
1. Ano ang entitlements ko sa pagtrabaho? 

 

Nakasaad sa iyong kontrata ang iyong entitlements sa pagtatrabaho na 

naaayon sa batas ng CNMI tulad ng karampatang pasahod at overtime pay 

na may karampatang kaltas sa sahod gaya ng income tax at social security 

tax, tamang oras ng pagtatrabaho, libreng pabahay at transportasyon 

patungo sa trabaho at pabalik sa bahay (kung nakasaad sa kontrata), 

libreng pagpapagamot kung nagkasakit, airfare pabalik ng Pilipinas 

pagkatapos ng kontrata at workman’s compensation insurance. 

 

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

 

Hindi maaaring basta i-pre-terminate ang kontrata maliban na lamang 

kung may sapat at legal na kadahilanan gaya ng paglabag sa kontrata ng 

magkabilang panig o napagkasunduan ng magkabilang panig na i-pre-

terminate ang kontrata. Ano mang usapin ukol dito ay dapat ipaalam o 

idulog sa CNMI Department of Labor para sa karampatang aksyon. 

 

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

maaari kong gawin? 

 

Maaaring dumulog o tumawag sa POLO upang humingi ng payo o tulong. 

May mga sangay din ang pamahalaan ng CNMI na tumutulong sa mga 

dayuhang maggagawa na nalabag ang karapatan tulad ng Federal 

Ombudsman at Office of the Public Defender (kung ang reklamo ay hindi 

nasolusyunan sa conciliation and mediation at may kaso na sa labor). 

 

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

 

Karapatang ng manggagawa ang maayos at makataong accommodation 

kung nakasaad sa kontrata ang libreng pabahay o matutuluyan. Dapat 

ipagbigay-alam sa employer kung hindi ito maayos. Kung hindi 



nagkasundo sa pag-uusap, maaaring dumulog sa CNMI Department of 

Labor. 

 

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

nakasaad sa aking pinirmahang kontrata.   Ito ba ay legal? 

 

Anumang probisyon o nilalaman na hindi nakasaad sa kontratang 

pinirmahan ay hindi legal at labag sa batas maliban na lamang kung ang 

kontrata ay napagkasunduan ng magkabilang panig (employer at OFW) na 

baguhin o amyendahan at idinulog sa CNMI Department of Labor at 

pinahintulutan ang pagbabagong ito nang naaayon sa batas. 

 

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

at iba pang benepisyo mula sa aking employer? 

 

Dapat na laging i-follow-up ang kaso sa CNMI Department of Labor na 

siyang nagtatakda ng halaga at panahon ng pagbabayad at siyang nag-

oobliga sa employer sa kanyang bayarin. Maaari ding mag-follow-up sa 

POLO sa progreso ng usapin ng OFW kung doon siya unang dumulog para 

sa kanyang usapin sa pagtatrabaho. Maaaring payagan ng CNMI 

Department of Labor na humanap ang OFW ng panibagong employer 

matapos ang pagdinig sa usapin at mapatunayang may paglabag ang 

employer sa kontrata. 

 

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 POLO para kayo ay kanilang matulungan. Ang CNMI ay isang 

demokratikong bansa at nangangalagang mainam sa karapatang pantao 

ng kanilang mamamayan gayundin ng mga dayuhan. 



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

habang ako ay nagtatrabaho? 

 

Hindi nagkakaloob ng citizenship o immigrant status ang pamahalaan ng 

CNMI sa mga dayuhan maliban na lamang kung sila ay makapagpakasal 

doon sa isang mamamayan nila. Ang citizenship na ito ay mawawalang 

bisa kung nag-diborsyo ang mag-asawa o kung namatay na ang 

napangasawang mamamayan ng CNMI. 

 

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

dito? 

 

Maaari, pero sa maikli at limitadong panahon lamang at hindi upang 

magtrabaho doon kundi bumisita lamang o bilang turista. Sasagutin ng 

manggagawa o OFW ang gastusin ng kanyang kapamilya sa pagproseso ng 

kanilang mga dokumento, pamasahe at gastusin habang sila ay naroon sa 

CNMI. 

 

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) ang labor section ng 

Embahada ng Pilipinas na pinangungunahan ng Labor Attaché at 

kinabibilangan ng Welfare Officer. Ito ang masuyong takbuhan ng mga 

Pilipino ukol sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa trabaho. (Sa mga 

bagay na walang kaugnayan sa trabaho, handa ring maglingkod sa ating 

mga kababayan ang Consular Section ng Embahada).  Ang POLO ay may 

Filipino Workers Center pa na sadyang itinatag upang higit na matugunan 

at maisulong ang kapakanan sa trabaho ng mga manggagawang Pilipino. 

Lumapit ka sa POLO kung kailangan mo ng payo lalo na ang tungkol sa 

iyong mga karapatan bilang manggagawa, ng tulong sa pakikipag-usap sa 

iyong employer o recruiter, o serbisyong ibinibigay ng Kagawaran ng 

Paggawa (DOLE) at OWWA, Maaari ding humiling ng mga aralin para 

lumawak ang kahusayan sa paggawa bilang paghahanda na rin sa iyong 

pag-uwi sa pilipinas. At huwag kalimutang kumuha ng OEC kung nais mong 

magbakasyon sa Pilipinas.) 



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 dapat na pigilin ang OFW ng kanyang employer na umuwi sa 

Pilipinas kung tapos na ang kontrata at it ay labag sa batas. Dapat ipaalam 

ng OFW ang ganitong bagay sa Philippine Consulate General o sa POLO o 

humingi ng saklolo sa mga alagad ng batas at kaukulang ahensya ng 

pamahalaan sa bansang iyon kung nagpupumilit ang employer. 

 

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

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

ay mag-overstay o mag-TNT? 

 

Ang sinumang nahuhuling overstayer sa Saipan ay inirereport sa 

Department of Homeland Security (DHS) ng Estados Unidos sa 

pamamagitan ng US Immigration and Customs Enforcement (ICE) para 

malapatan ng kaukulang kaso at hearing bago sumailalim sa deportation. 

 

 

 


