Telephone :    (852) 2866-4882 / 2688-7081 

Fax No.  :    (852) 2861-3521 

Hotline  :    (852) 6080-8323 

         Mobile No. :    (852) 6331-4938 / 9468-9404 

E-mail  :    hkpolo2004@yahoo.com 

 

POLO-Macau (HK Extension Office) 

 

Unit 1407, 14th F, AIA Tower 

251-A 301, Avenida Commercial de Macau, Macau SAR 

Telefax No. :      (853) 2871-5039 

Mobile No. :      (852) 6661-7120 

E-mail  :      polomacau@yahoo.com 

 

13. Anong emergency number sa Hongkong/Macau ang maaari kong 

tawagan kung sakaling kailangan ko ang tulong ng pulis, 

doctor/ambulansya, bumbero, etc.? 

 

Narito ang ilan sa mga emergency numbers sa Hong Kong: 

 

 Police, Fire, Ambulance : 999 

 Police Hotline                         : 2527 7177 

 

___ 


