
1. Ano ang entitlements ko sa pagtrabaho? 

 

Ayon sa Saudi Labor Law, ang manggagawa ay may benepisyong 

makukuha kung nakatapos ng kontrata sa loob ng dalawang taong 

pagtatrabaho sa kumpanya or pinagta-trabahuan (para sa skilled at 

propesyonal na manggagawa lamang) na ang tawag rito ay ESB or End-of-

Service Benefits. Maliban rito, mayron din silang leave benefits na 

depende sa kontrata kung ito’y taonan o sa ikalawang taon nakukuha. 

 

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

 

Maaaring i-pre-terminate ng manggagawa ang kanilang kontrata o ng 

mismong employer ang mag pre-terminate nito pero ito ay may mga 

karampatang kadahilanan. 

 

Kung ipa-pre-terminate mo ang iyong kontrata, maaari kang singilin sa 

mga ginastos ng iyong employer sa paglakad ng iyong mga papeles at 

hindi nito sasagutin ang iyong pamasahe pabalik ng Pilipinas. 

 

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

maaari kong gawin? 

 

Una ay kausapin mo muna ang iyong amo o employer at ipaliwanag at 

hingin ang kanyang pagtupad sa kontrata. Kung patuloy siyang lalabag, 

maaari mong idulog sa POLO ang mga usaping may kinalaman sa kontrata 

sa trabaho. 

 

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

 

Humiling ng isang mas maayos na tirahan sa iyong employer. Kung walang 

pagbabago o hindi pa rin maayos ang bagong tirahan ay dumulog ka na sa 

POLO. 



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

nakasaad sa aking pinirmahang kontrata.  Ito ba ay legal? 

 

Ayon sa Saudi Labor Law Article 58, ang paglipat sa lokasyon ay pwede 

kung ito ay hinihiling sa uri ng trabaho ng manggagawa. Ngunit kung ang 

paglipat sa kanya ay dahil sa pagpapalit ng address ng employer, o kung 

ito ay makakapag dulot ng seryosong pinsala sa manggagawa, o hindi 

hinihiling o “justified” sa uri ng kanyang trabaho, ito ay hindi nararapat.  

 

6. Ano ang aking gagawin kung hindi ko masingil ang aking sweldo at iba 

pang benepisyo mula sa aking employer? 

 

Ang problema ay pwede muna ninyong ihingi ng payo sa POLO Office 

upang mabigyan ng legal advice at mga nararapat na gawin. Maaari nyo 

ring itawag pansin sa inyong employer upang malaman rin nya ang 

kanyang pagkukulang. 

 

7. Tama bang tumakas ako sa aking employer? 

 

Ang absconding o pagtakas ay hindi agarang solusyon na inirerekomenda 

ng Philippine Embassy at ng POLO. Ang pagtakas sa amo ay isang paglabag 

sa iyong visa at maaari itong gamitin ng yong amo upang ikaw ay 

makulong at ma-deport. Ngunit kung sa inyong palagay ay may banta na 

sa inyong kaligtasan o puri, maaari kang magtungo sa POLO o sa Philippine 

Embassy upang humingi ng tulong. 

 

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

habang ako ay nagtatrabaho? 

 

Hindi.  Maliban kung ikaw ay isang babae na mapapangasawa ay isang 

Saudi Citizen rin. 

 



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

dito? 

 

Pwede (dependent).  Pero ito’y may kondisyon na may “minimum wage 

bracket” at skilled or professional ang Iqama category at may 

endorsement galing sa sponsor o employer. 

 

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. Makakakuha ba ako ng OEC sa POLO bago ako bumalik ng Pilipinas? 

 

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? 

 

Napapaloob ang Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa Embahada ng 

Pilipinas at ito ay pinangungunahan ng Labor Attaché. Sa pangkalahatan, 

ito ay nagpapatupad ng mga sumusunod na serbisyo ng Department of 

Labor and Employment (DOLE) para sa mga OFW tulad ng: (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; (4) 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? 

 

Una nyong gawin ay ang sumulat sa inyong amo patungkol sa inyong 

intension na ayaw nyo ng magrenew or mag extend ng inyong kontrata at 

dapat itong maibigay at least “one month prior” sa pagtapos ng inyong 



kontrata. Magtabi ng kopya upang ito ay magsilbing ebedensya na 

ipinagbigay alam nyo ang inyong amo na gusto nyo ng makauwi sa 

Pilipinas matapos ang kontrata. Tumawag rin sa POLO Office upang 

humingi ng assistance upang makausap ng POLO Officer ang inyong amo o 

kung hindi makipagkasundo, maaari itong ma-i-file sa Saudi Labor Court or 

SWA. 

 

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

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

mag-overstay o mag-TNT? 

 

Ito ay isang paglabag sa “Immigration Law” at maaari kayong makulong at 

ideport. 

 

 

 


